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1
یمقدمه و نگاه اجمال



گفتارشیپ

يطرح و اجـرا یدربارة چگونگيشامل اطالعات کاربرد» یشناسو روشیاصول طرح پژوهش«
يان علوم رفتـار یمتن کتاب به دانشجو. باشدیمیو علوم اجتماعيدر علوم رفتاریپژوهش علم

یشـناخت روشيکردهـا یرها و رودیق، متغین تحقیعناوییشناسايبراینشیمرتبط بيهاو رشته
ـ ر و نیتفسـ يهـا ، روشيریـ گسـنجش و انـدازه  يها و راهکارهـا دادهيگردآور. کندیارائه م ز ی

در هر فصل از کتاب نکات . دینمایدوستانه، مطرح مییرا در قالب راهنمایمالحظات مهم اخالق
، برنامـۀ انجـام کـار و    يمورديهاز مثالیع و نیارجاع سريساده برايبندبه صورت قالبیاصل
.، گنجانده شده استیین سؤاالت خودآزمایچنهم

يهـا رشـته یتخصصـ يهـا نامـه مـتن از واژه يدواژه هایترجمۀ کليالزم به ذکر است برا
.وتر، استفاده شده استیت، آمار و کامپیری، مدی، علوم اجتماعيمختلف، علوم رفتار

ـ پرويان مراتب تشکر خود را از جناب آقایدرپا ـ تحلیر گـروه پژوهشـ  یمـد ياریز شـهر ی ل ی
.دارمیفراهم نمودن مقدمات انجام و چاپ کتاب اعالم مياطالعات، برا

يم خسرویمر



؛ اسـت 1منـد نظامپژوهش / قیحاصل از تحقيهاتالشتابع،نه از علمیشرفت در هر زمیپباً یتقر
یفـ یدر تعر. کننـد یماد ییشرفت علمیپيربنایزعنوانبهپژوهش / قیاغلب از تحق، ن اساسیبرا
ـ آوردن دانـش جد دسـت بهبه سؤاالت و ییق پاسخگویهدف تحق، یکل ـ تحق. د اسـت ی ابـزار  ، قی
يبـرا . رودیمـ کاربهآن يهانهیزمباً همۀ یدانش در تقريگسترش مرزهاياست که براياهیاول

ـ زیف، یپزشـک ، یشناسـ سـت یز، یشناسـ روانمثـل  یمختلـف علمـ  يهـا نـه یزمدر ، مثال ک و ی
هستند که درییهانهیزماز یبرختنها ذکر شدهيهانهیزم؛کنندیمق استفاده یاز تحقیشناساهیگ

فـا  یا» میشیاندیمزهایچدربارة چگونهومیدانیمآنچه که «دربارة يارزشمندنقش قیتحقهاآن
ـ بـه تحق زدندسـت بـا  نامحققن است که یا، گریديکارهااز جمله .کندیم از دارنـد  یسـع ، قی
ـ ن اتفاقات به ظاهر یرابطۀ ب، ندکاهبمسائل یدگیچیپ وة یتـاً شـ  یو نها، را کشـف کننـد  ارتبـاط یب

یمختلـف علمـ  يهـا نهیزماز ياریدر بسیقاتیحقمطالعات تکهنیابا . بهبود بخشندما رایزندگ
کـه معمـوالً  اسـتوارند  یاصـول بـر اتقـ یتحقبـارز ات یو خصوصیاهداف کلاما ، ردیگیمصورت 

ک یـ ف یتوصـ يق برایمعمول از تحقطوربه، علميهانهیزمدر تمام ، مثاليبرا. کسان هستندی
ـ در . شـود یمـ نـده اسـتفاده   یآاتفاقات، ینیبشیپا یهادهیپدن یابطۀ بکشف ر، ا اتفاقیء یش ک ی

1. systematic
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یکمک بزرگهاآنیکه همگینیبشیپو، حیتوض، فیتوصاهداف يبراتوانیمق یاز تحق، کالم
ـ  بـودن دارابـر عـالوه . استفاده کرد، کنندیمما یو روش زندگها ش دانستهیبه افزا یاهـداف کل
خـاص کننـدة نیـی تعيهـا مشخصهيمطالعه دارايهانهیزمباً همۀ یر تقردیق علمیتحق، مشابه
ج یو اسـتخراج نتـا  هادادهمندنظامیابیارز، قیدقيریگاندازهمشاهده و ، هیفرضکه آزمودن، است
.اندجملهاز آن ،معتبر

صـحنه يبـه رو یعموميهارسانهدر یقاتیاز مطالعات تحقياریج بسینتا، ریاخيهاسالدر 
اسـتادان پژوهشـگر ملـبس بـه    دانشـمندان و  یم خصوصـ یحر، قیگر تحقید. ستاکشانده شده

اخبـار  يروات ازکرّبه یقاتیج مطالعات تحقینتا، برعکس. ستینیشگاهید آزمایسفيهاروپوش
که همشوندیمگزارشيارسانهمتفاوت ير منابع خبریو سانترنتیا، CNN، یگاهیعصر محل

در ، مثاليبرا. دارندیدسترسهمسانطوربهين منابع خبریبه ادانشمندانریغم هدانشمندان و 
ـ  اثرات مربوط به قات یما با تحقیهمگ، ریاخيهاسال سـالمت يروبـر  )اسـترس (یفشـار روان
از نـوع خـاص   يریشگیاثرات ورزش در پ، یسالمتيروبر کلسترولکمییغذامید رژیفوا، روان

ـ انبـار جمع یو اثرات ز، یرانندگيمن برایال ینوع اتومب، سرطان ن یکـره زمـ  يگرمـا يت بـر رو ی
يهـا سـلول کاربرد ، یژن انساندربارة یقاتیممکن است ما با مطالعات تحق. میاکردهدا یپییآشنا

ـ ار بعیبس، دورچنداننهياگذشتهدر . میز آشنا شده باشینیکیژنتيسازبهیشو يادیبن نظـر بـه د ی
ـ ابـا  ، ییسطح باالیعلمیقاتین مطالعات تحقیچنجیکه نتاآمدیم ـ در اختن وسـعت ی ار اذهـان  ی

.رندیقرار بگیعموم
از یدرسـت وراز مردم تصـ ياریبس، يق در جوامع امروزیتحقیابیت دستیقابلرواج و با وجود 

کهنیاو ، چگونه استاستفاده از آننحوة، آن کدام استيهاتیمحدودست و یق چیتحق،کهنیا
ـ لغـت تحق ، از مردمياریبسدر نظر.ندارند، دیبه ما بگوییزهایچد چه توانیمق یحقت ر یتصـاو ق ی

در حال دویشگاهیآزمايهاموشيدر حال تماشاکهبخشدیمدر ذهن تجسم را یدانشمندان
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. هسـتند یشگاهیآزمايهادر لولهییایمیکردن مواد شا مشغول مخلوطیچ، و یچاپیپيهاپلهدر راه
ا به یقات کاسبکاران بازار مخابرات، و یبه تصور تحق» قیتحق«گر از مردم اصطالح یدیبرخيبرا

عادت دربارةیک شده تا سؤاالتیها نزدبه آنیمحليهاخورد که در فروشگاهیوند میپیکسان

1-1عیمرجع سر
ست؟یچقأ یدقق یتحق

ل یبه تفصـ 5در فصل ، چند شکل آنمتفاوت است و ما دربارةيهاشکلبه یقیمطالعات تحق
ـ نـوع تحق ن یتـر جیرادو شکل از يفعالً رواما.م کردیخواهبحث  و یق همبسـتگ یـ ق ـ تحق ی

.میشویمـ متمرکز یشیآزما/ یق تجربیتحق
ـ ا چند متغین ارتباط دو ییتعیق همبستگیهدف تحق:1یق همبستگیتحق ضـمناً  (باشـد یمـ ر ی
ـ متغ. دیداشـته باشـ  ییآن آشناد با یاست که باياواژه،ریمتغ ـ ر هـر چ ی اسـت کـه بتوانـد    يزی

یامکان دارد محقق، مثاليبرا.)ارتفاعو ، زمان، وزن: لیاز قب.ردیخود بگبهمتفاوتيهاارزش
ابـد کـه واقعـاً    یممکن است محقق در، ن مثالیدر ا. ن رابطۀ سن با وزن باشدییبه تعمند عالقه

ن یبیاگر همبستگ. شودیمز افزوده ینيگریآن دیکیش یارا با افزیسن با وزن مرتبط است ز
ـ یبشیپامکان ،ریک متغیةداشتن اطالعات دربار، دباشيقویر به اندازة کافیدو متغ را بـه  ین

بحـث  تـر  مفصـل 5فصـل  مـورد آنهـا در   هست که در ین نوع همبستگیچند. دهدیمحقق م
سـت  ین معنا نیز ضرورتاً به این دو چیبیستگا همبیارتباط ، کهنیات ینکتۀ حائز اهم. میکنیم

ـ د تحقیمحقق بایو معلولعلّتاستنباط رابطۀ يبرا. استيگریدعلّتیکیکه  یشـ یق آزمای
.شودیمد ین کتاب تاکین نکته در سرتاسر ایانجام دهد که به ا

سۀ یمستلزم مقا، خودشکل ن یترسادهدر ، یشیآزما/ یق تجربیتحق:2یشیآزما/ یتجربق یتحق
ـ یآزمودن فرضيج براینتايریگاندازهبراساسدو گروه  چـه چنـان ، مثـال يبـرا . اسـت یۀ علّ

1. Correlational research
2. Experimental research
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را که سردرد ید گروهیبا، سردرد باشديد بر رویجدییبه مطالعۀ اثرات دارومند عالقهیمحقق
د را یـ جديکـه دارو یشـ یگـروه آزما ، ک گـروه ی. م کندیبه دو گروه تقسیتصادفطوربهدارند

کـه  یـی ن معنا که دارویبه ا(ردیگیمگروه کنترل که درمان کاذب ، گروه دوم. کندیمت افیدر
برعالوه). کندیماستفاده ، نداردیکیولوژیزیمثل شکر که اثرات ف، ضرر استیبيامادهيحاو
که محقـق بتوانـد   يطوربهرندیگیمکامالً تحت درمان قرار هاگروه، متفاوتيافت داروهایدر
کـه  ننـد  یتا ببشوندیمسه یهر دو گروه مقا، افت داروهایپس از در. ک کندیرا تفکها ت دارواثرا

ق یـ دقین بررسـ یاکهنیابا فرض . ا نهیاز گروه کنترل دارندکمتريسردردیشیگروه آزماا یآ
گـروه  اگـر ، )شـود یمـ بحـث  ترمفصليدر فصول بعدشدهیطراحمطالعات از(شودیطراح
يکنـد کـه دارو  يریگجهینتد توانیممحقق ، از گروه کنترل داشته باشديکمترسردردیتجرب
.دهدیمد سردرد را کاهش یجد

ییهـا زیتنها بخـش کوچـک چ  ،قاتیتحقياشهیکليهان مثالیا، در واقع. ها بپرسندد از آنیخر
از مـردم بـا   يرایست کـه بسـ  یآور نن، تعجبیبنابرا. ردیگیبرمدررا ا پژوهش یق یهستند که تحق

يقـات بـرا  یکـه تحق يقات، امـور یانجام تحقیچگونگی، مبانیقاتیتحقيهاانواع گوناگون طرح
به سـؤاالت و  ییپاسخگويقات برایاستفاده از تحقيهاتیشوند، و محدودیکار گرفته مها بهآن

ـ تحق«یبـه بررسـ  1-1ع یمرجـع سـر  . د ناآشنا باشـند یحصول دانش جد ـ از د» قی یدگاه علمـ ی
.پردازدیم

چگونه ، ست ویم که علم چیمرور کنیاجمالطوربهد یبا، ن مطالب مهمیش از اشاره به ایپما
.دیگویمبه ما میدانیمآنچه را که ماد خواهیم

یو روش علمعلمبه ینگاه اجمال

،دیـ حصـول دانـش جد  يبـرا مندنظامویشناسروشکرد یروک یتوانیمرا علم، سادهزبان به 
ـ قـۀ حصـول دانـش جد   یطریاساسـ يهـا تفاوتیبرخف علم ین تعریا. ف کردیتعر ـ مد در ی ان ی
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يجـا بـه دانشـمندان ، مشـخص طوربه. کندیممشخص وضوحبهرا دانشمندانریغدانشمندان و 
دربـارة  يریادگیيبرایرسمریغيکردیاعتماد و رورقابلیغصرف و یه بر مشاهدات تصادفیتک
و شدهکنترل، مندنظاميهاروشو قیقي دهامشاهدهد با استفاده از یدانش جدحصولبه، هانج
,Shaughnessy & Zechmeister)کننــدیمــاقــدام ،یشــناختروشيکردهــایرو 1997) .

اش که به مطالعـه دربارة آنچه يج معتبر و قابل اعتمادینتاندتوانیم، ن کاریبا انجام ا، دانشمندان
ـ عقابریمبتنیدانش علم، عالوهبه. ندریبگ، اندپرداخته دانشـمند  شـم و شـهود  احساسـات و  ، دی

ـ یعییهـا دادهبـر  یدانش علمـ ، در عوض. ستین ک مطالعـۀ  یـ ن یدر حـ ، اسـت کـه  یمبتنـ ین
دانـش  ، خالصـه طـور بـه . شـوند یمآورده دستبهنان یبا اطم، شدهیطراحدقتباکه يایقیتحق
,Kazdin)است یو تجربیعلمهدشواانباشتبریمبتنیعلم ن یهمیکه در فصول آت،(2003

اسـت  ی، روش علمـ یق علمـ یـ صـۀ بـارز تحق  یخص.ردیـ گیقرار میل مورد بررسیبه تفصکتاب 
).2-1ع یشدة مرجع سرخالصه(

13ن بار در قرن یاولاست، یعلميهاها و کاوشیان تمام بررسیبنیروش علمده کهین ایا
مورد قبـول یطور کلبهزی، مطرح شد و تا امروز نیسیلسوف و دانشمند انگلیف،1نکیتوسط راجر ب

کـرد ین روید، و ایحصول دانش جدياست برايکردینکه، رویایروش علمف ین تعریبهتر. است
د گفـت کـه روش   یشدن مطلب باروشن يبرا. سازدیز میعلم متماریطور مشخص از غعلم را به

دهد مین پندار غلط را به فردیروش علمی انامکهنیاست ـ کما  یک روش نیقتاً فقط یحقیعلم
. د انجـام شـوند  یـ چگونـه با یعلمـ يهـا یبررسـ ، کهنیادگاه مهمی است دربارة یشتر دیـ بلکه ب
ج معتبـر از یق است کـه بـه پژوهشـگران در گـرفتن نتـا     یتحقيهااز اصول و روشيامجموعه

سـروکار داشـتن بـا    يجـا بـه یاز آنجا کـه روش علمـ  . کندیک مخودشان کمیقاتیمطالعۀ تحق
ۀیـ ق سـروکار دارد، لـذا محققـان در کل   یتحقیعمومکرد یروخاص با یقاتیمطالعۀ تحقيمحتوا

د،ید دیخواهیآتيهاهمانطور که در قسمت. کنندیاز آن استفاده میگوناگون علميهانهیزم

1. Roger Bacon
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2-1عیمرجع سر
یروش علم

ــ یسـ یانگلزدهم یقرن سلسوف و دانشمند یفـکنیمعموالً به راجر برا یش روش علمیدایپ
در ینقـش مهمـ  ، لـه یلو گالیگال، ییایتالیمعتقدند که دانشمند اها یبعضگرچها، دهندیمنسبت 

2رنه دکـارت و1کنیس بیفرانسيهالسوف به نامیدو فها بعد. داشته استیجاد روش علمیا

ق روش یات دقیدربارة خصوصکهيبا وجود.داشتندیرد روش علممودر ییهایمساعکیتشر
ـ ایات اصـل یکه خصوصانددهیعقن یااما اکثراً بر، وجود داردیینظرهااختالف یعلم ن روش ی

:عبارتند از
یکرد تجربیرو-
همشاهد-
پرسش-
هیفرض-
شیآزما-
لیه و تحلیتجز-
يریگجهینت-
3تکرار-

يبـرا واضح و مورد توافـق يهافراهم نمودن مجموعه دستورالعملیش علمت روین مزیترمهم
,Cozby)است یقاتین مطالعۀ تحقیدر ح،یدهو گزارشیابی، ارزيگردآور 1993).

، در واقـع . اندداشتهییهانظراختالف یروش علمدهندةلیتشکيدربارة اجزاها سالانمحقق

1. Francis Bacon
2. Rene Decartes
3. Replication
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ـ غ،رایعلمـ يهـا یبررسـ يو جـامع بـرا  یکلـ يکردیروفیتعراز پژوهشگران یبرخ رممکنی
. ه اسـت بـود یمـ ق علیتحقبارزمشخصۀ یروش علم، سال100یدر ط، ن وجودیبا ا. انددانسته

): آن تمرکـز خواهـد شـد   يفصـل رو یکه در مـابق (رایروش علميدیکلياجزااکثراًمحققان
و يریگجهینت، لیه و تحلیتجز، شیزماآ، هیفرض، سؤال، مشاهدهبریمبتن، یو تجربیعملیروش

.انددانستهتکرار
رامـون  یکـه پ يدر بحث مختصر. استيضروریاطیک نکتۀ احتیذکر ، ش از ادامه بحثیپ

ـ تحقیشناسـ روشبـا طـرح و   ،چند اصطالح و مفهوم مـرتبط ، داشتمیخواهیمروش عل ق را ی
ـ ندارییآشـنا انـد  شـده یمعرفـ حـث  ن بیدر اکهیمیاز مفاهیاگر با برخ. م کردیخواهیمعرف د ی

است و یفصول آتيبرايانهیزمفراهم کردن ، دیآیمهدف آنچه که در ادامه . دینشوزدهوحشت
.دادم یخواهرا شرح م و اصطالحات ین مفاهیک از ایهر ، ۀ کتابیدر بق

یتجربکردیرو

ـ کردیرو. استیکرد تجربیروبریمبتناً یقویروش علم اهدوشـ بـر یمبتنـ يدکـر یرو، 1یتجرب
کـرد  یدر رو. اسـت ید متکـ یـ حصول دانـش جد يش برایم و آزمایکه بر مشاهدة مستقباشدیم

ش یم و آزمـا یحاصـل از مشـاهدة مسـتق   يهادادهبراساسمات خود را یدانشمندان تصم، یتجرب
در رامـان یعلمـ ریغت امیکه اکثر تصمياوهیشبا ، رايریگمیتصمکرد به ین رویا. کنندیماتخاذ 
، احساسـات براساسحال ه ما تا بیهمگ، مثاليبرا. دیسه کنیمقامیریگمیآنه باروزمریزندگ
ـ اکـرده ییهـا يریگمیتصمیحس درونایارت و شم زة جسیغر ممکـن اسـت مـا    ، عـالوه بـه . می
شـتر یبنباشـند بلکـه   هـا دادهبراسـاس م که لزومـاً  یریبگیماتیا تصمیم و یبکنییهايریگجهینت

کـرد  یروازریبتعن یتربه. باشند،بهترهاييریگمیتصمد یو ام، هاانگموها حدس، نظرهابراساس
است که یقاتیتمام تحقکنندةتیهدااصل ، قیدقو مندنظام، مید بر مشاهدة مستقیکأبا ت، یتجرب

1. Emprical Approach
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.شوندیمانجام یهماهنگ با روش علمطوربه

همشاهد

ز یبـه دو مفهـوم متمـا   مشـاهده ، ن نظـر یاز ا. است1مشاهده، یعلمیبررسهر ک جزء مهم در ی
اطراف اغلب باعـث  يایدنةمشاهد. قیدقيریگاندازهاطراف و يایدنازآگاه بودن، کندیماشاره 
وتن در یـ مشـاهدة ن ، مثـال يبـرا . شودیمه پرداختهاآنبهیق علمیتحقکه درشودیمیسؤاالت

یبـا نگـاه  نیبنـابرا . دربارة اثرات جاذبه شـد ياریقات بسیز تحقب از درخت سبب آغایافتادن س
ـ مـا دربـارة تول  . گرفـت یقـات یتحقۀمطالعـ يبراياریبسيهادهیاتوانیمبه اطراف نانهیزبیت د ی
.م کردیبحث خواه) 2(ق در فصل یتحقيهادهیا

ـ اکسـب  يف بـرا ااطريایش از مشاهدة دنیبيزیچهمفهوم مشاهد، طۀ علمیدر ح يهـا هدی
کـه  کنـد یمـ ح اشـاره  یق و صـح یـ دقيهايریگاندازهند یبه فرآنیچنهممشاهده. ق استیتحق
ـ در تحقيریگاندازههنگام .اندشدهانجام یخوببهکهاست یعلميهایبررسز یصۀ متمایخص ، قی

ر دیاگر محققـ ، مثاليبرا. کنندزیپرهکه از مشاهدات مغرضانه کنندیمار دقت یدانشمندان بس
است اسـتفادة  ، ان رعد و برقیمیداد مانند فاصلۀ زمانیدو رویزان فاصلۀ زمانیميریگاندازهحال 

بـه  . رسـد یمـ و عاقالنه بـه نظـر   یمنطق، و قابل اعتماداریسبا دقت بییریگاندازهمحقق از ابزار 
ـ پایبـ يهـا نیتخمـ «يجابه، دادیآن دو رویدر مورد فاصلۀ زمانکهشودیمه یمحقق توص ه و ی

کـه  شـود یمـ ن کار محقق مطمئن یبا ا. مشابه استفاده کنديالهیوسا یکرونومترک یاز » اساس
اکثر. اندسوق ندادهیخاصيآن را به سمت و سویح بوده است و عوامل خارجیصحيریگاندازه

ا یق یحد دقنیتا اندرتبهمیدهیمروزمره انجام یکه در زندگییهامشاهدهکه افراد قبول دارند
.هستندمندنظام

1. Obzervations
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م یمفاه، خودیقاتیتحقۀدر مطالع، انمحقق. استيریگاندازهک جنبۀ مهم ی1یاتیف عملیتعر
ـ تعریاتیـ ف عملیتعارا استفاده از را بيدیو اصطالحات کل ـ . کننـد یمـ ف ی ف یا اسـتفاده از تعـار  ب

، مثـال يبرا. کنندیمصحبت واحد يادهیپددربارة یکه همگشوندیمطمئن ممحققان ، یتایعمل
، مطالعه کنند)استرس(یفشار روانرسطوحبنیورزش و تمرراتیتأثد دربارة خواهیمیاگر محقق

ـ آ. سـت یچ» ن و ورزشیتمـر «ف کند یاست که تعريمحقق ضروريبرا ن و ورزش بـه  یا تمـر ی
ـ بـا تعر . شـود یما تمام موارد ذکر شده اطالقیباال رفتن از طناب ، شنا، يوزنه بردار، دنیدو ف ی
ـ تعرمسلماًکنندیماشاره یز مشابهیکه همه به چشودیممحقق مطمئن » ن و ورزشیتمر« ف ی
ـ تعر، نیبنـابرا ، گوناگون متفـاوت باشـد  يهامطالعهد در توانیم» ن و ورزشیتمر« ازمحقـق فی
روشـن و  یفـ یداشـتن تعر .ار مهم اسـت یبسق در متن مطالعه یدقياوهیشبه »ن و ورزشیتمر«

ت یدربارة اهم. کندیمن یگر تضمیدانمحققمحقق، را توسط تکرار مطالعۀ ، اصطالحاتازواضح 
.شودیمبحث شتریبدر فصل بعد یاتیف عملیتعار

سؤاالت 

ل یتبد، قیند تحقیدر فرآيقدم بعد، اطرافيایاز مشاهدة دن، قیدة تحقیپس از گرفتن ا، احتماالً
ـ اهم» ییقابـل پاسـخگو  «اصـطالح  نظرنیاز ا.باشدییپاسخگوکه قابلاست یآن به سؤال ت ی

بـه سـؤال   ییپاسـخگو يتالش بـرا واضح است که . د مورد اغماض واقع شودیدارد و نبایخاص
.خواهد بـود جهینتیبتاً ینهاکننده و وسیمأ، یعلمیق بررسیاز طر،ییپاسخگورقابلیغیقیتحق

ـ آ«کـه  است نیامثالً ییگوپاسخرقابلیغق یسؤال تحقک ینمونه  ـ ی مـن در  از یقـ یدقیا المثن
است چرا که محـتمالً اطالعـات   يریچشمگن سؤالیاکه یبا وجود»گر وجود دارد؟یدیکهکشان

مهـم  نیبنابرا. فتایآن يبرایجوابتوانیمعلم نیت کنونیوضعبا یول، کندیمرا فراهم یمهم
موجـود قابـل   یعلمـ يهاهیروو هاروشق یاز طرن شود که یتدويطوریقیاست که سؤال تحق

1. Operational definition
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کـه  (و ورزش کـردن  نیا تمـر یـ سؤال کند که آيفرد، مثالطوربهامکان دارد. باشدییپاسخگو
ـ قـه تعر یدق30دن در هفتـه و هـر بـار    یسه بار دوصورتبهیاتید از نظر عملیشا ، )شـود یمـ ف ی

ن سؤالیدر مورد اتوانیمشده دییتأیلمعيهاروش؟ با استفاده ازدهدیمکلسترول را کاهش 
.ق کرد و به آن پاسخ دادیتحق

هاهیفرض

یگفت که حدسـ توانیمساده طوربهاست که 1هیفرضک یارائه دادن یدر روش علميگام بعد
تالش ، راهیاغلب فرض. ق یدربارة پاسخ پرسش تحقـشیو قابل آزماـدانش بریمبتناست 

3-1عیمرجع سر
قیو طرح تحقهاهیفرضن یارتباط ب

مکـن اسـت   م. داشته باشـند یمتفاوتيهاشکل، قینوع طرح تحقبراساسندتوانیمهاهیفرض
ـ در تحق، مثـال يبـرا . نـد ینماف یز را توصیرابطۀ دو چیچگونگیسانه آبهاهیفرضیبعض ق ی

قدرت شرب خمرکند که يسازهیفرضید محققیشا) شودیمبحث 5که در فصل (یهمبستگ
ـ  کنـد یمه را مطرح ین فرضیمحقق ا، گریدعبارتبه. کندیمف یرا تضعيریگمیتصم ن یکـه ب

ـ (وجـود دارد  يارابطهيریگمیتصمییو تواناشرب خمر ـ    یول در مـا ا). ینـه الزامـاً رابطـۀ علّ
د یمحقق شا، )بحث خواهد شد5که در فصل همانطور(یتصادفشدةکنترلبا طرح يامطالعه

همچنانکـه ، نیبنابرا. شودیميریگمیتصمف یسبب تضعشرب خمرردکه ین بگیفرض را بر ا
ـ بـه نـوع طـرح تحق   ، عمدهطوربهمحقق یۀ تحت بررسیفرض، واضح است ق اسـتفاده شـده   ی

ـ و طـرح تحق هاهیفرضن یرابطۀ بدربارة.داردیبستگ بحـث  تـر مفصـل يق در فصـول بعـد  ی
.شودیم

1. hypotheses
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مطرحتوانند براساس سؤالیها مهیفرض. کنندیف میدة مورد نظرش تعریپدحیتوضيمحقق برا
عیبـه مرجـع سـر   . ك.ر(رند یخود بگبهيمتعدديهاشده و نوع مطالعۀ درحال انجام شکلمطرح

1-3.(

بـه خـاطر داشـته    . باشند1ینیبشیپد قابل ین است که همه بایها اهیتمام فرضیت اصلیخصوص
ـ شامل د یح بایده مورد مطالعه است و توضیح پدیتوضيتالش محقق براها هید که فرضیباش کی

ـ و تجزيهـا بـا گـردآور   ینیبشین پیسپس ا. تحت مطالعه باشديرهایدربارة متغینیبشیپ ه و ی
به مرجـع  . ك.ر(شوند ید مییا تأیو ) باطل(رد ها هیها، فرضها، آزمون و، براساس دادهل دادهیتحل
).4-1ع یسر

4-1عیع سرمرج
هاهیفرضيریپذابطال
ـ باهـا هیفرضـ ، ستمیلسوف قرن بیف2ة کارل پوپردیبه عق ,Popper)باشـند 3ریپـذ ابطـال د ی

کـه  یدر صـورت . ه غلـط اسـت  ید بتواند نشان دهد که فرضیمحقق با، گریدعبارتبه. (1963
، مثـال يبـرا . کـرد اده استفهیفرضودنآزميبراتوانیمعلم ناز ، نباشدریپذابطالياهیفرض
کـه هرگـز   ن یالیبه دل، پس. ستندینریپذابطالهستند یمذهبدیعقابراساسکه ییهاهیفرض

هـا آنشیآزمـا يق بـرا یانجام تحق، غلط هستندیمذهبيهاهیفرضد که نمواثبات توانیمن
ـ ی(ه مطـرح شـده  ید قادر باشد توجیمحقق با، گریدعبارتبه. داردنيسود يبـرا )هیفرضـ یعن

.رد کند،تحت مطالعه رادهیپد

يبرا. ان شوندیب» اگرـ آنگاه«نوعاً در قالب عبارات ندتوانیمهاهیفرض، صورتن یترسادهدر
روز 3قه و حداقل یدق30مردم روزانه به مدت اگر«ک محقق فرض کند که یممکن است ، مثال

ـ ا. »دابییماهش کهاآنسطح کلسترولآنگاهن و ورزش کنند یدر هفته تمر اثـرات  ،هین فرضـ ی

1. prediction
2. Karl Poper
3. falsifiability
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د بـا  توانـ یمینیبشیپن یا.کرده استینیبشیپرا ، بدنسطح کلسترولين و ورزش بر رویتمر
.ش شودیآزماهادادهل یه و تحلیو تجزيگردآور

صـفر ۀ یفرض.2قیه تحقیفرضو 1ۀ صفرید فرضید با آن آشنا شویه هست که بایدو نوع فرض
ۀیضـ فر، عکـس بـر ، وجود نـدارد یمورد مطالعه تفاوتيهاگروهن یکه بکندیمینیبشیپهمواره 

ۀ صفر یفرض، در مثال ما. تفاوت وجود داردهاگروهن یکه بکندیمینیبشیپ)یشیا آزمای(قیتحق
و آن کننـد یمـ ن و ورزش یکـه تمـر  یدر سـطح کلسـترول گروهـ   یکه تفاوتکندیمینیبشیپ

ـ یبشیپقیتحقۀ یفرض. وجود نداردکنندیمن و ورزش نیکه تمریگروه کـه سـطح   کنـد یمـ ین
تـر مفصـل هـا هیفرضدربارة ، 2در فصل . متفاوت خواهد بوديداریمعنطرز بهکلسترول دو گروه

.م کردیبحث خواه

شیآزما

، مثـال يبـرا . اسـت ) یقاتیمطالعۀ تحق(3هاشیآزمایواقعياجرايگام بعد، هین فرضییپس از تب
را يامطالعـه محقق ، داردسروکارر سطح کلسترول بن و ورزشیاثرات تمریبا بررسهعاگر مطال

یجنبـۀ اساسـ  ، ذکـر شـد  قـبالً که همانطور. کندیمو اجرا یطراح، که در ارتباط با سؤالش باشد
اسـت  نانیقابل اطمو حیصحياوهیشدة مورد نظر به یپديریگاندازه، یقاتیانجام هر مطالعۀ تحق

دربارة سطح کلسترول هادادهيگردآوربه اقدام محقق ، ن مثالیدر ا.)5-1ع یبه مرجع سر.ك.ر(
ح و قابـل  یصـح يریـ گن کار را با استفاده از ابزار انـدازه یکند و ایکننده در مطالعه مافراد شرکت

ـ آندیکند تا ببیسه میسپس محقق سطوح کلسترول دو گروه را با هم مقا. دهدیاعتماد انجام م ا ی
.ا نهیداشته است ين و ورزش اثریتمر

1. null hypothesis
2. alternate hypothesis
3. Experiments
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5-1عیمرجع سر
ت اعتمادیقابلدر برابرق بودنیدق

ـ قابلو ق بـودن ین دقیتفاوت مهم ب، دیآیمش یق پیدر تحقيریگاندازهکه صحبت یزمان ت ی
کـه یدرحال، شودیممربوط يریگاندازهح بودن یصحق بودن بهیدق. شودیممطرح ز یناعتماد 

د بـه روشـن   یک مثال شای. ا نهیثبات دارد يریگاندازها یکه آگرددیمن بریت اعتماد به ایقابل
ـ دق«شوندیمدر صفحه دارت پرتاب ها که دارتیوقت. ن تفاوت کمک کندیشدن ا »ق بـودن ی
ـ دقکننـدة پرتابک ی(ا نه یکنندیمبه خال هدف اصابت ها ا دارتیکه آن استیاناظر به ق ی

، اعتمادتیقابل، گریاز طرف د). که به خال هدف بخوردکندیمرا پرتاب ها دارتيطوردارت
ـ (کنندیمبرخورد یبه نقطۀ مشابهها ا دارتیکه آگرددیمن مسئله بریبه ا کننـدة پرتـاب ک ی

، نیبنـابرا ). کننـد یمبرخورد یکه به نقطۀ مشابهکندیمپرتاب يرا طورها دارت معتبر دارت
د یشـا اما. زندیرا در خال هدف مها وسته دارتیپ، دارتق و قابل اعتمادیدقکنندةرتابپک ی

، مثـال عنوانبه. ق نباشدیباشد اما دققابل اعتماد دارت کنندةپرتابباشد که امکان دارد واضح
دهنـدة نشـان کـه  (پرتاب کندیرا به سمت نقطۀ مشابهها د همۀ دارتیدارت شاکنندةپرتاب

در ). اسـت دقـت کـم   دهندةنشانکه (، د خال هدف نباشدیاما آن نقطه شا، )اد استیتماد زاع
.ک اندازه مهم هستندیبه ماداعتت یقابلو ق بودنیدق، يریگاندازه

لیه و تحلیتجز

اسـت کـه غالبـاً    هادادهل یه و تحلیشامل تجزيگام بعد، هادادهيگردآورپس از انجام مطالعه و 
ک محقق به طـرح  یمورد استفادة يآماريهاروشنوع . الزم داردرا يآماريهاروشاز استفاده 
شـرح  بـا وجـودي کـه   . دادیبسـتگ ،شده و سؤاالت مطرح شدهيگردآوريهادادهنوع ، مطالعه

آگـاه  یقـات یمطالعۀ تحقد از نقش آمار در انجامیباین متن خارج است ولیطۀ ایآمار از حیلیتفص
يرهـا یمتغغلط در رابطه با يریگجهینترا در کاهش احتمال انآمار محقق، خالصهرطوبه. میباش

.رساندیمياری،مطالعه شده
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ـ باصـفر يهاهیفرضا یآکه است نیرند اید به کمک آمار بگیباانکه محققیاساسمیتصم د ی
ـ یبشیپهمواره صفرۀ ید که فرضیبه خاطر داشته باش. ا نهیدنشوکرده رد ـ  کنـد یمـ ین ن یکـه ب

هـا گـروه ان یـ میتفـاوت است که ان معنیبه اصفرۀ یفرضرد نیبنابرا. نخواهد بودیتفاوتهاگروه
ـ یـ هستند چرا که رد بـه ا صفرۀ یبه دنبال رد فرضقاناغلب محق، یحالت کل. وجود دارد ین معن

.اثر داشته است) دارو، ن و ورزشیتمر، مثالً(دة مورد مطالعه یاست که پد
طـور به. نه وجود داردیدو گزتنها صفرۀ یفرضموردن نکته مهم است که دریجه کردن به اتو

ۀ یاگـر فرضـ  . رفته شودید پذتوانیمچگاه نیاما ه، ا نشودید رد شود توانیمصفرۀ یفرض، مشخص
ـ تفـاوت  هـا گروهن یکه بمیکنیميریگجهینت، میرا رد کنصفر اگـر  امـا  . وجـود دارد يداریمعن
هاگروهن یتفاوت بییص و شناسایکه قادر به تشخمیاکردهيریگجهینتم یرا رد نکنصفرۀ یفرض

ـ   يمعناه ن بید توجه کرد که ایبا، روشن شدن مطلبيبرا، میستین ن دو گـروه  یفقـدان تفـاوت ب
ما در مطالعۀ خود قادر یاشد ولوده بوجود داشته بيتفاوت معنادارهاگروهن ید واقعاً بیشا. ستین
ـ ین تمایدربارة ا. میانبودهص آن تفاوت یه تشخب م یخـواه مفصـالً صـحبت   یز مهم در فصول آت

.کرد
دو نوع خطـا  ، شودیميریگمیتصميل آماریه و تحلیتجزبراساسکه، صفرۀ یرد فرضيبرا

يخطـا : اجتناب کنندهاآنازيریگمیتصممهنگادر د مراقب باشند کهین بااوجود دارد که محقق
که کندیميریگجهینتکه محقق دهدیمرخ یوقتنوع اوليخطا. 2نوع دوميخطاو 1وع اولن
از آن یگـاه . وجود نداردیقتاً تفاوتیحقکهیدرحالوجود دارد یمورد مطالعه تفاوتيهاگروهان یم

که محقـق  دهدیمرخ یوقتنوع دوميخطا، برعکس. شودیماد ی3»کاذبمثبت«تحت عنوان 
.تفـاوت وجـود دارد  در واقع، کهیدر حالنداردن دو گروه وجود یبیکه تفاوتکندیميریگجهینت

1. Type I Error
2. Type II Error
3. false positive
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يریگجهینت، ذکر شدهم قبالًکه همانطور. شودیماد ی1»کاذبیمنف«عنوان مورد بان یگاه از ا
طـور بـه . دشویمگرفته يج آمارینتابراساسا نه یوجود دارد هاگروهن یبیا تفاوتیآکهنیادربارة 

تصـادف  براساسوجود دارد اما يداریمعنيجۀ آمارینتگرچها، نوع اوليخطادر مورد مشخص
,Wampold)سـت  ینین دو گروه تفاوتیب، در واقعرخ داده است و ) اشتباه( Davis & Good,

ـ در واقع،کهیدرحالوجود ندارد يداریمعنيجۀ آمارینت، نوع دوميخطابا (2003 گـروه  ن دو یب
.)et allWampold(تفاوت وجود دارد

اشـتباه  طـور بهصفرۀ یخطا در رد فرض% 5تا يقراردادطوربه،علميهانهیزممعموالً در اکثر 
که کندیميریگجهینتمحقق ، گریدعبارتبه). نوع اوليانجام خطایبه معن(رفته شده است یپذ
ب یرا تکـذ صفرۀ یکه فرضین معنیبه ا(جود دارد ويداریمعنمورد مطالعه تفاوت يهاگروهن یب
ـ دالبهبنا . بداند% 5از کمترخود را يکه احتمال خطامواقعی جزبه)کندیم ن امحققـ ، واضـح لی
ـ مورد مطالعـه تفـاوت   يهاگروهن یب، کهرايریگجهینتن یاند احتمال خواهیم وجـود  يداریمعن

.کاهش دهندـرد وجود ندایکه واقعاً تفاوتیدرحالـدارد
.ار مهـم اسـت  یبسـدینمایمده یچیپياگر چه تا حدودـنوع اول و دوم  يخطاهان یز بیتما

را انجـام  يامطالعـه یمحقق، در مثال ما. ن اصطالحات کمک کندین اییتببهیممکن است مثال
ـ مؤثر اسـت  یاز دارو در درمان افسردگيدیا نوع جدیتا مشخص کند که آدهدیم ـ ی يدارو. ها ن

کنـد کـه   يریگجهینتاگر محقق . شودیمنما داده دارو2و به گروه ، شودیمداده 1د به گروه یجد
محقـق دچـار   ـوجـود نـدارد    یواقعاً تفـاوت کهیدرحالـمتفاوت است  2و 1گروه یسطح افسردگ

رده اسـت  کـ یین دو گروه شناسایرا بیمحقق تفاوت، ترسادهعبارت به. نوع اول شده استيخطا
، بـرعکس . بـروز کـرده اسـت   ) اشتباها ی(اتفاقحسببرن تفاوت فقط یوجود ندارد و ادر واقعکه 

واقعـاً  کـه یدرحالـوجود نداردیدو گروه تفاوتیکند که در سطح افسردگيریگجهینتاگرمحقق 
قـق در  مح، ترسادهعبارت به. نوع دوم شده استيآن وقت محقق دچار خطاـتفاوت وجود دارد  

1. false negative
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اطیاحت
نوع دوميخطاهادر برابرنوع اول يخطاها

مطالعـه شـده   يهـا ن گـروه یبیرد که تفاوتیگیجه مینت):مثبت کاذب(نوع اول يخطا
.ستینیچ تفاوتیکه واقعاً هیهست، در حال

مطالعـه شـده   يهـا ن گروهیبیرد که تفاوتیگیجه مینت):کاذبیمنف( نوع دوم يخطا
نوع اول و نوع دوم را با استفاده از جدول يخطاها. که واقعاً تفاوت هستیالست، در حین
:ح دادیتوان توضیر میز

محققيریگجهینت
یقیج حقینتا

ستینیتفاوتتفاوت هست
نوع اوليخطاحیصحيریگمیتصمتفاوت هست

حیصحيریگمیتصمنوع دوميخطاستینیتفاوت

.دچار شکست شده است، ود داردجودر واقعکه یص تفاوتیتشخ
ـ نوع دوم؟ جواب ايا خطاینوع اول يخطاـاستتريجدکدام خطا  ن پرسـش اغلـب بـه    ی

ینۀ پزشکید که مثال خود را در زمیاجازه ده. داردیبستگکندیمبروز خطاهاکه در آن يانهیزم
، در واقـع ، کـه یحـال ص سرطان بدهـد در یتشخ،يماریبشخص يبرایاگر پزشک. میمطرح کن

در . نوع اول شـده اسـت  ين صورت پزشک مرتکب خطایدر ا، )مثبت کاذب(مار سرطان ندارد یب
اگـر  و ) يک نظر ثانویق ید از طریشا(ص وجود دارد یخطا در تشخییاحتمال شناسا، طین شرایا
مار اعالم کند که او یاگر پزشک به باما. د بودمار احساس آرامش خواهیناً در بیقیفتد ین اتفاق بیا

پزشـک مرتکـب   ــ  سرطان اسـت يمار دارایبدر واقعکهیدرحالـنداردیمشکلیاز نظر سالمت
اسـت  تريجدنوع دوم يخطا، ن مثالیدر ا، کهقبول دارند اکثر مردم . نوع دوم شده استيخطا

.دشوخوردار برالزم یمعالجات پزشکازماریبشودیمچرا که مانع 
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کنند یم نمیتنظياگونهخود را بهیقیمطالعات تحقچرا محققان د کهیممکن است تعجب کن
،محققـان ست که یبهتر نا یمثال، آيبرا. ابدیز کاهش ینوع اول نياحتمال ارتکاب خطایکه حت

% 1نـوع اول کمتـر از   يخطـا م کنند که احتمال ارتکابیتنظياگونهخود را بهیقیمطالعات تحق
ـ کننـد ا یم نمـ یتنظـ گونهنیلی که محققان مطالعات خود را ایبرسد؟ دل% 0به یا حتیشود و  ن ی

نوع اول ين خطایمشخصاً، ب. خاص وجود دارديانوع اول و نوع دوم، رابطهين خطایاست که ب
نـوع  يتمال ارتکاب خطـا ن معنا که محقق با کاهش احیمعکوس وجود دارد، به اياو دوم رابطه

. دهدیش مینوع دوم را افزاياول، احتمال ارتکاب خطا

گـاه کاهش دهد آن% 1به % 5نوع اول را از ياگر محقق احتمال ارتکاب خطا، گریدیعبارتبه
شکسـت محقـق در   ین به معنید که اابییمش ینوع دوم شود افزايمرتکب خطاکهنیااحتمال 

يهـا نـه یزماستاندارد در اکثـر  يقرارداد، %5سطح . وجود داردواقعدراست که یص تفاوتیتشخ
.باشدیمنوع اول و دوم يارتکاب خطان یبیانگر تسامحیعلم است و نما

يریگجهینت

ـ پس از تجز ـ ه و تحلی ـ ا تأیـ ردصیشـخ و تهـا دادهل ی ،تیـ محقـق در موقع ، صـفر ۀ ید فرضـ یی
ـ یمـ را رد کنـد  صـفر ۀ یفرضـ یاگـر محققـ  ،مثـال يبرا. ج مطالعه استیاز نتايریگجهینت د توان
ـ دقعبـارت  بـه ، استداشته ریتأثدة مورد مطالعهیکند که پديریگجهینتن یچننیا از نظـر ، تـر قی

ن و ورزشیرا در مثـال تمـر  صـفر ۀ یفرضـ ، اگـر محقـق  . داشته باشـد داریمعنر یک تأثیيآمار
سطح کلسترول مؤثر بـوده  يرزش بر رون و ویاست که تمرکردهيریگجهینت، کلسترول رد کند

.است
هادادهل یه و تحلیکنند که با تجزییهايریگجهینتتنها د یبا،نان نکته مهم است که محققیا

ردهد دقت کـ ین باااست که محققینابخشودنیگناههادادهاز پا فراتر گذاردن. ه باشندیابل توجق
نشان آنجیانجام دهد و نتایک مطالعۀ همبستگییاگر محقق، مثاليبرا. از آن اجتناب کنندو
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سبب یکیکند که يریگجهینتد توانیممحقق ن، اً مرتبط هستندیقو،مورد مطالعهز یدهد که دو چ
نیا، شودیمح داده یتوضیو در فصول آتکه غالباً تکرار یعبارت. شده استيگریوجود آمدن دهب

یعبـارت بـه . ستینیو معلولعلّتبا نسبت يمساو) عاملان دو یميارابطه(یهمبستگاست که 
جود آورده وبهرا يگریدیکیست که ینین معنیز مرتبط هستند به ایت که دو چین واقعیا، گرید

.است

تکرار 

بـا  ،یقیانجام همان مطالعۀ تحقیبه معنتکرار . تکرار است، یروش علمياجزانیترمهماز یکی
ا نـه  یشودیمحاصل یج مشابهیه نتاکن مطلب یایبررسيبراوندگانشمطالعهگر از یدیگروه

)Kazdin,1992; Shaughnessy & Zechmiester, ـ نیرا بب1997 ممکـن اسـت همـان    .)دی
را ینکتـۀ مهمـ  ، تکـرار . ن کار شودیدار اگر عهدهیدید محققیا شایکند و محقق اقدام به تکرار

از یقـ یک مطالعـۀ تحق یبراساسد یکه محقق باین معنیبه ادهدیمنشان یق علمیتحقبارةدر
ج آن مطالعۀ خـاص  یچرا که همواره ممکن است که نتا، اجتناب کندافته یمیتعميهايریگجهینت

ـ برحسـب تصـادف   یقیج آن مطالعۀ تحقیممکن است که نتا، گریدیعبارتبه. اشتباه بوده باشد ا ی
. نباشـد زهایچیت واقعیوضعدهندةنشانج یان دارد آن نتاامکنیبنابرا، آمده باشددستبهاشتباه 

ـ آدسـت بـه ن بار یدوميبرایقیک مطالعۀ تحقیج ینتاچهچنان، گرچها ـ ی(دی ، )تکـرار شـوند  یعن
ار کاهش یبس، آمده باشددستبها اشتباه یمطالعه برحسب تصادف یاصليهاافتهیکهنیااحتمال 

.دابییم
ـ رار در تحقت تکـ یدربارة اهمتوانیمن از اهـداف جـامع را   ياریبسـ تکـرار . ق مبالغـه کـرد  ی

ۀ مطالعـ يهـا افتـه ی) یو همـاهنگ يسازگاريمعنابه(ت اعتماد یجاد قابلیا،از جمله، ردیگیمبردر
حاصل شودیج مشابهینتاد توانیمکنندگانشرکتاز يگریا با گروه دیآکهنیان ییو تع،یقیتحق

ـ تحقيهـا گروهر یبه ساقی یمطالعۀ تحقج یا نتایمطلب اشاره دارد که آنینکتۀ آخر به ا.ا نهی ق ی
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محققـان ـ   ينـۀ کـار  یـ و زممحققـان تکـرار شـود  يامطالعـه ج یاگر نتا. ا نهیاستمیتعمقابل 
.داشته باشدیاصليهاافتهیيریپذمیت اعتماد و تعمیبه قابليشتریتوانند اعتماد بیم

دیفراموش نکن
ستیکسان نییو معلولعلّترابطۀ ا بیهمبستگ

، سـت یکسـان ن ییو معلولعلّتبا رابطۀ یچرا همبستگکهنیااز یش از نگاه کردن به مثالیپ
ـ  يارابطـه ، سادهطوربه. ستیچیم همبستگیفهمیم که مید مطمئن شویبگذار ن دو یاسـت ب

ء و یک شـ یـ ن اندازة یبکهنیالیدلبهاندازه و وزن معموالً همبسته هستند ، مثالطوربه. زیچ
قـات  یج تحقینتـا . دارنـد يشـتر یبوزن تـر بـزرگ يایمعمـوالً اشـ  .وجـود دارد وزن آن رابطه

، دهنـد یمـ ن قرار اار محققیر در اختیا چند متغین دو یدربارة ارتباط بیاطالعاتتنها یهمبستگ
ن اطالعـات  یققان ان نکته مهم است که محیاماا. باشديد بتواند اساس مطالعات بعدیکه شا

.ر کنندیرا محتاطانه تفس
یعنی(دارديادیزیهمبستگیبا خفگیافت که خوردن بستنیدریاگر محقق، مثالطوربه

د یشا. شده استیباعث خفگیکند که خوردن بستنيریگجهینتد توانیممحقق ن، )رابطه دارد
در یزان بسـتن یـ من یترشیب، المثيبرا. باشدیاد خفگیمسبب احتمال زيگرید) عامل(ر یمتغ

زان یمنیبنابرا.ردیگیمصورت در تابستان هم هاياز شناگرياریبسو شودیمتابستان خورده 
در گانشـناکنند شـتر یبش تعـداد  یاثـر افـزا  بلکه بـر ، ستینیاثر خوردن بستنبریخفگادیز

.استتابستان 

یقات علمیاهداف تحق

بـه سـؤاالت و   ییپاسـخگو ، یکلاصطالح در، یقات علمیهداف تحقااز، ذکر شدقبالًهمچنانکه
را معتبـر  يهايریگجهینتق که امکان یک تحقین کار اغلب با انجام یا. د استیحصول دانش جد
دربـارة  ، ندهیدر فصول آ. )Kazdin,1992(ردیگیمصورت ، دهدیمر یا چند متغیدربارة رابطۀ دو 
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هـا  آناتقیتحقمعتبر از يهااستنتاجدر نان یحصول اطميران بامحققمورد استفادةخاصفنون
ها د با آنیرا که باقیاصطالحات مرتبط با تحقیبرخ7ـ1و 6ـ1ع یم و در مرجع سریکنیبحث م
متمرکـز  یقات علمیتحقیاهداف کليما بر رویاما، اکنون بحث اصل. میدهید، ارائه میآشنا شو

ـ اتفاق نظر دارند که ایقات علمیتحقیسه هدف کلاکثر محققان در مورد.خواهد شد ن اهـداف  ی
ـ توج/ ، و درك2ینیبشی، پ1فیتوص: عبارتند از ,Cobzy)3ح یه و توضـ ی 1995; Shoughnessy

& Zechmeister, 1997).

فیتوص

ف یتوصطور خالصه، به. باشدف ی، توصیقات علمین هدف تحقیترن و قابل دركیتریید ابتدایشا
مثال ممکن يبرا. شودیمورد نظر اطالق ميهادهیپديبندا طبقهیيبندف، دستهیتعرند یبه فرآ
ـ ان دو چیـ ف رابطـۀ م یانجام دهد که هدف آن توصـ یقیبخواهد مطالعۀ تحقیمحققاست ـ ز ی ا ی

ل بـه  یماید محققیا شای. و سطح کلسترولیعروقـیت قلبیان فعالیداد باشد، مانند رابطۀ میرو
.باشديریگمیبر تصم)استرس(یده، مانند اثرات فشار روانیک پدیف فقط یتوص
ـ دربـارة عضـو متوسـط    یتواند اطالعات مهمـ یرا که مید است زیمفیفیق توصیتحق ک گـروه ی

تواند عضو متوسـط  یبزرگ، منسبتاًیداده دربارة گروهيآورمحقق با جمعمشخصاً . فراهم آورد
کوتاه منظورید مثالیشا. ف کندیوه خاص مورد مطالعه را توصک عضو از گرین عملکرد یانگیا می

ان سـال اول  یدانشجو)SAT(یلینمرات آزمون استعداد تحصیم محققیفرض کن،کندرا روشن
. کندیميآورک دانشگاه معتبر را جمعی

1. description
2. prediction
3. understanding/ explanation
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6-1عیمرجع سر
قیتحقيبندطبقه
:با آن آشنا باشندد ین بااکه محققوجود داردقیدر تحقیکليبنددستهدو 
1یفیکدر برابریکمـّ

يهـا افتـه یآوردن دستبهيبرايل آماریه و تحلیکه از تجزییهامطالعهبا ،یق کمـّیتحقـ
و مندنظامو یرسميریگاندازه، آنیاصليهامشخصهاز .داردسروکار، کنندیماستفاده خود

. استفاده از آمار است
ج با استفاده از آمـار  یکردن نتایدر کمـّیدارد که سعسروکارییهامطالعهبا ،یفیق کیتحقـ
یرسميریگاندازهنوعاً با مصاحبه و مشاهده بدون یفیکيهامطالعهل ندارندیه و تحلیا تجزی

ـ و مطالعـۀ عم یکه بررسـ ، هایورد پژوهم. دارندسروکار از ايگونـه ، ک شـخص اسـت  یـ ق ی
ـ در تحقون آزمـ يبـرا ، ياهیمنبع فرضعنوانبهغالباً یفیق کیاز تحق. استیفیق کیتحق ق ی
.شودیماستفاده یکمـّ

2نگرفرددر برابرنگر قانون

از يادیگروه زيکه براین کلیقوانییمنظور شناسابهی، از مطالعۀ گروهنگرکرد قانونیروـ 
تحـت  از گـروه  عضو متوسـط  ییاغلب شناساهدف آن. کندیشود، استفاده میمردم اعمال م

.است،گروهيا عملکرد متوسط اعضای،مطالعه
.فرد مذکور استیمورد پژوهنگر، از روش فرديانمونه. ، مطالعۀ فرد استنگرکرد فردیروـ 
قـی  یکرد، عمدتاً به نـوع سـؤاالت مطـرح شـده در مطالعـۀ تحق     ین دو رویک از ایهر نشیگز

بـه  یابیدستيق برایمتفاوت تحقيهاعاً از دستهق نویمتفاوت تحقيهانهیدارد، و زمیبستگ
ـ به تحقینوعاً متکیق علوم اجتماعیمثال، تحقيبرا. کنندیاهدافشان استفاده م و یق کمــّ ی

از مردم را مطالعه يادیگروه زیگر، دانشمندان علوم اجتماعیدعبارتبه. نگر استروش قانون

1. Quantitative vs Qualitative
2. Nomothetic vs Idiographic
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ـ ه و تحلیـ جزشان به تیهاافتهیبه یابیدستيکرده و برا ـ ا. کننـد یه مـ یـ تکيل آمـار ی ن دو ی
.ن کتاب استیاید اصلیق تأکیتحقیکليبنددسته

7-1عیمرجع سر
جامعهدر برابرنمونه 

تمـام  ه شامل معاج. هستند2»جامعه«و1»نمونه«دید با آن آشنا شویکه بايدیاصطالح کلدو 
ـ مند قهعالید محققیمثال شايبرا. شودیممحقق نظرافراد مورد  ن یبه مطالعۀ اضطراب در ب

ن نوعـاً  امحققـ ، آشکارلیدالبه. تمام قضات هستندموردنظرجامعه، ن مثالیدر ا. قضات باشد
ـ مطالعۀ اضطراب در م، ن موردیادر.تمام جامعه را مطالعه کنندندتوانیمن گرچـه اان قضـات ی
از جامعـه را مطالعـه   يارمجموعـه یزن نوعـاً  امحققـ ، نیبنـابرا . مشکل استستینرممکنیغ
. شودیمده ینامنمونه ، رمجموعهیزو آن کنندیم

ـ ا.نباشـند نظرن قادر به مطالعۀ تمام جامعه مورد اد محققیشاآنکهلیدلبه ن نکتـه مهـم   ی
ـ ، مثـال طـور به. شده استنشیگزکه از آن اي باشدندة جامعهینماد یبااست که نمونه  ۀنمون

جامعه قضات اکثـراً از  چهچنان. قضات باشدۀمعاه جید شبیباکندیمکه محقق مطالعه یقضات
اهپوسـت  یاز قضات که شامل زنان سيانمونهمطالعۀ، باشد35سن يدپوست باالیمردان سف

ک نمونۀ ییبررس. ستیندة جامعه نیرا نمونه نمایزشودیمسازمسئلهاآشکارسال 30ر سن یز
.دست آوردهورد نظر بجامعه ميبرايمعتبرجیکه نتاددهیمن فرصت را به محقق ینده اینما
ـ اگـر چ ، کنـد یمنده استفاده یاز نمونۀ نمایکه محققیزمان، گریدعبارتبه دربـارة نمونـه   يزی

. کندیصدق ماحتماالً دربارة جامعه هم ، صدق کند

ن نمـرات  یانگیـ متن نمرایانگین محقق قادر خواهد بود که می، ايفنون آماریبا استفاده از برخ

1. sample
2. population
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SATکـه  یکسانين اطالعات احتماالً برایا. دیان سال اول آن دانشگاه را محاسبه نمایدانشجو
.خواهد بوددهندهیرش آن دانشگاه را دارند آگاهیدرخواست پذ

کـه  همـانطور (یق همبستگیدر تحق. استیق همبستگیتحق، یفیق توصیاز تحقک نمونهی
ن یـ بیرابطۀ همبستگيمعنابها عدم وجود رابطه ـ  ین وجود ییاقدام به تعمحقق ، )ذکر شدقبالً
. )8-1به مرجع .ك.ریاز دو نوع همبستگیآگاهيبرا(کندیمر یا چند متغیدو 

8-1عیمرجع سر
یدو نوع همبستگ

ـ ر در یـ ن معناست کـه هـر دو متغ  یر به این دو متغیمثبت بیهمبستگ:1مثبتیهمبستگ ک ی
GPAsچـه چنـان ، مثـال طوربه. )شوندیما هر دو کم یاد و یا هر دو زی(کنندیمر ییجهت تغ

SATو GPAsيهانمرهن یبیمثبتیهمبستگ، شودیماد یزSATيهانمرهیوقتاد شود یز

.وجود دارد
يریـ ن معناست که اگـر متغ یر به این دو متغیبیمنفیهمبستگ:2یمنف) معکوس(یهمبستگ

ـ در جهات عکـس هـم تغ  رهایمتغ، گریدعبارتبه. دابییمکاهش گر یر دیمتغ،ابدیش یافزا ر یی
ـ م، کننـد یمـ دا یـ پش یافـزا SATنمراتیوقتابدیکاهش GPAsاگر، نیبنابرا. کنندیم ان ی

.وجود داردیمنفیرابطۀ همبستگSATو GPAsنمرات

ـ و مSATو GPAبخواهـد رابطـۀ نمـرات    ید محققـ یمثال، شايبرا GPAاز یـ ن امتینگای

دربارة موارد متعدد اسـتفاده  یدر فصول آت. ن کندییان سال اول دانشگاه را تعیاز دانشجويانمونه
.بحث خواهد شدیق همبستگیاز تحق

1. Positive correlation
2. Negative correlation



یشناسق و روشیطرح تحقاصول/ 42

ینیبشیپ

یفیق توصـ یتحق، ینیبشیپبریمبتنق یتحقأغالباً منش. استینیبشیپ،قیتحقگر یدیهدف کل
)یهمبسـتگ ، یعنی(يارابطهر ین دو متغیابد که بیدریاگر محقق. ته استگرفانجام قبالًکه است 

ـ یبشیپگر یر دیرا با توجه به متغيریپس ممکن است متغوجود دارد  اگـر  ، مثـال يبـرا . کنـد ین
محقق فقـط بـا آنچـه کـه از     ، وجود داردGPAو SATن نمرات یبيارابطهافت که یدریمحقق

.کندینیبشیپرا هاآنوابستۀGPAد نمراتنتوایم، داندیمSATنمرات 
ـ یبشیپشامل ، مینامیمیواقعيایکه ما دنيزیاز سؤاالت مهم در علم و چياریبس ک یـ ین

ت در یدانشگاه موفقرشیپذت أیممکن است ه، مثاليبرا. است،گریز دیچاز علم بریمبتنز یچ
ـ کارفرما. ندینماینیبشیپان یمتقاضSATوGPAنمرات براساسدانشگاه را  ان ممکـن اسـت   ی

داوطلبـان يهامصاحبهنمرات آزمون و ، کاريهانمونهبراساسیت شغلیموفقینیبشیپاقدام به 
ـ کنند کـه  ینیبشیپبخواهند ان شناسروانممکن است . کنند یدهنـدة زنـدگ  داد تکـان یـ ک روی

کنند که چه مقدار ینیبشیپاهند بخوپزشکان ممکن است . ا نهیشودید منجر به افسردگتوانیم
هواشناسان ممکن است . ارتباط داردو سکتهیـ عروقیقلبيهايماریبا بادیزو فشار خونیچاق
ـ م، يفشـارجو ، درجه حرارتبراساسرازان بارانیکه مندیصدد برآدر يزان رطوبـت و الگوهـا  ی

صورت يگریز دیاز چیآگاهۀیپابرینیبشیپ، ن مواردیک از ایدر هر . کنندینیبشیپییهواوآب
.ردیگ

ح یو توضهیجتو/ درك

گـر اهـداف مهـم    یداز، گریديزیاز چیآگاهۀیپابرز یک چیینیبشیپو يزیف چیتوصییتوانا
د یشـا . دهـد یمـ ن نابـه محققـ  ده رایک پدیاز یدرك درستها نیااما، هستندیعلميهاقیتحق

ـ علّـت ن اکه محققـ گرددیمحاصلیزماناصخةدیپدکیدرك درست از بتوان گفت ا علـل  ی
ـ یبشیپییتوانا، مثاليبرا. کنندییت شناسایده را با موفقیپد ـ GPAنمـرة  ین ک دانشـجو در  ی

ـ ، اسـت دیمفار یمهم و بسيوSATنمرات براساسدانشگاه  ـ ایول . ت داردیمحـدود ین آگـاه ی
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ـ  يمعنـا بهلزوماًز یدو چانیرابطۀ ماست کهنیا،ت آنیمحدودنیترمهم یو معلـول یرابطـۀ علّ
، مثالطوربه(منجر که يزیاز چیز و آگاهین دو چیرابطۀ بکه قت یحقنیا، گریدعبارتبه. ستین

ـ بـه ا GPA)نمرات، مثالطوربه(شودگریز دیح از چیصحینیبشیپبهSAT)نمرات  ن معنـا  ی
ـ  ، مثاليبرا.استيگریدعلّتیکیست کهین ان یدانشـجو SATوGPAن نمـرات  یارتبـاط ب

شتریب.استان سال اول شدهیدانشجوGPAباعثSATست که نمرات ین معنا نیسال اول به ا
. هسـتند GPAسـبب ماًید که مسـتق ننشان دهرا يگریديزهایچSATنمراتکهاحتمال دارد

صـرف  يادیممکن است وقت زنداگرفتهSATباال درسطح که نمرات یانیدانشجو، مثاليبرا
.باشدGPAادیزنمرات علّتو مقدار زمان مطالعه ، باشندکرده مطالعه

ق مـورد  یطرح تحقبراساسیو معلولعلّتمعتبر دربارة رابطۀ جینتامحقق در گرفتن ییتوانا
تاج به محقـق امکـان اسـتن   یق همبستگیتحق، ذکر شدقبالًکه همانطور. شودیمن ییاستفاده تع

ـ ، بـرعکس . دهـد یمـ ن، که همبسـته هسـتند  را ز یدو چیو معلولعلّتدربارة رابطۀ  ک مطالعـۀ  ی
يهـا اسـتنتاج ن امکـان  ابـه محققـ  ، شودیمبحث 5ل در فصل یکه به تفص، یشدة تصادفکنترل
.دهدیمرا یو معلولعلّتمعتبر 

Shaughness(د وجـود دارد  دایدو رویو معلولعلّتاستنتاج دربارة رابطۀ يبراازینشیسه پ

& Zechmeister, ـ ) یهمبسـتگ يمعنـا بـه (يارابطـه د یباکهنیا، اوالً. )دینیرا بب1997 ن دو یب
ـ تغیکیکه یوقتیعنیباشند 1همپراشد یبادادهایرو، گریدعبارتبه. داد وجود داشته باشدیرو ر یی
يریـ گجـه ینتد توانیمآنگاه محقق ندنباشنهمپراشداد یاگر دو رو. ر کندییز تغینيگرید، کندیم

ـ  ، مثـال يبـرا . شده استيگریباعث ددادهایرواز یکیکند که  ـ زیتلوين تماشـا یاگـر ب ون و ی
يکند کـه تماشـا  يریگجهینتد توانیمنیآنگاه کس، وجود نداشته باشدرابطه یینایف قوة بیتضع
. شده استیینایف قوة بیون سبب تضعیزیتلو

1. covary
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ـ از ااوقـات یبعض. دیایب) معلول(گر یداد دید قبل از رویبا) علّت(داد یک روی، اًّیثان ن امـر بـا  ی
واضـح . را افـاده کنـد  واسـطه  یبیمفهومد یعبارت بان یا. کنندیماد ییب زمانیرابطه ترتعنوان 

شـده  يگریسبب دیکیکرد که يریگجهینتتوانیمن، داد همزمان رخ دهندیاگر دو رواست که
ـ ا، رخ دهـد ، شـود یمـ محسـوب  علّـت مشاهده شده قبل از آنچـه  معلول اگر نیچنهم.است نی

.نداردیمنطق چندان، وجود آوردههرا بمعلول، علّتکه يریگجهینت
کـار  ين قسـمت معمـا  یا. در کار نباشديگریهات دیتوجد یبارابطۀ مشاهده شدهيبرا، ثالثاً

ر یرفته شده است که سـا یپذیوقتتنها دادین دو رویبیو معلولعلّتح یتوض، گریدعبارتبه. است
ـ اخگر به روشن شـدن شـرط   یدید مثالیشا.رابطۀ مشاهده شده حذف شده باشدیعلل احتمال ر ی

یدرمانرواناثرات دو یبه بررسیسعیکه محققاست نیمثال ا. کمک کندیو معلولعلّترابطۀ 
را یاز افسـردگ یکسـان یاز مردم با سطح ياندهیااو ابتدا نمونۀ نم. کندیافسردگيروبرمختلف

و سـپس  ) شده باشـد يریگاندازهنان یمعتبر و قابل اطمياگونهد بهین سطح بایا(کندیمنشیگز
قـرار  Bتحت درمان 2و گروه Aتحت درمان 1گروه . ردیگیمنظرهر فرد را دریتصادفطوربه

ـ در ا.در دو گروه پس از درمـان اسـت  یسردگسۀ سطوح افیهدف مشخصاً مقا. خواهد گرفت ن ی
سـال  30يباالکنندگانشرکتو 1سال را در گروه 30ر یزکنندگانشرکتاگر محقق ، تیموقع

یافسـردگ سطح، مطالعهيریگجهینترا اگر در هنگام یز؛استیمنطقریغ، قرار دهد2را در گروه 
کنـد کـه کـدام    يریـ گجهینتد توانیممحقق ن، متفاوت باشديداریمعنطوربه2و 1در دو گروه 

ـ که امییگویمما . بوده استیزان افسردگیعامل کاهش م، ا سنینوع درمان ، ریمتغ ق یـ ن تحقی
) نوع درمان و وزن، ن موردیدر ا(همزمان طوربهر ین معنا که به دو متغیبه ا، شده استمخدوش
در دو گـروه  ) نـوع درمـان  ، مثـال يبـرا (مطالعه ر مورد یمتغتنها اگر.ر داده شده استییاجازة تغ
.استآلدهیاباشد داشتهتفاوت
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دیفراموش نکن
یو معلولعلّتيریگجهینتيشروط الزم برا

.ن دو حادثه باشدیبيوجوديارابطهدیباـ
.معلول باشدمقدم بردیباعلّتـ
.باشدیمنتف، ن رابطهیايبراگر یدهات یتوجد یباـ

به کتابیالنگاه اجم

ن دو اصـطالح  یگاه اگرچها. استیشناسروشق و یطرح تحقن کتابیايموضوع محورمسلماً
ـ محدود و تعریبا معان،زیمتمایمیمفاههاآناما، روندیکار مههم بيبه جاهاًاشتبا ياف شـده ی

ـ بـق تعر ط. ن اصـطالحات الزم اسـت  یايگذرافیعرت، قبل از ادامۀ مطلب، نیبنابرا. هستند فی
,1992(1نیکازد ـ نۀ تحقیشگامان شناخته شده در زمیاز پیکیـ)2003 بـه  یشناسـ روشـقی

ـ نقشـه  بهقیطرح تحقکهیدرحال، شودیماطالقق یحاکم بر تحقيهاروشو ، هاهیرو، اصول ا ی
را » یشناسـ روش«. شـود یمگرفته کار بهسؤال مورد نظر آزمونيبراکه شودیمگفته يابرنامه

، يریـ گجهینت، یقیو انجام مطالعۀ تحقيزیربرنامهکه شامل (ق یند تحقیرندة تمام فرآید دربرگیبا
متعـدد انجـام   يهـا روشبه » قیطرح تحق«، برعکس.آوردحساب ه ب، )شودیمهاافتهیانتشارو 

ـ واضـح ، کتابطول م در ین مفاهیا.شودیماطالق هحوبه سؤال مطرییپاسخگويق برایتحق ر ت
.دیابین کتاب را دریتمرکز ا، شتریباست که قبل از مطالعۀ الزم اما .شدخواهند 

یشناسـ روشق و یتمام موضوعات طرح تحق، اختصاره ب، یشناسروشق و یاصول طرح تحق
یق را با اسـتفاده از زبـان  یمشخص و مرتبط با تحقیموضوع، هر فصل از کتاب. ردیگیمرا در بر 

ـ با ا. دهدیمروشن تحت پوشش قرار ییهامثالقابل فهم و با  ـ هـدف ا ، ن وجـود ی آن ن کتـاب  ی
به . ردیق بگیدربارة موضوعات تحقرا ها یر انتشاراتیساار مفصلیبسکتب جامع و يست که جاین

1. Kazdin
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کـه  یبا انتشـارات میکنیمه یند توصمندعالقهن کتاب یاز ایکه به درك مباحث خاصیخوانندگان
ـ در پا. نـد یمراجعه نما، کتاب آمده استيابع انتهادر فهرست منهاآننام هـر فصـل   گرچـه ، انی

صـورت بـه از هـر فصـل   تـوان یمـ یولرودیمشیپیحاصل شده از فصول قبلیآگاهبراساس
از يمقداریگاه، لیدلنیهمبه. هم استفاده کرد، نهیخالصه مطالب مهم آن زمعنوانبه، یمستقل

.میکنیمرح ک فصل مطیاز شیدربک مبحث رای
ک ییان منطقیم شده است که جریتنظياگونهبه یشناسروشق و یاصول طرح تحقفصول 
و اسـاس انجـام   بنـا ، نیسه فصل آغـاز . سازدیممنعکس يریگجهینترا از ابتدا تا یقیپروژة تحق

رح طـ ، مرتبط با علميدیم کلیمفاهیبرخ، ن فصلیا. کنندیميگذارهیپارا یقاتیک پروژة تحقی
گام ، ییک سطح ابتدایدر ، ته خواهد شدفکه گهمانطور. کندیمیرا معرفیشناسروشو ، قیتحق

ـ آن الیتبـد ده و یک ایق شامل در نظر گرفتن یک تحقیاول در انجام  ـ بـه  ده ی ا یـ ک پرسـش  ی
نشیگـز از جملـه  ، قیتحقیین مراحل ابتدایبه بحث دربارة ا، 2فصل . استیعبارت قابل بررس

نشیگـز و ، مسـتقل و وابسـته  يرهـا یمتغنشیگز، یقیک مسئلۀ تحقیم یتنظ، یقیتحقدة یک ای
ـ ارائـۀ ، داندیمیکه هر محققگونههمان. دپردازیممطالعه يبرا، دهندگانپاسخاز يانمونه ک ی

یبه بحث دربارة خطرات، 3فصل .استیند پرچالشیشده باشد فرآیکه خوب طراحیقیطرح تحق
.کندیمد یق تهدیطرح تحقبهدن یشین را هنگام انداحققکه مم،یپردازیم

را هـا داده، ندینمانشیگزق یک طرح تحقید ین باامحقق، یقاتیک سؤال تحقیم یپس از تنظ
ـ مباحـث را یبرخـ ، 4در فصل . رندیبگیجیو نتاکنندل یه و تحلیو تجزيآورجمع سـنجش و  ج ی
ـ ،د در نظـر گرفتـه شـوند   یبایقاتیتحقکه هنگام طرح مطالعۀییکارهاو راه،يریگاندازه یمعرف

ازنـد توانیمـ ن امحققـ که ، قیج طرح تحقیانواع رادربارةمختصراً به بحث ، 5فصل . خواهند شد
يشده بـرا نشیگزق ینوع طرح تحق، خواهد شدکه گفتههمانطور. دپردازیم، استفاده کنندهاآن

نیتـر مهـم از یکـ یيرو، 6فصـل  . دداریاً به سـؤال طـرح شـده بسـتگ    یک مطالعۀ خاص قوی
ـ به صحت طـرح تحق ییروا، به زبان ساده. کندیمـ تمرکز ییرواقات ـ  یمالحظات تمام تحق ق ی
يمعنـادارتر و تـر حیصحج یاشد نتابباال ادیزییروازانیمعموالً اگر م؛کندیممورد استفاده اشاره 
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ـ هر دربارةبه بحث ، 6و فصل ، شودیممختلف ظاهر يهاشکلبه ییروا. دیآیمدستبه ازک ی
یاز مسـائل ياریبسـ ، 7فصـل  .دپردازیمینۀ علمیدر هر زمشتریبییرواکسب یو چگونگهاآن

را بـه شـما   ، شوندیممواجه هاآنبا، يریگجهینتو هادادهل یه و تحلیهنگام تجزدر ن اکه محقق
. کندیمیمعرف

ت یمسـئول . شـود یمینیبازبیارت بر مسائل اخالقتۀ نظیا چند کمیک یقات توسط یاکثر تحق
نـان از  یحصـول اطم يشـنهاد شـده بـرا   یپیقـات یتحقهاي مطالعهیمرور تمامها تهین کمیمهم ا

ـ بر حسـب ماه ممکن استقات است که ین قابل اعمال حاکم بر تحقیبا قوانهاآنیهماهنگ ت ی
از یآگـاه .وضـع شـده باشـند   يمرکـز ا دولتیالت و یا، شهر، ق انجام شده توسط دانشگاهیتحق

يهـا ن در اجتناب از تخلفابه محقق، شوندیممواجه هاآنن معموالً بااکه محققیاخالقيموارد
ـ تـا پا ،8فصـل . کندیمکمک یاخالقمشکالتو حل یاخالق ـ ی ن مسـائل  یتـداول تـر  ر مان ب
ـ و انجـام  ین معموالً هنگام طراحـ اکه محقق،یاخالق مواجـه  هـا آنبـا یاتقـ یک مطالعـۀ تحق ی

يکه برا، تیموضوع اعالم رضايبر رو، ر مسائلیدر کنار سان فصل یا. کندیمتمرکز ، شوندیم
.شودیممتمرکز ، ق مهم استیتحق

قات از جمله چاپ در مجالت و ارائه در یج تحقیرامون انتشار نتایمختصراً پ، 9فصل ، انیدر پا
ق و یـ طـرح تحق ین اصلیقوانخالصۀرندة یگبردر،9فصل . کندیمبحث یتخصصيهاکنفرانس

یامکانـات گونـاگون  بـا  و هـا طیمحق را در یاست که تحقیکسانيقابل اعمال برا،یشناسروش
ـ مـرتبط بـا تحق  یم و مالحظات اصلیاز مفاهیو فهرستيبندجمعبا ، 9فصل .دهندیمانجام  ق ی

.ردیپذیمان یپان کتاب یدر اذکر شده
ن کتـاب ذکـر   یرامون تمرکز ایپیمطلب، اطیاحتبابن فصل الزم است از یايبندقبل از جمع

در ، یقـ یتحقینـۀ علمـ  یزمبراسـاس یقـات یتحقهاي مطالعه، هم ذکر شدقبالًکه همانطور. شود
ـ زینۀ فیدر زمیقاتیاکثر مطالعات تحق، مثالطوربه. شوندیمظاهر یاشکال گوناگون ک کوانتـوم  ی

را یقـات یتحقهاي مطالعهن نوع یا. شوندیمانجام ین انساناو بدون حضور مشارکها شگاهیدر آزما
و یواقعـ يایکه اغلب در دنیانجام شده توسط دانشمندان علوم اجتماعیقاتیتحقهاي مطالعهبا 
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، شـتر یبوضـوح  يبـرا میکنـ یمـ گمـان  . دیسه کنیمقا، شوندیمانجام یانسانانبا حضور مشارک
ـ یين کتاب را رویاست که تمرکز ايضرور، مطالعهیو سادگ) یهماهنگ(يسازگار یک نوع کل

ن اکه با حضور مشارکیتجربقاتیتحقين کتاب اساساً بر رویدر ا، نیبنابرا. میق محدود کنیتحق
م یکـاربرد دارنـد تمرکـز خـواه    يو علوم رفتاریو معموالً در علوم اجتماعشوندیمانجام یانسان

قـات کـه  یبـا تحق مـرتبط مالحظاترا دريشتریبکاوش اجازة ، قاتیتحقوعننیرابتمرکز . دکر
.دهدیمبه ما ، هندنظر قرار دمدهانهیزماز يارید در بسیبامحققان

:ییخودآزما
ـ به دانـش جد یابیدستيبرایشناسروشو مندنظامک روش یتوانیمرا ...........-1 ـ د تعری ف ی

.کرد
.است........................................ یمق علیتحقبارزمشخصۀ -2
ـ به دانـش جد یابیبه منظور دستیم و بررسیبر مشاهده مستقیمتک.................... کردیرو-3 د ی

.است
خـود بـا اسـتفاده از    یقـ یتحقيهـا مطالعهرا در يدیکليهاو واژهیم اصلیدانشمندان مفاه-4
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یو طراحيزیربرنامه

یپژوهشک مطالعۀ ی





ـ یمیقاتیتحقکار بهشدن ریدرگ، گفته شد1که در فصل همانطور ـ انگجـان یهید تالشـ توان و زی
ـ دبه سـؤاالت  ییدر پاسخگویسع، قاتیواسطۀ تحقه ب، دانشمندان. سودمند باشد حصـول  ، نیری

با وجـود  . کنندیمهمۀ ما یوة زندگیتاً بهبود شیاء و نهایکارکرد اشیف چگونگیتوص، نیدانش نو
ـ یمـ یقـات یانجـام مطالعـۀ تحق  بـه  م یتصم، قاتیو سودمند تحقزیانگجانیهت یماه يد بـرا توان

ـ انگوحشتتجربه یبناهمانند محقق، ن با تجربهامحقق ـ . باشـد زی براثـر  یگـاه ين مبتـد امحقق
هـا آندریو گاهزدهشگفتگرفته شود یقاتیمطالعۀ تحقد دریکه بايمتعدديهايریگممیتصم

مباحـث مـرتبط بـا    ها ده، نظرمدیقاتیمطالعۀ تحقیدگیچیطه و پیحبراساس.شوندیمورغوطه
ـ مراحـل اول ، جـه یدر نت. دکـر اشاره هاآند بهیبا، يزیربرنامهکه فقط در مرحلۀ هستقیتحق ۀ ی

و (باشد فرساطاقت، و کم تجربهين مبتدامحققيد براتوانیمیقاتیک مطالعۀ تحقیيزیربرنامه
).ستندین مطلب نیايرایپذیراحته آنان بگرچها، ن با تجربۀامحققيبرایحت

ـ انجام قبل از شروعدر واقع، شودیمروشن ن فصلیدر اهمچنانکه یقـات یک مطالعـۀ تحق ی
ـ باکه رايایمقدماتيکارهاحجم ين مبتدامحقق، اوقاتاغلب. انجام داديادیزيکارهاد یبا د ی
هست که واقعاًاز آنچهکمترنه انجام شوند یفراهم نمودن زميبرا، يادادههر يآورجمعش از یپ

ـ آغـاز  يالزم برایمقدماتيکارهاگرچه. زنندین میتخم نـوع  براسـاس ، یقـ یک مطالعـۀ تحق ی
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از ياریق هستند کـه در بسـ  یمباحث مرتبط با تحقیبرخاما، با هم متفاوتند، جراق در حال ایتحق
ـ بامعمـوالً ان محققـ ايدادههر نـوع  يآورجمعش از یپ، مثالطوربهمشترکندقات یانواع تحق دی

سؤال قابل ، را انجام دهندقیتحقاتیادبنهیشیمطالعۀ پ، کنندییموضوع مورد نظر خود را شناسا
ـ ا چـه چ یـ ین کنند چه کسـ ییتع، ندینمانییرا تبهاهیفرض، م کنندیرا تنظیابیدست مـورد  رايزی

ـ تحقو روش، کننـد ییمستقل و وابسته مورد مطالعـه را شناسـا  يرهایمتغ، دهندمطالعه قرار  قی
ق هسـتند  یاز مباحث مرتبط با تحقیموارد اندکتنها هانیا. کنندنشیگزق یتحقيرا برایمناسب

زودتـر شـروع  يبراممکن است، قیطۀ تحقیحبراساس، عالوهبه. قرار دارندنامحققيفراروکه
محقـق در یشـدگ ورغوطـه ش احسـاس  یافزاموجبباشد که در کار ییفشارهایقاتیمطالعۀ تحق

.شودیقاتیمطالعۀ تحقيزیربرنامهۀ مرحل
و یتیرین مـوارد مـد  اممکن است الزم شود که محققـ ، قین مباحث مرتبط با تحقیابرعالوه

چـه  کـه نیامثل يشامل مواردیو تدارکاتیتیریمباحث مد. نظر داشته باشندز مدیرا نیتدارکات
در کجا و چه ، ق استخدام نمودیتحقيرارا بيا الزم است افرادیآ، دپردازیمق را یپول تحقیکس
ـ بایقاتیانجام مطالعۀ تحقيبراییچه مجوزها، شودانجام د یبایقاتیمطالعۀ تحقیزمان د گرفتـه  ی

کوچـک از مباحـث   يانمونـه تنها نیو ا. هستند)گرفتید از چه کسانیرا باها ن مجوزیو ا(شود 
.نظر داشته باشندمدیقاتیمطالعات تحقيزیربرنامهد در مرحلۀ ین باااست که محققیمقدمات

هـم  ، یقاتیکه مطالعات تحقییاز آنجا. به شماستيزیربرنامهمرحلۀ ین فصل معرفیهدف ا
يد به انجـام مـوارد  توانیمن فصل نیا، ار متفاوتندیطه و هم از جهت محتوا با هم بسیاز جهت ح

در . اشـاره کنـد  رنـد یگنظر قرار مدیقاتیتحقمطالعۀهریو طراحيزیربرنامهد به هنگام یکه با
انجـام  زمـان ، علـم يهـا نـه یزمدر تمام که مشترکاًیقیمباحث مرتبط تحقن فصل بریا، عوض
شـود یمـ ن قـرار دارنـد متمرکـز    امحققـ يفـرارو یقـات یک مطالعـۀ تحق ییو طراحيزیربرنامه

ـ ا، یاز جهـات ). شـوند یمانجام ین انساناکه با حضور مشارکیقاتیآن تحقخصوصبه( ن فصـل  ی
ـ ربرنامـه د در مرحلۀ یق که بایمباحث مرتبط با تحقنیترمهماز یفهرستعنوانبهد توانیم و يزی

، ن فصل یاۀحوطرممباحث ید برخیشاگرچه. درنظر گرفته شود، نظر قرار داده شوندمدیطراح
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ن فصـل  یا. ن موارد مهم استیز اایآگاهینداشته باشد وليکاربردشماقینۀ خاص تحقیدر زم
به ، کنندیمنشیگزن مباحث مورد مطالعۀ خود را چطور امحققمعموالً کهنیاپس از بحث دربارة 

، ونقابل آزميهاهیفرضم یتنظ، قیم مسائل تحقیتنظ، قیات تحقیادبنه یشیبحث دربارة مطالعۀ پ
کـه در  يافـراد گمـاردن و نشیگـز مستقل و وابسته و يرهایمتغکردنیاتیعملو يسازکسانی

ـ در پا. دپـرداز یم، کنندیمق شرکت یتحق ـ ا، انی ـ   ی رامـون اثـرات مسـائل   یپین فصـل بـا مبحث
.شودیميبندجمع،قاتیبر تحقیچندفرهنگ

ق یموضوع تحقنشیگز

را مطالعـه  يزیکه چه چاست نیدربارة ايریگمیتصمیقاتیهر مطالعۀ تحقین گام در طراحیاول
و کننـد یمـ نشیگـز یگونـاگون يهـا وهیشـ ن موضوعات مورد مطالعۀ خـود را بـه   اققمح. میکن

یقـات یک موضـوع تحق ینشیگز، مثالطوربه.استير عوامل متعددیتحت تأثهاآنماتیتصم
کـه  همـانطور . کنـد یمـ است که محقق در آن کـار  یعلم) رشتۀ(نۀ یر زمیتحت تأثاًقیعممسلماً

یو تخصصـ فـاوت متیمطالعـات يهانهیزمع و گسترده که یاست وسیاصطالح» علم«، دیدانیم
میتـوان یمـ م یرا نام ببرهانهیزماز آن یتعداد اندکتنها میکه اگر بخواه، ردیگیمرا در بر یفراوان

ـ   ، یپزشک، یشناسانسان، یشناسروان، کیزیف، یشناسستیزبه  ن از امحققـ . میاقتصـاد اشـاره کن
ـ یق ترکیطر ـ از یب الزم را یسـتگ یشا، نـۀ خـاص مـورد مطالعـۀ خـود     یو تجربـه در زم يریادگی

بخصـوص يانـه یزمکشد تا در یطول مياریبسيهاسالو معموالً آورندیمدستبه) تیصالح(
.ابندیتخصص 

که کامالً با ینۀ علمیدر زمیقاتیانجام مطالعۀ تحق، دید تصور کنیتوانیمکه احتماالً همانطور
ـ ار بعیبس، مثالطوربه. استسخت ، تفاوت باشدممحققينۀ کاریزم ـ د اسـت  ی شـناس  اهیـ ک گی

شناس دانش اهیگکهنیابرعالوه. ا اقتصاد کالن مطالعه کندیک کوانتوم یزیدرباره فردیم بگیتصم
فاقد عالقۀ الزم يو، ا اقتصاد کالن را نداردیک کوانتوم یزینۀ فیمطالعه در زميو تجربۀ الزم برا

ـ ابا فرض ، نیبنابرا. ستهانهیزمدر آن یقیمطالعات تحقانجام يبرا دانشـمندان دانـش و   کـه نی
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ـ بگذار، مربوطۀ خود را دارنـد يهانهیزمانجام مطالعات در يتجربۀ الزم برا ـ دی ـ اهب ن امـر کـه   ی
ـ  کننـد یمـ نشیگـز ن چگونـه موضـوعات مـورد مطالعـۀ خـود را      امحقق بـه . ك.ر(م یتوجـه کن

Christensen, 2001; Kazdin, 1992.(

القهع

که مـورد عالقـه و   کنندیمنشیگزق یتحقيرا برایموضوعات، زیش از هر چیب، ن معموالًامحقق
که مهم است ن موضوع یايادآوریاما، به نظر برسدیهیبدممکن است گرچه. توجه آنان هستند

کـه  یال خـوب سؤ.دهندیمرا انجام یقیتحق، عالقه به موضوعات مورد مطالعهه خاطرن بامحقق
ـ ا. ردیـ گیمـ ق در ابتـدا چگونـه شـکل    یـ ق تحقیکه عالآن استشودیمنجا طرح یا ن سـؤال  ی

.دارديمتعدديهاپاسخ
یمطالعـات يهـا نـه یزموارد ، یخاصـ يهانهیزمدار نسبت به یپاقیبا عال، نااز محققياریبس

ـ بـه ا نهیریدد با توجه به عالقۀیشاشناسروانک ی، مثالطوربه. اندشدهمنتخب خود ن مسـئله ی
ـ و ردیـ گیمـ چگونـه شـکل   یدر دوران کودکینیبالیشناسروانخواهد بداند یم،که ا چگونـه  ی
م گرفتـه  یتصـم ، مداوا نمـود یبا دارو درمانيمؤثرطوربهاز اضطراب را یاختالالت ناشتوانیم

ینشـ یگزیطالعاتميهانهیزمبه ق خاص نسبتید با عالین شاار محققیسا. باشد که محقق شود
، عـالوه به. شغل آنان بوده باشدنشیگزهمان عالقه باعث ها د بعدیز وارد شده باشند و شایخود ن

در طـول کـار خـود    هـا آنچـه چنـان مسـلماً ، کنندیمد ییز تأین نااز محققياریکه بسهمانطور
ـ نجـام تحق نـد ا یدر طـول فرآ هاآن.ستینير عادیغيابند امریبيدیجديهايمندعالقه ق و ی

نو و ییهادهیاد به یشا، کنندیمگران یقات دیکه صرف مرور تحقيادیساعات زیدر طنیچنهم
يان بـا عالقـه  امحققکهنیاصرف نظر از ، نااز محققياریبس.برخورد کننديارمنتظرهیغاغلب 

تنهـا  ،ابندیبيدیجديهايمندعالقهانجام کار یا در طیخود وارد شوند ینشیگزنۀ یخاص به زم
در همچنانکـه (شـوند یمـ مند عالقهخاص یقاتیاطراف خود به موضوعات تحقيایبا مشاهدة دن

ـ یمـ ییدة مشاهده شدة خاص به تنهـا یک پدیداشتن عالقه به .)بحث شد1فصل  ـ د انگتوان زة ی
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ـ اوليعموماً کنجکاو، خالصهطوربه. شوديادیزيهانهیزمقات در یتحق ـ ۀ ی ة ک محقـق دربـار  ی
. کندیمجاد یایقیموضوع تحقعنوانبهآننشیگزيرا برایزة کافیانگ، دة تحت مشاهدهیپد

حل مسئله 

احتمـاالً  . خاص داشته باشـد ياحل مسئلهيزة محقق برایشه در انگید ریقات شایتحقیدة برخیا
ـ نعلّـت به، کهمیاکردهبرخورد ییهاتیموقعا یءایخود به اشياحرفهیما در زندگیهمگ از بـه  ی

کاهش يبرايادیقات زیاکنون تحق، مثالطوربه. اندکردهتوجه ما را به خود جلب ، رییا تغیبهبود 
ـ رژتر کردن سالم، يکاريهاطیمحدر )استرس(یفشار روان کـردن  تـر مـن یاو ییغـذا يهـا می

قـدام بـه حـل    ایقـات ین مطالعـات تحق یـ ک از ایـ ن در هر امحقق. در حال اجرا هستندها لیاتومب
ق یـ ن نـوع تحق یا. کنندیمپر خطريهالیا اتومبییچاق، يکاريفشارهااز جمله ، خاصیمسائل

يهـا طیمحـ معمـوالً در  ، هستندادیزيج کاربردینتايداراآنکهلیدلبهاساساً ، براي حل مسئله
يکـار يهافشارکاهش يبراییهاراهدا کردن یپ، مثالطوربه. شوندیمانجام یو رسمیتخصص

ت یو رضـا يوربهـره ش سطح یباعث افزاد توانیمم یرمستقیغطوربه، انیکارفرمايکارمندان برا
ـ ا. سـازمان شـود  يش رشد اقتصادید سبب افزاتوانیمن به نوبۀ خود یکارکنان شود که ا ن نـوع  ی

. هستندها و شرکتهاحرفهار مورد عالقۀ یبسمحتمالً ا یمزا

نیشیقات پیتحق

ـ یج تحقینتابراساسقات خود را یموضوع تحقن امحقق ـ نیقات قبل اعـم از  ، کننـد یمـ نشیگـز ز ی
هـم قبـول دارنـد کـه     هـا آناحتمـاالً . گران انجام داده باشندیا دیقات را خود و ین تحقیاکهنیا

با مشـاهده و  یممکن است محقق. هستندیقاتیتحقيهادهیايبراياین منبع غنیشیقات پیتحق
يبـرا (رسـد یمـ بـه چـاپ   ،همترازخوانات ینشرکه معموالً در ، یقاتیمطالعات تحقجیمطالعۀ نتا

ـ کنمراجعـه  9به فصل یقاتیج مطالعات تحقیاز چاپ نتایآگاه خـاص  یقـات ینـۀ تحق یبـه زم ) دی
کنـد یمـ جوانان مطالعه يریپذکه عمدتاً دربارة جامعهیشناسجامعه، مثالطوربه. شودمند عالقه
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ـ پددربـارة یقـات یمشـاهده و مطالعـۀ مطالعـات تحق   ممکن است پـس از  یگروهـ يرفتارهـا دة ی
ـ نيمـورد مطالعـۀ و  ین موضوع که بـا موضـوع اصـل   یابه، خرابکارانۀ جوانان ، ز مـرتبط اسـت  ی

ر یج بدسـت آمـده توسـط سـا    ین اقـدام بـه تکـرار نتـا    اد محققیشا، ن مواردیدر ا. شودمند عالقه
م یمتفـاوت تعمـ  یطیا شرایها تیرا به جمعیقات قبلیتحقيهاافتهید یا شایکنند و پژوهشگران 

,Kazdin)کندیماشاره ن یکه کازدهمانگونه. دهند شـه  یقات ریاز تحقيابخش عمده(1992
انجـام شـدة   یقـات یج مطالعات تحقینتاهیو توجح یتوضا یو ، بسط، جیتروين براادر تالش محقق

ـ اساسـاً بـه ا  » دآوریمق یتحق، قیتحق«که شودیمفته به طعنه گیوقت، در واقع. ن دارندیشیپ ن ی
و دهندیمپاسخ هاآناست که بهیش از سؤاالتیزند بیانگیکه برمیل است که تعداد سؤاالتیدل
.شوندیمنده متمرکز ینقطۀ مطالعات آراغلب ب،خته شدهیبرانگین سؤاالت به تازگیا

هینظر

معمـوالً منـابع   ).1ــ 2ع یبه مرجع سر.ك.رهیف نظریاز تعریآگاهيبرا(هاهینظر، کهنیاو آخر 
قاتینۀ تحقیدارند اما در زمیموارد کاربرد فراوان1هاهینظر. هستندیقیتحقيهادهیابرايیخوب

1-2عیمرجع سر
هینظر
ییزهـا یچيسـاز کپارچهیاست که تالش در يادهیپدف یا توصی، يسازک مفهومیه ینظرهر

.میدانیم،دة مزبوریپدا سؤال ازیدر قالب گزارش کوتاه دارد که ما 

ـ صورتبهندتوانیمهستند که ییهاهیفرضيبرایغنیمعموالً منابع قـرار  ونآزمـ مـورد  یتجرب
از کنار آن گذشت و آن هم ید به سادگیکه نباکندیمرا به ما گوشزد يانکتهن مطلب یا. رندیگ

1. Theories
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بـر یمبتند یبا)ندیآیمهاآنکه به دنبالیقاتیو طرح تحقهاهیفرضو (قات یتحقيهادهیاکهنیا
,Serlin)(باشندياهیفرض در مـردان  یش افسردگیافزادربارةید محققیشا، مثالطور به. 1987

ه را ارائه کندکه مردان مسـن  ین نظریممکن است محقق ا، ن مثالیدر ا. باشدهینظريدارامسن 
دچـار  ابـد ییمـ کاهش بخشلذتیکیزیفيهاتیفعالشرکت در يبراشانییتواناکهنیاعلّتبه

ـ یبشیپـ ک ی، هاهینظرمانند اکثر ، ياهیفرضه ینظرن یا. شوندیمیافسردگ ـ در ا. کنـد یمـ ین ن ی
يهـا ینیبشیپغالباً . کندیمیخاصینیبشیپدر مردان مسن یافسردگعلّته دربارة ینظر، مثال

ـ اتـوان یمـ ل شوند که ش مبدیقابل آزمايهاهیفرضبه ندتوانیمهاهینظرشده توسط مطرح نی
. دکرش یآزمایتجربطوربهیقاتیک مطالعۀ تحقیدر راهاهیفرض

مختصـر  طوربهیقاتیتحقيهادهیايبه چند مورد از منابع ممکن براتنها مایقبليهابنددر 
مـانع  کتـاب يت فضایاما محدودکردحبت صيشتریبدربارة منابع توانیممسلماً. میاشاره کرد

ن مبحـث بـه خـاطر    ید از ایکه باینکتۀ مهم. شودیمن موضوع یدربارة ایطوالنسخن گفتناز
ين اسـت ـ از منـابع متعـدد    یز چنیندر واقعـ و ندتوانیمیقاتیتحقيهادهیاکهنیاد یداشته باش

روزمـره بـا  یوسته در زنـدگ یپطوربهکه هستند ییزهایچهمان هاآنازياریند که بسیآدستبه
. میبرخورد دارهاآن

اظهـار  یقـات یتحقيهادهیات یفیکدربارة ، ن مبحثیاسرتا سر در کهدید توجه داشته باشیشا
ن اتوسـط محققـ  یقـات یتحقيهـا دهیانشیگزيهاروشم و تاکنون مبحث خود را به ینظر نکرد
ـ با ا. ا نهیخوبند هادهیاا آنیآکهنیاو نه به میانمودهمحدود  ـ موقع، ن وجـود ی ياریبسـ يهـا تی

به هنگـام ارائـۀ   ، مثالطوربه. دارندیت فراوانیاهمیقاتیتحقيهادهیات یفیکهاآندرهستند که
یار مهمـ یعامل بسـ یقاتیتحقيهادهیات یفیک، ص بودجهیتخصيق و تقاضایشنهاد تحقیک پی

ا یخوب است یقاتیتحقة دیاک یا یآکهنیاضاوت دربارة قگرچه. استن آن یتأميم برایدر تصم
ـ وجود دارند که در ایکليارهایمعیبرخاما، دیبه نظر آیذهنينه امر مـا را  يریـ گمیتصـم ن ی

کمک ارزشمند و قابل یقاتیج مطالعۀ تحقیا نتایق است؟ آخالّیقاتیدة تحقیا ایآ. رسانندیمياری
یبه سؤالیقاتیا مطالعۀ تحقی؟ آکنندیمنۀ خاصیدر زمید عملا کاربریقیات تحقیادببه یتوجه
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بـا مطالعـۀ  تـوان  یمـ رالین قبیاز ایجواب سؤاالتغالباً؟ کندیمخاص اشاره يانهیزممهم در 
بـا طـرح  خـاص  یم کـه چگونـه مطالعـۀ پژوهشـ    یپاسخ داد تا متوجه شوق یتحقموجود اتیادب

ـ ربرنامـه در مرحلـۀ  يرا به گام بعـد توجه خود، پس.ابدییق میطبتيبزرگتر ک مطالعـۀ  یـ يزی
.1قیات تحقیادبیبررس: میکنیمجلب یقاتیتحق

قیات تحقیادبیبررس

مطالعـۀ  هريزیربرنامهمرحلۀ در يگام بعد، کردنشیگزرا یکه محقق موضوع مشخصیهنگام
ـ ادبانجـام مطالعـۀ  نـد یاگر با فرآ. نۀ آن موضوع استیدر زمقیات تحقیادبیبررسیقاتیتحق ات ی
موجود در آن موضوع اتیادبشدن با آشنايصرفاً به معناه مطالعن یا، دینداریقبلییآشناقیتحق

ـ ادبحجـم مسـلماً . است)التجمقاالت و م، هاکتاب، مثالعنوانبه(خاص  ـ تحقموجـود  اتی ق ی
یقـات یتحقيکارهااً اگر نیقینۀ موضوع مورد مطالعه متفاوت است و یبا زميامالحظهقابل طوربه
ـ یمهند مطالعینۀ خاص انجام شده باشد فرآیدر آن زميادیز و دشـوار  ، پرزحمـت ، رید زمـانگ توان

، دیـ سؤال کنقیات تحقیادبیبررسند انجام یکه دربارة فرآ) ار محققیا دستی(یاز هر محقق. باشد
نظـر  ، خـاص  یبه موضـوع ات مربوط یادبيجستجويصرف شده برایزماناحتماالً دربارة مدت

. داردیمشابه
یبررسـ نـد انجـام  یل فرآیباعـث تسـه  یکیجامع الکترونيهادادهگاه یتوسعۀ پا، خوشبختانه

در یـی مجزایکـ یالکترونيهـا دادهگـاه  یپا، چند سـال گذشـته  یدر ط. شده استقیات تحقیادب
2نیق مدالیاز طرندتوانیمکان پزش، مثالطوربه. اندوجود آمدهبه یمطالعاتيهانهیزماز ياریبس

ـ 3نفـو یک ایاز ساندتوانیمیدانشمندان علوم اجتماع؛ابندییموجود دسترسیپزشکاتیادببه  ا ی

1. Literature Review
2. Medline
3. PsychINFO
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ـ 2از وست الئـو ندتوانیمن حقوق او محقق) 2-2ع یبه مرجع سر.ك.ر(1تیک لیسا 3سیا لکسـ ی

.ندیاستفاده نما

2-2عیمرجع سر
نفویک ایسا
مربـوط  و مستنداتها دهیچکاست که یکیالکترونیشناختکتابیه اطالعاتگایپانفویک ایسا

. دهـد یمـ را در دسـترس قـرار   یو سالمت روانيعلوم رفتارنۀیمحققانه در زميهابه نوشته
و یدولتـ يهـا و گـزارش هـا  رسـاله ، کتـب ، اتینشر، مقاالت، بهیارجاعاتشامل نفویک ایسا

تاکنون 1840از سال ، ون منبعیلیم1/ 9ش از یبيدارایعاتگاه اطالین پایا. استیدانشگاه
.شودیمروزآمد یهفتگطوربهو ، است

ـ کـه از طر يا افرادیبه اعضاء و یکیالکترونيهادادهگاه ین پایبه اکثر خدمات ایدسترس ق ی
ـ یدسترسـ گرچه. شوندیمهارائ، وابسته هستندهاآنبهیکتابخانۀ دانشگاهيهاستمیس ـ ه اب ن ی

ـ ادبیبررسـ نـد انجـام  یفرآیکیالکترونيهادادهگاه ین پایظهور اینه است ولیخدمات پرهز یاتی
) هاآنياران دانشجویا دستی(گری، دنامحقق. و کارآمدتر کرده استترآسانار یق را بسیکامل و دق

.بگردند، خاك گرفتهیمجالت علمبه دنبالستند که قفسه به قفسهیمجبور ن
ـ ربرنامـه نـۀ  یق و کامـل در زم یدق، خوبقیات تحقیادبیبررسکیت یاهمارزش و  ا یـ يزی
کمک به محقـق در  ،یپژوهشق یات تحقیادبیبررسهدف . ستیقابل اغماض نیقاتیمطالعۀ تحق

، مثـال طوربه. اندشدهانجام هاآنینشیگزنۀ موضوع یاست که تاکنون در زمییکارهابا ییآشنا
مهـم اسـت   يويبرا، کندیانسال را بررسیابت در افراد میرد که شروع دیم بگیتصمیاگر محقق

.داشته باشد،نهیدانش آن زمیت کنونیاز وضعیدرککه 

1. PsychLIT
2. West-law
3. Lexis



یشناسق و روشیطرح تحقاصول/ 60

ـ ادبیبررسـ یقـات یک مطالعـۀ تحق یيزیربرنامهدر مرحلۀ  ـ ات تحقی و يضـرور يعنصـر ق ی
ح یدر جهـت صـح  نامحققـ ، هـا سؤالاز ياریبه بسییکه با پاسخگورایزاجتناب است رقابلیغ

ج مطالعـات یانـد؟ نتـا  انجام دادهين موضوع کارینۀ این در زمار محققیا سایآ. شوندیمییراهنما
ــاآن ــه چه ــچ ــشــنهاد یرا پيزی ــدیم ــ؟ آکن ــی ــاا محقق ــا مشــکالین قبل ــانۀ ب ت روش شناس

ـ ربرنامـه کـه موقـع   کننـد تـالش  ين بعـد اکه محققدندمواجه شياشدهنینیبشیپ انجـام  يزی
در مـورد آن موضـوع   يشـتر یبقـات  یتحقاستالزمایار باشند؟ آیهوشهاآننسبت به، اتعمطال

ـ ؟ ینۀ خاصـ ین است در چه زمین چنیانجام شود؟ و اگر ا ـ کامـل و دق یبررسـ کی ـ ادباز قی ات ی
ينـه را بـرا  یق زمیـ ن طریپاسخ دهد و به اهاآنن سؤاالت و سؤاالت مرتبط باید به ایباقیتحق
. دیفراهم نما، شودیميزیربرنامهارة آن که دربیقیتحق

دیفراموش نکن
قیات تحقیادبیبررس

است کـه  یروش، يق بعدیتحقيبرا ییده هایکسب ايق برایات موجود تحقیدر ادبجستجو
با آثارییآشناکه م یخاطر نشان کنمهم است، ن حالیبا ا. کنندیماستفاده از آن ن امحققاکثر 

یآگاه، اخصطوربه.کندیمن یتـأمز ینگر را یدیهدف، خاصیۀ موضوعنیزمکیموجود در 
چنانکه.ار مهم استیمحققان بسيبراخاصيهانهیزمنوع مطالعات انجام شده در ازداشتن 

پاسـخ داده  شـان خاصیقاتیتحقسؤاالت بهقبالًا یمشخص کنند که آندتوانیمق ین طریاز ا
گریدج مطالعاتینتاتکرارپژوهش یک هدف منطقیمسلماً، ترروشنان یبه ب. ا نهیشده است

ـ اوليهـا افتـه یيریپذمیتعمایت قوت یبه قصد تثبيامطالعهتکرار کردن ن یاما بـ است و ه ی
ـ گرفتـه اسـت   ن انجامیهمقبالًکهنیااطالع از گونهچیهوندبيامطالعهتکرار صرف  ،ا نـه ی

ياا مطالعهید آیبفهمکهنیايبرا،قیات تحقیادبها با مراجعه به تنغالباًشما . فاوت وجود داردت
نـه  یاز نظر زمان و هزدیتوانیم،ا نهید قبالً انجام شده است یاش هستيزیرکه مشغول برنامه

.دیکنییجوصرفهار یبس
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که ياکند که مطالعهیممشخصق یات تحقیانجام شدة ادبیج بررسید که نتایآیش میگاه پ
ـ ار مهـم اسـت کـه ا   یمسلماً بس. م، در واقع قبالً انجام شده استیآن هستيزیرر حال برنامهد ن ی

ـ و هـر چـه زودتـر از واقع   میمتوجه شومطالعه يزیررا در مرحلۀ برنامهمطلب  میابیـ یت آگـاه ی
ۀ مطالعـ یشناسا روشیر دهند یید محققان نقطۀ تمرکز خود را تغیر موارد، شایدر سا. دتر استیمف

یق گـاه یات تحقیادبیبررس. ر دهندییاند تغکه تاکنون انجام شدهیخود را براساس انواع مطالعات
قـات، بـا   یر مسائل مرتبط بـا تحق یز باشد اما مانند سایانگتجربه وحشتیمحققان بيتواند برایم

.شودیتر مکسب تجربه آسان

یقاتیک مسئلۀ تحقینیدوت

ـ ادبق و کاملیدقیبررسو انجام یتقایک موضوع تحقینشیگزپس از  ـ تحقاتی گـام  يبـرا ، قی
ـ روشـن مسـئلۀ تحق  نیدوت: دیهستآماده یقاتیک مطالعۀ تحقیيزیربرنامهدر يبعد مسـئلۀ  .قی
ـ ا چند متغیرامون رابطۀ دو یکوتاه پیشکل سؤالبه )3-2ع یبه مرجع سر.ك.ر(معموالً ق یتحق ر ی

:عبارتند ازیتقایاز مسائل تحقییهامثال.باشدیم

3-2عیمرجع سر
قیتحقۀمسئليارهایمع

کهنیا، اوالً.)دینیرا بب1973kerlinger,(ار را بر آورده سازدیمعد سه یق خوب بایمسئلۀ تحق
د شکل یق بایمسئلۀ تحق، اًیثان. ف کندیرا توصشتریبا یر ین دو متغید ارتباط بیق بایمسئلۀ تحق

ـ   ید قابلیق بایتحقمسئلۀ، ثالثاً. باشدیسؤال ـ ی(یت آن را داشته باشد کـه از نظـر تجرب بـا  یعن
. آزموده شود)آورددستبهش یو آزمامیة مستقق مشاهدیاز طرتوانیمکه یاطالعات

یارتبـاط هـا آندریجسـمان يهاتیمحدودانسال با بروز یدر افراد میا شروع افسردگیآ) 1(
دارد؟
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يهـا حرفـه بـر اقتصـاد   يریک صنعت بزرگ چـه تـأث  ینیانگیدر میک جهش ناگهانی) 2(
کوچک دارد؟

انسال مـؤثر  یبر در کاهش سطح کلسترول در زنان میو سرشار از فیچربکمم یک رژیا یآ) 3(
است؟

مـر را  یآلزايمـار یبمبـتال بـه  د عملکرد حافظۀ افراد توانیمت حافظه یک کالس تقویا یآ) 4(
بهبود بخشد؟

یانـدازة کـاف  هسؤال بدیار مهم است که مطمئن باشیبس، یقاتیتحقک مسئلۀ ینییبهنگام ت
ـ نشان دهد که چـه چ یکند و به روشنيریجلوگیخاص است تا از سردرگم مـورد مطالعـه   يزی

باشـد  ، ياشدهنییبه دقت تبیقاتید متشکل از سؤال تحقیق بایمسئلۀ تحق، گریدیبه عبارت. است
مبهم اغلب منجـر  یقاتیک سؤال تحقی. کندیمییا شناسامورد مطالعه ريرهایمتغکه به وضوح 

که چـه  کندیممشخص نیبه روشنیقاتیچرا که سؤال تحق، شودیمیختشناروشیبه سردرگم
عبارتنـد  رمشخصیغگنگ و یقاتیاز سؤال تحقییهامثال. مورد مطالعه استيزیا چه چییکس
: از

حافظه دارد؟يرويآب و هوا چه اثر) 1(
؟شودیمیو روانین باعث بهبود سالمت جسمیا ورزش و تمریآ) 2(
؟ شودیمتکارانه یجنايرفتارهاباعث یابانیخيا مصرف داروهایآ) 3(

سؤاالت نسبتاً مبهم است و مشخص کـردن آنچـه کـه    نیک از ایهر ، دینیبیکه مهمانطور
يو بـرا ییآب و هواچه نوع ، لدر سؤال او، مثالطوربه.استرممکنیغقاًٌ مورد مطالعه است یدق

ا محقق مشغول مطالعۀ همـه نـوع   یآ، ؟ در سؤال دومرندیگیمقرار مورد مطالعهحافظهيچه کار
ـ همـۀ مـردم   یو روانـ یجسـم سـالمت ين و ورزش رویو اثرات تمر، نیورزش و تمر ا گـروه  ی

از ع مشـخص  و کـدام نـو  یابـان یخيداروچه ، در سؤال سوم، و باالخره؟ استاز مردمیمشخص
؟ رندیگیممورد مطالعه قرار تکارانهیجنايرفتارها
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ف یتعـار اسـتفاده از  یقـات یسؤاالت تحقنیدودر تیاز سر درگميریروش مؤثر در جلوگک ی
ص یو وضـوح تشـخ  یبـه روشـن  ندتوانیمن امحقق، یاتیف عملیبا استفاده از تعار. است1یاتیعمل

,Kazdinبـه .ك.ر(عه است مورد مطال) یچه کسا ی(ز یدهند که چه چ کـه در  همـانطور ).1992
م و اصـطالحات  یف مفاهیجهت تعریاتیف عملیاز تعارمحققان، هم به اختصار بحث شد1فصل 

ـ ایاتیـ ف عملیت استفاده از تعـار یمز. کنندیمخود استفاده یقاتیمطالعۀ تحقطۀیحدر يدیکل ن ی
ـ پدد که همـه دربـارة   نموحاصلنانیاطمتوانیمهاآنلۀیوسه است که ب واحـد صـحبت   يادهی

خاص را يامطالعهج یند نتاخواهیمنده که ین آاف به محققین تعاریا، ایامزریدر کنار سا. کنندیم
ا چـه  یـ ین نتوانند مشخص کنند که چه کسااگر محقق، مسلماً. کندیمیتکرار کنند کمک فراوان

م کـه  یتوجـه کنـ  یحال به مثال. ا تکرار کنندمطالعه رنخواهند توانست، مورد مطالعه استيزیچ
مـورد اسـتفاده  دتوانـ یمیقاتیک سؤال تحقینیدوچگونه موقع تیاتیف عملیتعاردهدیمنشان 
.ردیقرار گمؤثر 

دیفراموش نکن
یاتیف عملیتعار

است که در آن مطالعـه  یفیتعر، یاتیف عملیتعرکهنیاد در خاطرمان باشد یکه باینکتۀ مهم
را در مطالعات مختلف يواحدیاتیف عملیتعارندتوانیمن امحققمسلماًگرچه. نظر استوردم
ف یتعـار توانیمدر مطالعات مختلف ، استفاده کنند) کندیمل یج مطالعه را تسهیکه تکرار نتا(

ـ در ، مثـال يبـرا . انجام داديگریم را به روش دیو مفاهها همان واژهیاتیعمل ، ک مطالعـه ی
یقـ یدر تحق، امـا دارندیشرفت درسیبداند که پییهابچهرا » مستعديهابچه«یقد محقیشا
ا بـاالتر  یـ 130هـا آندرIQف شوند کـه  یتعریمستعد کسانيهابچهممکن است که ، گرید

ـ .سـت یدر دست ن»مستعديهابچه«ازیحیف صحیچ تعریه. باشد ـ ارائـۀ  یول ف یـ ک تعری
.شودیمیباعث کاهش سردرگم، مطالعه استتتحکه واضح نمودن آنچه با یاتیعمل

1. Operational definitions
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یلیتـر بـر عملکـرد تحصـ    بـزرگ يهـا ر کـالس یل به مطالعۀ تأثیمایم که محققیفرض کن
ـ در ایقـات ید سـؤال تحق یشـا . ت اسـت یکودکان مستعد در مدارس پرجمع : ن قالـب طـرح شـود   ی

» ت دارد؟یـ معجکودکان مستعد در مدارس پـر یلیبر عملکرد تحصیبزرگ چه اثراتيهاکالس«
تـر  قیشتر و دقیبیبا بررسید ولینسبتاً سرراست به نظر آیقاتیک پرسش تحقید ین سؤال شایا

عنـوان مثـال، چـه    بـه . ف شـوند یـ ن مفهوم و اصطالح تعریروشن خواهد شد که الزم است چند
شـود، کـدام   یاطالق مـ يزیبه چه چ» یلیعملکرد تحص«شوند، یمیتلق» بزرگییکالس ها«

کـاهش  يسـت؟برا یچ» تیـ جمعمـدارس پـر  «شـوند، و منظـور از   یمـ یتلقـ » مستعد«ن کودکا
ف یبـا اسـتفاده از تعـار   یقاتیم موجود در سؤال تحقی، الزم است که اصطالحات و مفاهیسردرگم

آمـوز  دانش30با ییهابه کالس» کالس بزرگ«طور مثال، ممکن است به. ن شوندییتبیاتیعمل
ـ موفقيهـا شـده در آزمـون  بـه نمـرات کسـب   » یلیعملکرد تحص«دیشتر گفته شود؛ شایا بی ت ی

باشـد کـه در مقـاطع    یآموزانفقط شامل دانش» آموز مستعددانش«د یاستاندارد، محدود شود؛ شا
» تیـ جمعمدارس پر«شتر یا بیآموز دانش1000با ید به مدارسیتر هستند؛ و شاشرفتهیپیلیتحص

يزیـ چه چقاً یدقکهنیان کردن ییم و اصطالحات، تعیمفاهنیایاتیف عملیبدون تعر. گفته شود
نده اجازة تکرار یبه محققان آیاتیف عملیعالوه، وضوح تعاربه. باشدیتحت مطالعه است، دشوار م

.دهدیرا میقاتیمطالعۀ تحق

هاهیفرضن ییتب

ـ است که باییهاهیفرضن ییتب، یقاتیمطالعۀ تحقهر يزیربرنامهدر يگام بعد . ش شـوند ید آزمـا ی
ـ یماست که یقاتیک مطالعۀ تحقیيزیربرنامهمرحلۀ يهااز گام،يگرین مرحلۀ دیا يد بـرا توان

نـد  یفرآيهـا گـام نیتـر مهـم از یکیهاهیفرضن ییتبقتاًیحق. تجربه وحشت آور باشدین بامحقق
. ع شـود یضـا هـا هیفرضـ فیضعن ییبراثر تبتنها يامطالعهاست چرا که ممکن است يزیربرنامه
م کرد یخواهیما سع، نیبنابراده شود یچیپیل به مبحثید تبدتوانیمهاهیفرضرامون یپل یذبحث 

به اختصار بحث 1که در فصل همانطور.میکنیو در حد الزم بررسنسبتاً کوتاه ن مبحث رایکه ا
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ـ قهعالمورد يهادهیپدکاو وو کندینیبپبش، حیدر توضیسعهاهیفرض، شد از ياریدر بسـ . ددارن
ـ ا چنـد متغ یان دو یکنند رابطۀ میمیسعهاهیفرضاست که ین معنان بدیا، انواع مطالعات رار  ی

,Kazdinبـه  (ندینماوکاو و کندینیبشیپ، حیتوض 1992Christeen, ـ توجـه کن ;2002 تـا  ). دی
ـ ۀ مطالعـه تعر جـ یحدس آگاهانۀ محقق دربـارة نت صورتبهرا هاهیفرضتوانیمنجا یا . ف نمـود ی

ـ باشـوند یمـ ن ییتبخاصيامطالعهکه در ییهاهیفرضمنطقاً، لیدلنیهمبه سـئلۀ از مید ناشـ ی
.مورد مطالعه باشندیقاتیتحق

د در ذهن داشته یدو نکتۀ مهم وجود دارد که با، هاهیفرضاز یش از بحث دربارة انواع خاصیپ
ج ینتابراساسد یباهاهیفرضکه تمام ین معنیبد.باشندریپذلابطاد یباهاهیفرضتمام ، اوالً. دیباش

,Christensen(باشند بیقابل تکذ، مطالعه ۀ یگفـت کـه اگـر فرضـ    تـوان یمـ یآسانبه. )2001
ـ . نبـوده اسـت  یعلمـ یک بررسیمحقق مشغول انجام ، ب نباشدیقابل تکذیمحقق ک مطالعـۀ  ی
همـانطور ، اًیثان. ع شودیضا، ستندینریپذابطالکه ییهاهیفرضن ییاثر تببرتنها دتوانیمیقاتیتحق

ـ معمـوالً دربـارة رابطـۀ دو    (د یه بایک فرضی، گفته شد1که به اختصار در فصل  ـ ا چنـد متغ ی )ری
انجـام شـده در   يهاینیبشیپ، هادادهل یه و تحلیتجز، يآورجمعمتعاقباً با . انجام دهدینیبشیپ

.د شوندییا تأیب و یتکذهاهیفرضکرد و سپسشیآزمایتجربطوربهتوانیمرا هاهیفرض
هاهیفرضاز ید توجه خود را به انواع خاصیبا، دیدا کردیپییآشناهاهیفرضاکنون که با مبحث 

.دیآشنا شوهاآند بایوجود دارند که باهاهیفرضيعمده برايبنددستهدو . میینمامعطوف

قیقتحيهاهیفرضصفر و يهاهیفرض

ـ به اختصار مورد بحث1که در فصل همانطور، قیتحقيهاهیفرضيبنددستهن یاول ، رار گرفـت ق
ـ تحقۀ یفرضو ۀ صفریفرضشامل  ـ (قی بـا دو گـروه   یقـات یدر مطالعـات تحق . اسـت ) یشـ یآزماا ی
ـ یبشیپۀ صفر همواره یفرض، )در مقابل گروه کنترلیشیگروه آزما، مثالطوربه(کنندهشرکت ین

.)Kazdin,1992(گروه مورد مطالعه وجود نخواهـد داشـت   دو ان یميکه تفاوت معناداردکنیم
در مطالعه نباشد و فقط بخواهـد  کنندهشرکتيهاگروهخاص شامل یقیک مطالعۀ تحقیگر ما اا



یشناسق و روشیطرح تحقاصول/ 66

ـ کـه م کندیمینیبشیپۀ صفر یفرض، ش قرار دهدیخاص را مورد آزمايرهایمتغ يرهـا یمتغان ی
که کندیمینیبشیپهمواره قیتحقۀ یفرض، برعکس. وجود نخواهد داشتياطهرابمورد مطالعه 

وجـود  )مـورد مطالعـه  يرهایمتغان یميارابطها ی(مورد مطالعه يهاگروهان یميداریمعنتفاوت 
.خواهد داشت

در . میدهـ یمـ قرار یمورد بررسرایمثالقیتحقۀ یۀ صفر و فرضین فرضیز بین تماییتبيبرا
، دپـرداز یمـ سطح فشار خـون  يد بر رویجديک دارویاثرات یکه به بررسیقاتیتحقياهمطالع
ـ از اهکـ یسطح فشار خون گروهـ ن یبکه کندیمینیبشیپۀ صفر یفرض کـرده  اسـتفاده  دارونی

ـ ی(انـد کـرده نمورد نظر استفاده يدارواز کهیو گروه) یشیگروه آزمایعنی( ) گـروه کنتـرل  یعن
ن یبيداریمعنکه تفاوت کندیمینیبشیپقیتحقۀ یفرض، برعکس. واهد داشتوجود نخیتفاوت

کند که ینیبشیپقیتحقۀ یفرضد یشامثال طوربه، نیبنابرا. سطح فشار خون دو گروه وجود دارد
مصـرف راآنکهیکرده نسبت به گروهمصرفدارو ران یاکهیافت سطح فشار خون در گروه

.استشتریب، نکرده
تعداد . ستیر معمول نیداشته باشند غقیتحقه صفر و ین فرضیچندیمطالعات پژوهشکهنیا
آن و یدگیچیمطالعه و پۀطیخاص به حیقیمطالعه تحقهرموجود در قیتحقصفر و يهاهیفرض

ـ در نظـر داشـتن ا  . داردیبسـتگ ،طرح شدة محقـق يهاسؤال ن نکتـه مهـم اسـت کـه تعـداد      ی
ارتبـاط  ،مطالعـه يدر اجـرا کننـدگان شرکتبا تعداد رندیگیمش قرار یاکه مورد آزمییهاهیفرض
ن بخش مورد بحث قـرار  یاست که در ايآمارةدیچیپم نسبتاًیآخر مربوط به مفاهۀن نکتیا. دارد

تعداد هاهیفرضش تعداد ید که با افزایاد داشته باشیبه استیکاف، اهداف مايبرا. نخواهد گرفت
.ابدییمش یافزاز قاعدتاًیالزم نگانشوندمطالعه
ا ید ییأتو سپس شوندیمش یآزمایقات علمیصفر در تحقيهاهیفرضد که یاد داشته باشیبه 

د کـه  یاد داشـته باشـ  یبه .)شوندیمرد نا یشوندیمرد که شودیماوقات گفته یگاه(شوندیمرد
گرفتـه شـده  يل آمـار یه و تحلیزج تجینتابراساسم ین تصمیاو (صفر رد شودۀیفرضچهچنان
ن یکند که بـ يریگجهینتد توانیممحقق منطقاً، )دکرمیبحث خواهاز آنکه در فصول بعدباشد
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رد ). مورد مطالعه وجود دارديرهایمتغان یميارابطها ی(مورد مطالعه تفاوت وجود دارد يهاگروه
در تـوان یمکه يو حداکثر کاردهدیمرا قیتحقۀیصفر به محقق امکان رد نکردن فرضۀیفرض
ـ روشن شدن مطلـب با يبرا. ه استیفرضانجام داد رد نکردنیقات عملیتحق د گفـت کـه مـا    ی

کوتاه طوربه1که در فصل همانطور(میتوانیمو فقط میقبول کنرا ياهیفرضمیتوانیمچگاه نیه
ۀ ین بـه دنبـال رد فرضـ   امحققـ معموالً، ن رویاز ا.میموفق به رد آن نشو)مورد بحث قرار گرفت

يرهایمتغث یموردمطالعه از حيهاگروهکه دهدیمنشان یو عملیتجربطوربهصفر هستند که 
ار یآخر ممکن است دور از انتظار باشد امـا مفهـوم بسـ   ۀن نکتیا. ش باهم تفاوت دارندیمورد آزما

.دیاد داشته باشید به یاست که بایمهم

جهتیبيهاهیفرضو دارجهتيهاهیفرض

. هسـتند 2جهتیبيهاهیفرضو 1دارجهتيهاهیفرضشامل یقیتحقيهاهیفرضدوم يبنددسته
دربـارة م یتصـم ، شـود یانجام مدر مطالعهپاسخ دهندهيهاگروهباکه يایقاتیتحقدر مطالعات 

یچگـونگ ةربـار محقـق  د ا یآدارد که ن یبه ایبستگ،دارجهتو جهتیبيهاهیفرضاستفاده از 
ـ جهتیبيهاهیفرضن از امحقق، مشخصاً. ا نهیدارد ییادهیامورد مطالعهيهاگروهتفاوت  یوقت

هـا گروهتفاوت یچگونگدربارةیولاندمتفاوتبا هم هاگروهن باورند که یکه براکنندیماستفاده 
ـ دارهـت جيهاهیفرضن ازامحقق، برعکس. ندارندينظر) جهت تفاوت آنهایعنی( اسـتفاده  یوقت
یتفاوت خواهند داشت و درباره چگـونگ مطالعهتحتيهاگروهند که باشن باوریکه بر اکنندیم
.ز نظر دارندین)خاصیدر جهتیعنی(ن تفاوت یا

. کمـک کنـد  دارجهـت و جهـت یبيهاهیفرضةز عمدین تمایید به تبتوانیمک مثال ساده ی
از ، انیدانشجوۀحافظيروت حافظه بریو اثرات کالس تقویبررسيبراید که محققیفرض کن

در . کنـد یماستفاده ) یشیک گروه آزمایک گروه کنترل و ییعنی(استاندارد یک طرح دو گروهی

1. Directional Hypotheses
2. Nondirectional Hypotheses
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شـوند یگمارده مـ از دو گروهیکیه بیتصادفطوربهدر مطالعه دهندگانپاسختمام ، آغاز مطالعه
1ت آگاهانـه یو مفهوم رضـا یگماردن تصادفت مفهوم یارة اهمدربن فصل و فصل دوم یدر ااًبعد(

.م کردیبحث خواه

4-2عیمرجع سر
ت آگاهانهیرضا

شرکت در مطالعهاد داوطلبانه بیبا،در مطالعهدهندگانپاسخاز یهر اطالعاتيآورجمعقبل از 
ـ نامت آگاهانهیرضاکه یمراحلقیاز طر. موافقت کنند شـوندگان همطالعـ همـۀ  ، شـود یمـ ده ی

عنـوان بهو حقوق خود را ، شرکت کردن در مطالعهيایخطرات و مزا، وة مطالعهیشاز ، یاحتمال
ت آگاهانـه  یرضـا محققـان از يتعـداد محـدود  امـا . شـوند یمـ آگـاه  در مطالعـه پاسخ دهنده

ت آگاهانـه الزم اسـت   یکه رضـا یاطالع از زماننیبنابراو ، دانندیرا الزم نمشوندگانمطالعه
قـرار  بحـث مـورد  تـر مفصـل ، 8ت آگاهانه در فصـل  یرضاموضوع.مهم استمحققانيبرا
.ردیگیم

ت آگاهانـه بحـث   یطور کامل دربـارة مفهـوم رضـا   ، به8به اختصار و در فصل 4ـ2در مرجع 
ت حافظه استفاده خواهند یاز کالس تقو) یشیگروه آزمایعنی(ک گروه یدر ادامه، ). م گفتیخواه

ۀیـ ک آزمـون حافظـه از کل  یسپس .از آن استفاده نخواهند کرد) گروه کنترل(گر یه دنمود و گرو
کـه در آزمـون   یتفاوتهرگونه، قین طرح تحقیابراساس. شودیمدو گروه گرفته دهندگانپاسخ

در .ت حافظه نسـبت داد یبه اثرات کالس تقوتوانیممنطقاًرا ن دو گروه مشاهده شود یحافظه ا
صـرفاً  ممکن است محقق، یاز طرف. داشته باشدیگوناگونيهاهیفرضد توانیمق محق، ن مثالیا

ـ ا. ن آزمون حافظه دو گروه اختالف وجود خواهـد داشـت  یکند که بيسازهیفرض از يانمونـه نی
ـ کندیماست چرا که محقق فرض جهتیبيهاهیفرض ن دو گـروه تفـاوت وجـود خواهـد     یکه ب

1. Informed Consent
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د فــرض کنــد توانــیمــا محقــق یــ. کنــدیمــا مشــخص نتفــاوت رن یــایچگــونگیداشــت ولــ
ییسه با آنهـا یاند در آزمون حافظه، در مقابردههت حافظه بهریکالس تقوکه از یشوندگانمطالعه
دار ۀ جهتیاز فرضيان نمونهیا. خواهند داشتياند، عملکرد بهترنبردهيان کالس بهرهیکه از ا

تفـاوت  یچگونگن دو گروه وجود خواهد داشت و یت بکند که تفاویاست چرا که محقق فرض م
در آزمـون  يگـر عملکـرد بهتـر   یک گروه نسبت به گـروه د ییعنی(کند یدو گروه را مشخص م
دار از جهـت و جهـت  یبيهاهیزدادن فرضیتمیدر چگونگییراهنمايبرا).حافظه خواهند داشت

.5ـ2ع یبه مرجع سر. ك.گر ریکدی

5-2عیمرجع سر
دارجهتيهاهیفرضدر برابرجهتیبيهاهیفرض

انیطرز ب، جهتیبيهاهیفرضو دارجهتيهاهیفرضن یگفتن تفاوت بيبراک راه مطمئن ی
، وجـود دارد ن دو گـروه یبیکند که اختالفینیبشیپیسادگه ه بیفرضچهچنان. ه استیفرض
در کـار  یاختالفـ کنـد یمـ ینیبشیپکه جهتیبلین دلیاهب. استجهتیبه یک فرضیآن 

ياسـه یمقاییهـا ه از واژهیاگـر فرضـ  ، معهذا. دارندیچطور اختالفهاگروهدیگویماما ناست
؛استدارجهته یک فرضیآن پس ، استفاده کند» بدتر«و » بهتر«، »کمتر«، »تربزرگ«مانند 

کـه  کنـد یمـ و مشـخص  وجود داردن دو گروهیبیکه اختالفکندیمینیبشیپلین دلیبه ا
.دارندیچگونه اختالف

مورد مطالعهيرهایمتغنشیگز

مانـده را قبـل از   یاما هنـوز چنـد کـار بـاق    ، میاشدهک یار نزدیبسیقیبه آغاز مطالعۀ حق، اکنون
فکـر  يالحظـه احتماالً بهتر اسـت ، میجلوتر بروکهنیاقبل از . مید انجام دهیباهادادهيگردآور

ـ اةنجـا دربـار  یتا ا. میهستیقیتحقمطالعۀيزیربرنامهندیفرآيم که در کجایکن چگونـه  کـه نی
ـ ادبیبررسـ )2(نـد؛  ابییمـ ق دسـت  یقابل تحقيهادهیابه )1: (محققان ـ ات تحقی را یقـ یق دقی
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الزم چـه چنـان و(دهنـد یمـ انجام ، موضوع خودنۀیانجام شده در زميکارهاازیمنظور آگاهبه
ـ  یج تحقینتـا براسـاس د را باشد نقطۀ تمرکز مطالعات خو مسـائل  ) 3(؛ )نهنـد یمـ بنـا  یقـات قبل

)یاتیـ ف عملیتعـار بـا اسـتفاده از  (م و اصـطالحات  یمفاهف واضح ازیمختصر را با تعریقاتیتحق
ـ کـار ز مطمئنـاً . میاکردهبحث ، کنندیمان یرا بریپذابطاليهاهیفرض)4(و کنندیمم یتنظ يادی

.میش از شروع مطالعه خود انجام دهید پیهست که بايادیزيرهاکااما هنوز ، میادادهانجام 
ع یبه مرجع سر.ك.ر(است ییرهایمتغییشناسایقیمطالعه تحقهريزیربرنامهدر يگام بعد

. انجام خواهد شدهاآنيکه مطالعه بررو) 6ـ2

6-2عیمرجع سر
رهایمتغ

، مثـال يبـرا . متفاوت داشـته باشـد  يهاارزشاست که بتواند يزیهر چعبارت از ریک متغی
IQنگرش و ، نژاد، سن، وزن، ن طولیرا بیر هستند زیمتغIQنگرش و ، نژاد، سن، وزن، طول

، متفاوت داشته باشديهاارزشا یر کند یینتواند تغيزیاگر چ، برعکس.وجود داردییهاتفاوت
.شودیمیتلقثابتدر آن صورت؛

بحـث  ياما ما به جـا . ظاهر شوندیقیتوانند در مطالعۀ تحقیر هستند که مین دسته متغیچند
. میپـرداز یشتر مورد اسـتفاده هسـتند، مـ   یکه بییهاقابل تصور به دستهيهارامون همۀ دستهیپ

يهان دستهیاز تفاوت در بیرها وجود ندارند اما آگاهین متغیهمۀ ایقیک مطالعۀ تحقیگرچه در 
.دسته مهم استمتفاوت و زمان استفاده از هر 
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وابستهيرهایمتغدر برابرمستقل يرهایمتغ

. وجـود دارد 2و وابسـته  1مسـتقل يرهایمتغن یز بیتمانیترمهمدیشا، رهایمتغموقع بحث درباره 
در اکثـر  . ردیـ گیمـ ا کنترل قـرار  یو ياست که توسط محقق مورد دستکاریعاملر مستقلیمتغ

ن یتـر سادهدر ر مستقلیمتغ، در مستقل هستنیرات متغیثتأبه آزمون مند عالقهن امحقق، مطالعات
اثراتیکه به بررسیقیتحقۀمطالعهردر ، مثالطوربه. بیا غایحاضر : دو سطح دارد، شکل آن

ک گروه تحت یدپردازیم)استرس(یروانيفشارهايهانشانهيبررویدرمانرواناز يدینوع جد
ـ درا(ردیـ گیمن درمان قرار نیگر تحت ایکه گروه دیدر حالردیگیمقرار یدرمانروان ، ن مثـال ی
در دهنـدگان پاسخکه ن امر است یاکنترل قادر بهاست چرا که محقق یدرمانروانر مستقل یمتغ

يهـا نشـانه يبـه رو یدرمانروانل به آزمون اثرات یمحقق ما،مطالعه را در معرض آن قرار دهد
تحت (ر مستقل حضور دارد یکه در آن متغیبه گروه، دیدانیمکه احتماالًهمانطور. استاسترس

ـ کـه در آن متغ یکه به گروهـ یدر حالشودیمگفته یشیگروه آزما) ردیگیمقرار یدرمانروان ر ی
.ندیگویمگروه کنترل)ردیگیمتحت روان قرار نیعنی(مستقل حضور ندارد 

ـ ی(طح داردفقط دو سـ ، شکل خودن یترسادهدر ر مستقل یمتغ، گرچه ـ حاضـر  یعن ـ ا غای .)بی
ممکـن  ، مثـال طوربه. ستیر معمول نیر مستقل غیک متغیيش از دو سطح برایداشتن بمسلماً

یبررسـ یافسـردگ يهـا نشـانه يد بـررو یـ جديک دارویکه اثرات یقیتحقيامطالعهاست در 
ـ ـردیـ سه گروه را در مطالعـه خـود در نظـر بگ   یمحقق، شودیم دو گـروه  ک گـروه کنتـرل و  ی

یدر حـال ،)کندیمافت یا دارو نما دری(کندیمافت نیمطابق معمول گروه کنترل دارو درـیشیآزما
) دوز(مقدار گریدیشیاز دارو و گروه آزمايکمتر) دوز(مقدار یشیک گروه آزمایکه ممکن است 

، سـه سـطح اسـت   شـامل  ) دارویعنی(ر مستقل یمتغ، ن مثالیدر ا. دیافت نمایاز دارو دريشتریب
باشـد  وجـود داشـته   مستقل ممکن اسـت  يرهایمتغز از ینيگریالبته سطوح د. ادیزکم و، بیغا

1. Independent variables
2. Dependent variables
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ـ نظر قرار دادن دقن با مدامحقق.بیا غایادیزمتوسط و ، کم، مانند از جملـه  ، ن عامـل یق چنـد ی
ـ   خواهیمکهیجیزان دقت نتایم، موجود در مطالعهکنندگانشرکتتعداد هـا آنانـد در مطالعـه ب

.کنندیميریگمیتصمر مستقل یرامون تعداد سطوح متغیپ، مربوطهیماليهانهیازند و هزیدست 
ـ هـر  احتماالً. ج استیار رایبسیقیتحقۀمطالعهرر مستقل در یمتغکیش از یبوجود ک ازی

رو و اثرات هم دایاقدام به بررسیممکن است محقق، مثالطوربه. ن سطح دارندیخود چندهاآن
ـ ی(ر مسـتقل وجـود دارد   یدو متغ، ن مثالیدر ا. دینمایافسردگيهانشانهبر یدرمانروانهم  یعن

، مثـال طـور به(ن سطح باشد ید شامل چندتوانیمر مستقل یهر متغو احتماالً) یدرمانرواندارو و 
یدرمـان وانرو یدرمـان یشـ یپوروان، یشـناخت یرفتار درمـان ، از داروادیزمتوسط و ، کميدوزها
ـ متغنیاز چندمحققانکه ید هنگامینیبیکه مهمانطور). یعاطفیمنطق ن یر مسـتقل بـا چنـد   ی

.ده شوندیچیسرعت په ن را دارند که بیت ایمسائل قابلکنندیمسطح استفاده 
، ن فصل گفته شـد یکه در اید تا فشار مطالبیکنیستادگیاار ید بسین قسمت از بحث بایدر ا
هرچـه و میاپرداختهاز اطالعات یحال فقط به بخشه تابما.پاچه نکندو دستزدهوحشتشما را 

يبرایحترهایمتغدنبال کردن دسته و انواع مختلف مطمئناً. شودیمتردهیچیپم بحث یجلوتر برو
کـاهش مسـائل بـه    دیشویمج یاگر گ. قات دارند دشوار استیدر تحقيادیات زیکه تجربیکسان

ـ که بايانکتهنیترمهم، مستقليرهایمتغدر مورد . د باشدید مفتوانیمشکل ساده  د بـه خـاطر   ی
هستند يزیچيروبر ر مستقل یک متغیاثرات یبه بررسمند عالقهن اکه محققاست نید ایبسپار

Issac(ر وابسته است یز متغیو آن چ & Michael وابسـته توجـه   يرهـا یمتغاکنون بـه  ). 1997
.دیینما

. ر مسـتقل اسـت  یک متغی) اگر وجود داشته باشد(ر یثأتيریگاندازهيبرايابزارستهر وابیمتغ
يهـا نشـانه يد بـررو یـ جديک دارویش اثرات یل به آزمایمایممکن است محقق، مثالطوربه

ـ  یبه احتمال ز، ن مثالیدر ا. ان دانشگاه باشدین دانشجویدر بیافسردگ ز یش از تجـو یاد محقـق پ
یمانند پرسشنامه افسردگـیاز افسردگيا و معتبریپايریگاندازهل است ابزار یماییهر نوع دارو
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,Beck(ـــ1بــک Ward, Mendelson, Mock & Erbaugh, ــا گروهــ) 1961 از یرا ب
از یابل قبولقیبک پرسشنامۀ خودسنجیپرسشنامه افسردگ. دیمطالعه اجرا نمادردهندگانپاسخ
ـ گانـدازه ک ابـزار  یـ يریبـه کـارگ  ، ییز هر نوع دارویز تجوقبل ا. استیافسردگيهانشانه يری

يرا بـرا یافسـردگ 2ۀیزان پایمآوردن دستبهامکان ، مطالعهدر کنندگانشرکتيبرایافسردگ
هرگونهيش از اجرایپیسطوح افسردگيریگاندازهيبه معناصرفاًخودکهکندیممحقق فراهم 

در مطالعـه را  دهنـدگان پاسـخ سپس محقق . است) ییدارو، یاندرمروان، مثالطوربه(يامداخله
ـ و کندیمافت ید دریجدییکه دارویشیک گروه آزمای، گماردیبه دو گروه میتصادفطوربه ک ی

ـ گـروه ن یاياعضااحتماالً(کندیمافت نیدردیجديگروه کنترل که دارو افـت  یک دارو نمـا در ی
). داردیم

یپرسشنامه افسـردگ مجدداًمحقق) گروه کنترليز دارو برایدم تجوا عی(ز دارو یپس از تجو
در هـر دو گـروه دو   دهنـدگان پاسـخ ۀ یکلياکنون محقق به ازا. ردیگیمکار بههاگروهبک را در 

ز دارو یک نمره پـس از تجـو  یز دارو و یک نمره قبل از تجوی. بک داردینمره پرسشنامۀ افسردگ
يبعـد از اجـرا  و ر وابسته قبـل  یمتغيریگاندازهل یدلبه، یقاتیتحقحن طریبه ا، رحالهبه. (است

) شودیمبحث یقاتین نوع طرح تحقیدرباره ا، 5در فصل . شودیمگفته پس/ شیپطرح ، مداخله
ـ د تا مشـخص گـردد کـه آ   کرسه یمقاتوانیمرا یافسردگةن دو نمریسپس ا ا دارو بـر سـطح   ی
ینییکه سطح پا(یشیدر گروه آزمادهندگانپاسخاگر نمرات مشخصاً. ا نهیداشته ياثریافسردگ

فتـد  یدر گروه کنترل ندهندگانپاسخين اتفاق برایو اابد یکاهش )دهندیمرا نشان یاز افسردگ
ثر بـوده  ؤمـ یافسردگيهانشانهکند که دارو در کاهش يریگجهینتد منطقاًتوانیممحقق گاهآن

کنـد کـه دارو در   يریگجهینتمحقق بتواند کهنیايبرا، میصحبت کنترقیدقم یاگر بخواه. است
ـ  یدر نمرات پرسشنامه افسردگ، ثر بوده است الزم استؤمیافسردگيهانشانهکاهش  ن یبـک ب

1. Beck Depression Inventory (BDI)
2. baseline measure
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ن نکتـه را کنـار   یافعالًمااما، وجود داشته باشديآمارتفاوت معناداریشیکنترل و آزمايهاگروه
.میگذاریم

ـ کنییوابسته را در مثال مـا شناسـا  يرهایمتغد یتوانیمد ینیببوکرده تأمليالحظه ـ آ. دی ا ی
قرار داردر مستقل است چرا که تحت کنترل محقق ید متغیجديدارو، ن مثالید؟ در ایمتوجه شد

ر وابسـته اسـت  یک متغییپرسشنامه افسردگةنمر. ستااثرات آنيریگاندازهل به یو محقق ما
.ر مستقل استیاثرات متغيریگهاندازلۀ یوسرا یز

يرهـا یمتغاشتباه کردن ، شوندیمق آشنا ین بار با اصطالحات تحقیاوليان برایدانشجویوقت
ـ تفـاوت ا يبراياسادهخوشبختانه راه . ستینير عادیغيگر امریکدیوابسته و مستقل با  ن دو ی

ر وابسته یو متغ» علّت«عنوان بهل را ر مستقیمتغ، دیریگین دو را با هم اشتباه میاگر ا. وجود دارد
یقـ یتحقسؤالممکن است طرح ، ندین فرآیکمک در ايبرا. دیریدر نظر بگ» معلول«عنوان را به

ـ اول متغیخـال يجـا » چه هسـتند؟ .... يبررو..... اثرات«. باشدین خوبیر تمریزةویخود به ش ر ی
ل یـ ق ذیممکن است که ما سؤال تحق، مثالطوربه. ر وابسته استیدوم متغیخاليمستقل و جا

ن و یتمـر «ن مثال، یدر ا» چه هستند؟بدنیسطح چرببر ن و ورزشیتمراثرات «. میرا طرح کن
ـ یتمـا 7ــ 2ع یمرجع سر. ر وابسته هستندیمتغ» بدنیسطح چرب«ر مستقل و یمتغ» ورزش ن یز ب

کند،یان مین دو را به اختصار بیا

7-2عیمرجع سر
وابستهيرهایمتغومستقليرهایمتغ
ـ گانـدازه ج یاز نتـا کـه شـوند یمده ینام» مستقل«ن خاطر یبه امستقل يرهایمتغ شـده  يری

يرهـا یمتغ.جـه اسـت  یر گذار بر نتیا تأثیعلّتر مستقل یمتغ، ترروشنان یبه ب. مستقل هستند
يبـرا . ندستمستقل هيرهایمتغریکه تحت تأثشوندیمده ینام» وابسته«ز از آن رویوابسته ن

ـ گانـدازه ، شـود یمیبررس، یافسردگيهانشانهاثر دارو بر که ، مایدر مطالعۀ فرض، مثال يری
.قرار دارد) دارویعنی(ر مستقل یر متغیتحت تأثرایزاستوابستهر یمتغیافسردگ
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.کندیماستفاده » قیتحق«اصطالح ش فهم ما از یز به منظور افزاین تمایاز ا8-2ع یو مرجع سر

8-2عیمرجع سر
قیف تحقیتعر

ـ ر یارتباط دو متغیق بررسیم که تحقیف کردیخالصه تعرطوربه، 1در فصل  . اسـت شـتر یبا ی
ایر مستقل ین دو متغیرابطۀ بیق بررسیتحق. میشوترقیدقق یف تحقیتعريروتوانیمحاال 

ـ تحقمیانتـو یمـ ، تـر قیدقيهابا واژه. استشتریبا یر وابسته یک متغیو شتریب یبررسـ ق رای
.میف کنیتعر، شتریبا یر وابسته یک متغیيروبرشتریبا یر مستقل یک متغیاثرات 

،ن نکته کهید توجه خود را به ایبامیدانیموابسته و مستقل را يرهایمتغن یحال که تفاوت ب
معطـوف  ، کننـد یمـ نشیگـز خود یقاتیموجود را در مطالعات تحقيرهایمتغن یاگونهن چامحقق

مسـتقل و  يرهـا یمتغکـه محقـق   اسـت  ن ید ایخاطر داشته باشه د بیکه بایمطلب مهم. میینما
جهات يارین امر از بسیاما ا. کندیمنشیگزخود يهاهیفرضق و یمسئله تحقبراساسوابسته را 

رة از گـزا یمستقل و وابسته در متابعت منطقيرهایمتغنشیگزرا با الزام رهایمتغنشیگزند یفرآ
ن یـی پـس از تب ، مسـتقل و وابسـته  يرهـا یمتغییشناسا. کندیمآسان هاهیفرضق و یتحقۀمسئل
.ستینیزحمتکار پر، هاهیفرضق و یتحقۀ مسئل

ـ مایمحققدیفرض کن. مهم کمک کندۀن نکتین اییبه تب، گریدید مثالیشا یل بـه بررسـ  ی
ممکـن اسـت   . انسـال باشـد  یمردان منیوع سرطان روده در بیزان شیو میمیبر رژین فیارتباط ب

منجر به کاهش بروز یمیبر رژیش مصرف فیا افزایآ«: ان شده باشدیر بیق به شکل زیتحقۀمسئل
ما در قسمت قبـل  يشنهادیبا استفاده از عبارت پ» ؟شودیمانسال ین مردان میسرطان روده در ب

وع سرطان رودهیشبر یمیژبر ریمصرف فاثرات «: ز باشدیر نیبه شکل زسؤالممکن است طرح 
ممکـن اسـت   ، قیـ ن مسـئله تحق یمنطقاً به دنبال امحقق » انسال چه هستند؟یان مردان میدر م

ان مـردان  یـ وع سـرطان روده در م یباعـث کـاهش شـ   ، یمـ یبر رژیاد فیمصرف ز«فرض کند که 
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ـ تعریاتیعملطوربهه ین فرضیدر ارا ن اصطالحید چندیبامسلماً» .انسال خواهد شدیم ، دکـر ف ی
مشخص نمـودن  يبرا. مینظر کنن کار صرفیاز ا، ن مثالیدن به هدف ایرسيبرامیتوانیماما 
مربوطـه را  يهـا هیفرضـ ق و یتحقۀاست که مسئلیکافن مطالعه تنهایر وابسته و مستقل ایمتغ
اثـرات  یل به بررسی؟ از آنجا که محقق مادیاکردهدا یپيزیا هنوز چیآ.میکنیبررسمنظمطوربه

ـ و متغ»یمـ یبـر رژ یمصرف ف«ر مستقل یمتغ، وع سرطان روده استیشربیمیبر رژیمصرف ف ر ی
.»استوع سرطان رودهیش«يریگاندازهيبرايالهیوسوابسته 

کاربرد در عمل
وابستهيرهایمتغيریگمستقل و اندازهيرهایمتغ

وابسـته و  يرهـا ین متغیـی عروشـن دارد، ت ییهـا هیخوب و فرضیانیبیمحققکهنیابا فرض 
ـ تغیقسـمت مشـکل اغلـب چگـونگ    . نسبتاً سـاده اسـت  يمستقل کار ـ ر متغیی ر مسـتقل و  ی

مند است که اثرات شـدت مشـاهدة   عالقهیمثال، محققيبرا. ر وابسته استیمتغيریگاندازه
ینآسـا توان بـه ین مثال، میدر ا. مطالعه کندیتگر اجتماعیسطوح رفتار حمايون را رویریتلو

ـ زیر مستقل شـدت مشـاهدة تلو  یم که متغیمشخص کن تگر یر وابسـته رفتـار حمـا   یـ ون و متغی
تواند یچگونه محقق م(ر مستقل یر متغییتغيبراییهاافتن راهیقسمت مشکل . استیاجتماع

توانـد  یچگونـه محقـق مـ   (ر وابسته یمتغيریگو اندازه) ر دهد؟ییون را تغیزیشدت مشاهدة تلو
ر مسـتقل  یر متغییتغيبراییهاافتن راهی. باشدیم) کند؟يریگرا اندازهیاجتماعتگر یرفتار حما

.را الزم داردیدانستن علمیت چگونگیر وابسته اغلب خالقیمتغيریگو اندازه

وستهیپيرهایمتغدر برابر) يامقوله(گسسته يرهایمتغ

يگریديبنددستهوجه خود را به ت، میمستقل و وابسته آشنا شديرهایمتغن یحال که با تفاوت ب
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و ) يامقولـه (1گسسـته يرهایمتغن یز بیتما. میکنیمفمعطود ید با آن آشنا شویکه بارهایمتغاز 
، گسسـته يرهـا یمتغ. شـود یمـ ظـاهر  یاز مطالعـات علمـ  ياریبسـ ۀ طیدر ح2وستهیپيرهایمتغ
ـ را در یر خاصیمقادندتوانیمهستند که فقط ییرهایمتغ ر دارا یمشـخص از مقـاد  ک محـدوده ی

ـ ا زن ید یتوانیشما مرایر گسسته است زیک متغیت یجنس، مثالطوربه. باشند در . دیا مـرد باشـ  ی
ـ توانیمـ د و نین دو باشیاز ایکید یتوانیمما شوجود ندارد؛یانینۀ میت، گزیمورد جنس د هـر دو  ی

ممکـن  گرچها. ر هستندیمتغنیايهامثالگر یاز د، »رنگ مو«، »ت تأهلیوضع«، »نژاد«.دیباش
عنـوان  بـه گسسـته  يرهـا یمتغد امـا اغلـب در نظـر گـرفتن     یاین مطالب واضح به نظر بیاست ا

ماننـد  ، کنـد یمـ به ما کمـک  ، و منفصل هستندیدو ارزش، مجزايهادستهکه شامل ییرهایمتغ
/ »ياقهـوه «/ »بـور «، »مطلقـه «/ »متأهـل «/ »مجـرد «، »اهیس«/ »دیسف«، »مؤنث«/ »مذکر«
يهستند کـه از لحـاظ نظـر   ییرهایمتغوستهیپيرهایمتغ، گسستهيرهایمتغبرخالف. »ییحنا«
ـ ز، وسته اسـت یر پیک متغی» سن«: مثالطوربه. را دارا باشنديهر مقدارندتوانیم را حـداقل از  ی

يرهایمتغگر یديهامثالاز » قد«، »وزن«. را داشته باشدید هر سنتوانیمک نفر یيلحاظ نظر
گسسته اسـتفاده  يرهایمتغکه از ياشدهدیتولةنوع داد، دیم دیکه خواههمانطور. وسته هستندیپ

.ستامتفاوت، وسته استفاده شدهیپيرهایمتغکه ازياشدهدیتوليهادادهشده با نوع 
يرهـا یمتغوسته را به یپيرهایمتغیرند برخیم بگین تصماممکن است محققیطیتحت شرا

» سـن «اسـتفاده از  يجاه رد بیم بگیتصمیاست محققممکن، مثالطوربه. کنندلیگسسته تبد
يبنددستهق ین کار را از طریو ا. ر گسسته استفاده کندیمتغعنوان بهوسته از آن یر پیمتغعنوان به
ـ متغعنـوان  بـه درآمد که اغلب از آن . انجام دهد» سال به باال40«، »سال40ر یز«مثل یسن ر ی

ـ مجـزا از درآمـد مثـل درآمـد سـاالنه ز     ییهادستهض یممکن است با تعوشودیماد یوسته یپ ر ی
بـه  ، دالر50000تر ازدرآمد ساالنه بـاال ، دالر500000، 25000ن یدرآمد ساالنه ب، دالر45000

ر را ین نوع متغیکه ااست نیوسته ایپيرهایمتغت استفاده از یمز. ل شودیر گسسته تبدیمتغ

1. Categorical Variables
2. Continuous Variables
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9-2عیمرجع سر
وستهیپيرهایمتغدر برابر)يامقوله(گسستهيرهایمتغ

. ر داردیدقت اطالعات حاصله تـأث ربوستهیو پیقطعيرهایمتغدربارة استفاده از يریگمیتصم
ـ زوسته با دقت یپيرهایمتغ، گسستهيرهایمتغسه با یدر مقا ـ گانـدازه نـد توانیمـ يادتری يری
ـ تجزيمـورد اسـتفاده بـرا   يآماريهاآزمونن یاک از یهر نشیگز، نیابرعالوه. شوند ه و ی
يبـرا . وسـته اسـت  یا پیـ گسستهيرهایمتغبه استفاده محقق از يتا حدود، ل اطالعاتیتحل
ـ نـد طـرح تحق  یفرآيریـ گمیتصمهمانند.اندمناسبيآماريهاآزمونگسسته يرهایمتغ ، قی
ییقصد پاسـخگو ارد که محقق دیبه سؤالیبستگير مورد استفاده تا حدودینوع متغنشیگز

.به آن را دارد

ـ به. نموديریگاندازهيشتریتوان با دقت بیم سـاله  47بـه شـکل   يسـن فـرد  یطور مثال، وقت
شـود،  یثبـت مـ  ) گسسته(ساله به باال 40صورت که بهیسه با وقتیشود در مقایثبت م) وستهیپ(

بـه  یابیمحقـق امکـان دسـت   يوسته بـرا یپيرهایاستفاده از متغ. کندیارائه ميشتریاطالعات ب
).9-2ع یبه مرجع سر. ك.ر(کند یرا فراهم ميترمشخصيهاداده

2یفیکيرهایمتغدر برابر1یـّکميرهایمتغ

بـه اجمـال   یفـ یو کیـّکميرهایمتغز یدرباره تما، گریدیش از پرداختن به موضوعیپ، انیدر پا
کـه  یدر حـال .انـد متفـاوت از نظـر نـوع   سـتند کـه  هییرهـا یمتغیفیکيرهایمتغ. میکنیمبحث 

ز یک تمـا ین یا). ,2001Christensenبه . ك. ر(به لحاظ مقدار تفاوت دارندیـّکميرهایمتغ
ـ ایپـس ب . کنـد یمبروز یقاتیده است که اغلب در مطالب تحقیچین حال پیمهم و در ع د چنـد  یی
.میکنیمثال را بررس

1. Quantitative variables
2. Qualitative variables
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ـ » یدائمـ «ا ی» دیرمفیغ«ا ی» دیمف«، »رجذابیغ«ا ی» ابجذ«ن یواعنابيزیچيبنددرجه ا ی
ـ ا، هامثالن یدر ا. هستندیفیکيرهایمتغاز ییهامثال» یردائمیغ« در نظـر  یفـ یکرهـا یمتغن ی

آنچـه ، مثـال طـور بـه ). متفـاوت يرینه مقاد(هستندمتفاوتیانواعيچرا که دارااندشدهگرفته 
ت اشـاره نشـده   یجذاب) مقدار(اما به سطح ، »رجذابیغ«ا یاست و » جذاب«ا یشودیميبنددرجه
ـ که یا تعداد دفعاتیز رخ داده یک چیکه یگزارش تعداد دفعات، برعکس. است ک فـرد مرتکـب   ی

نـد یگویمـ یـّکمـ رهـا یمتغن یبه ا. هستندیکمییرهایمتغاز ییهامثالشده است یرفتار خاص
.دهندیمیاطالعاتز یک چیمقدار دربارةونچ

وجود دارد کـه  رهایمتغيبرايگریمتعدد ديهايبنددسته، که در ابتدا هم گفته شدهمانطور
یاصـل يهـا يبنددستهمیاپرداختهآنبهن بخشیدر اآنچه. میپردازیمنهاآنن متن بهیما در ا

ـ . اسـت يک نکته ضـرور یذکر ، انیدر پا. ج هستندیراشتریبیقاتیهستند که در مطالعات تحق ه ب
گفته شـده  يهايبنددستهد در چند دسته از توانیمر یک متغین نکته مهم است که یاد داشتن ای

وسته اسـت و هـم   یهم پ) شوديریگاندازهيوستاریاگر در پ(» قد«ر یمتغ، مثالطوربه. ردیقرار بگ
ت هم گسسـته اسـ  » رنگ چشم«ر یمتغ). دهدیمما ه زان قد بیرامون میپیاطالعاتونچ(یـّکم

ـ ز(اسـت یفیو هم ک) از رنگ چشم وجود داردییمجزايهادستهچرا که مقدار( رنـگ چشـم   رای
).ر متفاوتیاست و نه مقادیانواع متفاوتيدارا

ید که ممکن است حتیکنيادآوریاست به خود کنندهجیگن بحث هنوز هم به نظرتان یاگر ا
م مانند اکثر مسائل ین مفاهیارخورد مکرر باب. ن مورد دچار اشتباه شوندیز دراین با تجربه نامحقق

، نیبنـابرا . شودیمم ین مفاهیاشتریبییمنجر به آشنا) هاآنوکسب تجربه با(قات یتحقبوط بهمر
ـ انجـام ده یقـ یتحقۀک مطالعـ ید یخواهیمکه يبعدۀدفع د تـا انـواع مختلـف    یـ ن کنیتمـر ، دی
.دیکنییشناسا، میبحث کردهاآنةن بخش درباریرا که در اییرهایمتغ

قیتحق)دهندگانپاسخ(شوندگانمطالعه

یقـ یتحقۀمطالعـ هـر یو طراحيزیربرنامهيهاجنبهنیترمهماز یکیشوندگانمطالعهنشیگز
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و ، شودیمن بخش بر شما واضح یاۀبا مطالعیلیق به دالیدر تحقشوندگانمطالعهنشیگز. است
مناسـب  تعـداد  بـر عـالوه ن امحققـ . شـود یمـ کـه تصـور   از آن استتردهیچیپتر و اغلب سخت

الزم دارد کـار  پاسخ دهندهيشتریبکه تعداد ، تربزرگممکن است در مطالعات ( شوندگانمطالعه
یکه ممکن است زمـان (ز الزم دارند یرا نشوندگانمطالعهاز یمناسبانواع) باشديترسختنسبتاً

نشیگـز ةویشـ عـالوه به). کم هستند دشوار باشدهندگاندپاسخگروه ا یکه منابع محدود هستند 
يریر چشمگیثأمطالعه تيهاگروهدر شوندگانمطالعهگمارشةویشمشارکت و متعاقباًيافراد برا

. دارد، گرفته شودیقیتحقۀد از مطالعتوانیمکه یجیبر نوع نتا
بـه یقـات یالعـات تحق انـواع مط ۀن امر مهم است کـه همـ  یدر نظر داشتن ا، نخستۀدر وهل

يهانهیزماز ياریصورت گرفته در بسیقیمطالعات تحق، مثالطوربه. ندارنداز ینین انسانامشارک
. ندارندین انسانابه مشارکيازینمعموالً، یشناساهیگ، یمیش، یشناسستیز، کیزیل فیعلم از قب

نه ، ک گل استیا یک ملکول ی، ک اتمیهانهیزمن یدر ایدانشمندان پژوهشيواحد مطالعه برا
قـات  یاز تحقيگریکه در انواع دیناآن دسته از محققيبرا، ن حالیبا ا. یانسانپاسخ دهندةک ی

ةشـوند مطالعـه يبه تعـداد ، مشغول هستند-هااکثر مطالعات آن-یقات علوم اجتماعیمانند تحق
یگروهـ نشیگزيبراهاآنن ازامحققکه معموالًییهاهیروبا ییآشنا، نیبنابرا. دارداز ینیانسان

مطالعـه  يهاگروهدر هاآنگماردنو نحوة کنندیمافراد مناسب جهت شرکت در مطالعه استفاده 
. دپردازیمن دو عمل مهم ین بخش به ایا. مهم است

ـ محقـق با ، مطالعـه هريزیربرنامهان ذکر است که هنگام یشا، ۀ بحثش از ادامیپ طـرح  دی
گماردن آنهـا در مطالعه و دهندگانپاسخنشیگزش ازیپ، در واقع. کندنشیگزرایق مناسبیتحق
کـه  کنـد یمن ییتعردیگیمک مطالعه مورد استفاده قرار یکه در یق خاصیطرح تحق، هاگروهبه 

گمـارده آن درون يهـا گـروه به شوند و چگونه نشیگزیدر مطالعه به چه صورتدهندگانپاسخ
یاز به بحث گسترده و مفصلیق مناسب نیطرح تحقنشیگزاز آنجا که موضوع ، هرحاله ب. شوند
ـ ادادهپرداختن به آن اختصـاص  يک فصل کامل را برای، دارد ، نیبنـابرا ). 5بـه فصـل   .ك.ر(می

گمـاردن  و شـوندگان مطالعـه نشیگزيکارهاد که یخاطر داشته باشه ن بخش بیاۀهنگام مطالع
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. ردیـ گیمـ انجـام  ، دشـ نشیگـز یمناسبیقیک طرح تحقیآنکهپس ازمعموالًهاگروهدر هاآن
اًن بخش را مجددید ایبخواه، 5فصل قیتحقيهاطرحۀممکن است پس از مطالع، لیدلنیهمبه

.دیمطالعه کن

قیدر تحق)دهندگانپاسخ(شوندگانمطالعهنشیگز

دهنـدگان پاسـخ نشیگز، دارندینن انساااز به مشارکیکه نیقیدر مورد آن دسته از مطالعات تحق
شــوندگانمطالعــهنش یگــزيبــرایمتفــاوتيهــاروش. داردياالعــادهفــوقت یــدر مطالعــه اهم

نشیگـز ةویوجـود دارد و شـ  یقـ یتحقۀک مطالعـ یمشارکت در يبرایاحتمال)شوندگانمطالعه(
ق یـ طـرح تحق ، یمورد بررسـ یقیپرسش تحق:از جملهير عوامل متعددیتحت تأثدهندگانپاسخ

ـ در ا. اسـت ،در مطالعـه دهنـدگان پاسـخ از یبه تعداد و انواع مناسبیو دسترس، مورد استفاده ن ی
در دهنـدگان پاسـخ نشیگـز ين براامتداول مورد استفاده محققيهاروشةبخش به بحث دربار

.میپردازیممطالعه 
ـ (یمشخصـ )ندگانشومطالعه(دهندگانپاسخیقیانواع مطالعات تحقیممکن است در برخ ای

که بـه  یفیکۀک مطالعیدر ، مثالطوربه.نظر باشندّمد) خصوصه بدهندگانپاسخاز ییهاگروه
ممکن است که محقـق فقـط   دپردازیمدوم یجنگ جهانیمیافسران قدیات جنگیتجربیبررس

گـر  یمثـال د .بخواهد تا در مطالعه شرکت کنندهاآنشناخته شده برود و ازیمیسراغ افسران قد
ـ در ا. باشـد یدبستانشیپان آموزدانشزودهنگام برۀ ک برنامیاثرات ید بررستوانیم ، طین شـرا ی

ـ رد که بـه مطالعـه   یم بگیممکن است محقق تصم . موجـود بپـردازد  یدبسـتان شیپـ ک کـالس  ی
در راهـا آنونـد کنشیگزیتصادفطوربهرا یدبستانشیپان آموزدانشد توانیممحقق نیچنهم

هـم در  ، ن شـده ییتعش یپاز ان آموزدانشاز یبا استفاده از گروهاما احتماالً، مطالعه شرکت دهد
. کندیمییجوصرفه، نهیوقت و هم در هز

ـ از يهاگروهن از اکه محققید وقتید تصور کنیتوانیماحتماالًهمچنانکه ،ن شـده یـی تعش یپ
ـ تحقۀلعمطايرا برایا افراد مشخصیکنندیماستفاده  ش یپـ یمشـکالت رنـد یگیمـ ق در نظـر  ی
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هـا گروهیعنی(ا افراد یهاگروهر یج مطالعه را به ساینتاتوانیمکه ناست نیمشکل اول ا. دیآیم
یکلـ يریـ گجـه ینتل به یکه مایمحقق، مثالطوربه. م دادیتعم) ستندیکه در مطالعه نيا افرادی

د مشارکت در مطالعه را بـه  ینبا، استیدبستانشیپان آموزدانشيروبرک برنامهیاثرات ةدربار
يبـرا . خاص محـدود کنـد  یدبستانشیک پیاز یدبستانشیپان آموزدانشک گروه مشخص از ی

م باشـد  یدر مطالعه قابل تعمیبستاندشیان پآموزدانشۀفراتر از نمونصورت بهج مطالعه ینتاآنکه
ـ آمـوز دانـش د معرف کل جامعـۀ  یلعه بادر مطایدبستانشیان پآموزدانشۀنمون یدبسـتان شیان پ
. باشد

ۀ ش از ادامیالزم است پ، نیبنابرا، میکردید معرفیما چند مفهوم و اصطالح جدبحثن یدر ا
ـ قابلد بـا یاجازه بده. میم دارین مفاهیاز ایم که همه ما درك مشابهیمطمئن شونآ 1میت تعمـ ی

نجا یدراپس، ردیگیمل مورد بحث قرار یم به تفصیت تعمیمفهوم قابلیدر فصول آت. میشروع کن
ـ  و اجمـاالً درنگ کـرده ياد لحظهیاما با. میکنیمصرف نيادیآن وقت زيبرا م کـه  یبحـث کن

يبـرا . سـت یچ، سـتند یا نیـ م هسـتند  یک مطالعه قابل تعمیج ینتامییگویمکهنیامنظورمان از 
. میندازیبیکوتاه نگاهید به مثالیاجازه ده، باشدترفهمن بحث قابل یاکهنیا

.باشدها ر دانشگاهین اخالیالتحصفارغن ینرخ اشتغال در بیل به بررسیماید محققیفرض کن
ABCر دانشگاه یاخلیالتحصفارغ1000مربوط به اشتغال يهاداده، ن موضوعیایبررسيبرااو

از % 5/97د که ابییممحقق در، بات سادهو انجام محاسهادادهیپس از بررس. کندیميگردآوررا 
. انـد کردهدا یشغل تمام وقت پیلیالتحصفارغماه پس از 6ه فاصلۀبABCرین اخالیالتحصفارغ

ن الیالتحصـ فارغکند که نرخ اشتغال تمام يریگجهینتد توانیممحقق ن نرخ منطقاًیابراساسا یآ
ن یـ ل ایدلن یتراما چرا؟ واضح. ریخمسلماًاست؟ %5/97الت متحده یدر سراسر اها ر دانشگاهیاخ

ر دانشـگاه  یـ ن اخالیالتحصـ فارغمعرفABCر دانشگاه ین اخالیالتحصفارغامکان داردکهاست 
ـ موفقABCرین اخالیالتحصفارغد یشا. نباشند ـ در پيشـتر یبتی سـه بـا   یدا کـردن شـغل در مقا  ی

1. generalizability
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اخـتالف  احتمـاالً نیبنابرا. تر داشته باشندهختناشناتر و کوچکيهار دانشگاهین اخالیالتحصفارغ
االت متحده وجـود  یدر سراسر اها ر تمام دانشگاهین اخالیالتحصفارغنرخ اشتغال زان یمدر يادیز

تنهـا  هـا ر دانشـگاه یـ ن اخالیالتحصـ فـارغ زان اشتغال تمام یدربارة میکليریگجهینت، پس.دارد
.و نا درست استکنندهگمراهABCر دانشگاه یاخنالیالتحصفارغاشتغال تجارباساسبر

از % 5/97که است نیابد اید به آن دست توانیمکه محقق یجۀ منطقینتتنها ،یدر مثال قبل
ل شـغل  یماه پس از فراغت از تحص6فاصلۀ هبدر آن مطالعۀ خاصABCر ین اخالیالتحصفارغ
ـ اهمABCان خارج از دانشگاه یدانشجويامحدود بريریگجهینتن یا. اندکردهدا یوقت پتمام ت ی
ج ینتـا کـه نیايبرا. نداردبردريان کاربردیر دانشجویسايج مطالعه برایندارد چرا که نتایچندان

نه فقط ها ر دانشگاهیر ساین اخالیالتحصفارغشامل حال تمام یعنی(م باشدین مطالعه قابل تعمیا
ـ ر تعداد زین اخالیالتحصفارغغال د نرخ اشتیمحقق با) شودABCدانشگاه يهـا از دانشـگاه يادی

معـرف  دهنـدگان پاسخاست که نمونۀآننان از ین کار حصول اطمیاثر ا. دینمایمختلف را بررس
اگـر محقـق بتوانـد نـرخ اشـتغال تمـام       ، مسـلماً . اسـت هـا  ر دانشـگاه یـ ن اخالیالتحصفارغۀ یکل

گـاه آن. خواهـد بـود  تـر روشنگرانهو ترقیدقکار ، در آوردراها ر تمام دانشگاهین اخالیالتحصفارغ
یال جامعـۀ خاصـ  غنـرخ اشـت  ةج مطالعـه دربـار  ینتـا براساسمجبور باشدکهنیايجاه محقق ب

. ابدییمق دست یال دقغک نرخ اشتیبه ، کنديریگجهینت
همـۀ  ،مثـال طـور بـه (جامعـۀ مـورد نظـر   يهمـۀ اعضـا  یبررسمعموالً، ل واضحیدالبنابه

پول و منابع سه عامل ، زمان. ستینیعملیقیتحقۀک مطالعیدر )ر دانشگاهین اخالیالتحصفارغ
ک یـ ن مجبورند که ااکثر محقق، نیبنابرا. کنندیمرممکنیغن کار را یهستندکه اياکنندهمحدود

ـ دلنیهمـ به. از جامعۀ مورد نظر را مطالعه کنندـک نمونهیـمعرف ۀمجموعریز ، مثـال مـا  درلی
ـ را از مهـا  ر دانشـگاه یـ ن اخالیالتحصـ فـارغ از يانمونهمحقق مجبور است که ان جامعـۀ تمـام   ی

ک یتفاوت ةمجدد و کوتاه درباريادآوریاز به یاگر ن. (مطالعه کندها ر دانشگاهین اخالیالتحصفارغ
ـ نـده  ینمادر مطالعـه  اسـتفاده شـده   ۀاگر نمون). دییمراجعه نما1د به فصل یدارو نمونهجامعۀ ای

، آمـده از نمونـه  دستبهج ینتابراساس، باشد محققاستشده نشیگزاز آن کهياجامعهمعرف 
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ـ معرف همان چۀک نمونیاستفاده از ، گریعبارت دبه. کنديریگجهینتجامعه ةدرباردتوانیم يزی
ـ ییهـا يریـ گجهینتآمده دستبهج ینتابراساسکه دهدیمامکان محققاناست که به  کـه  یکل

م را یت تعمیآن دسته از شما که هنوز مفهوم قابل. انجام دهد، باشدیمورد بررسشامل تمام جامعۀ
. میکنیميادآورین مطالب را مجدد یاما بعداًرایز، دیمضطرب نباش، دیاکردهدرك ن

ک یـ نشیگـز اگر ، مشخصطوربه.مشخص بکشاندسؤالک ید شما را به ینجا بایبحث تا ا
ـ یـ نشیگـز ن اچگونه محقق، باشدار مهمیج مطالعه بسیم نتایمنظور تعمبهمعرفۀنمون ۀک نمون

نشیگـز يمحققان برامورد استفاده ۀیرون یتریاصل. دهندیممعرف از جامعۀ مورد نظر را انجام 
ـ است از طرياهیرویتصادفنشیگز. نام دارد1یتصادفنشیگزجامعۀ معرف ازيانمونـه ق آنی

کسـان  یافـراد شـانس   تـک تکو در آن شوندیمنشیگزن جامعۀ مورد نظر یاز بدهندگانپاسخ
,Kazdin(جهت شرکت در مطالعه را دارنـد  شدن نشیگزيبرا ـ .)1992 ـ کـه از رو یانمحقق ۀی
یتصادفطوربهو سپس کنندیمف یابتدا جامعۀ مورد نظر را تعرکنندیماستفاده یتصادفنشیگز

.کنندیمنشیگزاز خود را از جامعه یمورد نشوندگانعهمطالتعداد 
که انجاماست نیاول اۀنکت. دیخاطر بسپاره بیتصادفنشیگزرامون ید پیمهم را باۀدو نکت

ـ جامعه با دقـت تعر آنکهمگر،دشوار استیتصادفنشیگز ,Kazdin(ف شـده باشـند   ی 1992(.
ف شده یتعر» ان اقتصادیتمام دانشجو«صورت بهکهياجامعهيبرایتصادفنشیگز، مثالطوربه

ـ ا ایآ. میف کنیان اقتصاد را تعریتمام دانشجومیتوانیمچگونه . ستینریپذامکانباشد  ن جامعـه  ی
ـ ؟ آشودیما در جهان یاالت متحده یا در ایخاص یالتیان اقتصاد در ایشامل تمام دانشجو هـم  ای

لیالتحصـ فـارغ ان یا هم شـامل دانشـجو  ی؟ آشودیماقتصاد و هم اسبقيان جاریشامل دانشجو
ار گسـترده  یان اقتصـاد بسـ  یجامعۀ تمام دانشـجو مسلماً؟ شودیمشده لیالتحصفارغنشده و هم 

ـ غاز آن جامعه یتصادفۀک نمونینشیگز، نیبنابرا، است و نشیگـز ، بـرعکس . اسـت رممکنی
، کـه در حـال حاضـر   یانیدانشـجو تمـام  «صـورت  بهف جامعه یبا تعرید به آسانتوانیمیتصادف

1. random selection
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يقـدر ه ن جامعه بیا. انجام شود»گذرانندیخاص میدانشگاهدر را یاقتصاد مقدماتيهاکالس
دسـت بـه يبرایتصادفنشیگزجه به محقق امکان استفاده از یف شده است که در نتیتعریکاف

.دهدیممعرف را يانمونهآورن
یکیمثابۀکه ما از آن به يطوربهف جامعه مورد نظر یرتع، دیمتوجه شدکه احتماالًهمانطور
ـ ندارد که آنیمنفياثر، میان کردیبیتصادفنشیگزاز ملزومات  از محـدود کـردن   عبـارت زی

ـ ايبـرا . ک مخمصـه اسـت  ین امر نشان دهندة یا. استحاصلۀزان معرف بودن نمونیم کـه نی
ـ ، مییف نمایق تعریدقطوربهد جامعه رایم بایکننشیگزک نمونه معرف یم یبتوان بـا  یاما از طرف
.میکنیمرا محدود ینشیگزمعرف بودن نمونۀ ، ق جامعهیف دقیتعر

ـ که بايانکتهن ین مطلب ما را به دومیا ، دیبـه خـاطر بسـپار   یتصـادف نشیگـز مـورد د در ی
ـ ج ینتـا تـوان یمـ کـه ن است نیو آن ا، کندیمرهنمون  ـ بـه دل تنهـا  ک مطالعـه را ی ـ ال ی هکـ نی

بلکـه گـواه و   . م دادیتعمـ انـد شـده نشیگـز یتصـادف طـور به، مورد نظراز جامعۀدهندگانپاسخ
ـ آیمدستبهاز مطالعات مشابه ک مطالعه معموالًیيهاافتهیيریپذمیتعم ، گـر یدعبـارت  بـه . دی

بـر مشـابه  يهـا مطالعهانجام ، ک مطالعهیيهاافتهیيریپذمیتعمنشان دادن يراه بران یترثرؤم
ـ آیمدستبهمشابه یجیا نتایاست تا مشخص شود که آهانمونهر یسايرو ـ دی دسـت بـه . ا نـه ی

.استيریپذمیتعمل یدلن یتربه، هانمونهر یساةمشابه درباریجیآوردن نتا
متداول است کـه  ياهیرون اان محققیه در مین رویا، یتصادفنشیگزيهاتیمحدودم رغبه

ـ کـه نـد ینـان حاصـل نما  یکه اطمکنندیماده ن جهت استفیاز آن به ا در دهنـدگان پاسـخ ۀنمون
.شده استنشیگزاست که از آن نمونه ياجامعهخاص مشابه يامطالعه

هاگروهبه)انگدهندپاسخ(شوندگانمطالعهگماردن

ـ تعریمناسـب طـور بهکه جامعه یوقت دهنـدگان پاسـخ معـرف يانمونـه ف شـد و از آن جامعـه  ی
يهـا گروهبه گاندهندپاسخگماردن يگام بعد، دیگردنشیگزیتصادفطوربه)شوندگانعهمطال(
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(1992,نیکـازد در واقـع، . باشـد یمـ انجام مطالعه يهاجنبهنیترمهماز یکیکه ، مطالعه است

Kazdin( ،موضـوع در  ن یتـر یاساسـ را از یقـ یمطالعـۀ تحق يهاگروهبه گاندهندپاسخگماردن
ةویشـ ن یترمـوثر ن موضوع مهم اسـت کـه  یتوجه داشتن به ا، نیبنابرا. داندیمیوهقات گریتحق

ک مطالعه یاز آمدهدستبهج ید نوع نتاتوانیمن مسئله چطور یست و ایچگاندهندپاسخگماردن
.ر قرار دهدیتحت تأثرا یقیتحق

ک یـ يهـا گـروه افـراد در گمـاردن ةویشـ ن یترثرؤاتفاق نظر دارند که مباًین تقراتمام محقق
1یگماردن تصادفییبناریزۀفلسف.استیگماردن تصادفنام ه بياهیروق یاز طریقیمطالعه تحق

.)10ـ2ع یمرجع سربه .ك.ر(استیتصادفنشیگزییبناریزۀمشابه فلسف

10-2عیمرجع سر
یگماردن تصادفدر برابریتصادفنشیگز
هـر  کـه  اسـت  یمورد نظر به روشهمعااز جمطالعه گاندهندپاسخنشیگز:یتصادفنشیگز

.داشته باشدشرکت در مطالعه را شدن جهت نشیگزيبرايشانس مساو،همعاجاز عضو 
که هـر است یبه روشمطالعه يهاگروهدر گاندهندپاسخیگماردن تصادف:یگماردن تصادف

.داشته باشدمطالعه را يهاگروهک از یبه هر گماردنيبرايشانس مساوهدهندپاسخ

تـک تـک کـه  يطـور بـه اسـت یقیتحقگان در مطالعۀ دهندپاسخ، انتساب یگماردن تصادف
ـ در هر گماردنيبرایکسانیشانس دهندگانپاسخ مطالعـه را داشـته باشـند    يهـا گـروه ک از ی

)Kazdin, ثر ؤمياجرايبراتوانیمهاآنازکهوجود داردد شدهییأروش تچندگرچها).1992
کـه نشـان   ،یبا استفاده از جدول اعداد تصـادف ن کار معموالًیااما ، استفاده نمودیدن تصادفگمار
از جـدول  یآگاهيبرا(شودیمانجام ، استهاگروهبه گانشوندمطالعهک ازیهر گماردنةدهند

بـا اسـتفاده از جـدول اعـداد    .)دیکنمراجعه5ن مورد به فصل یدر ایدن مثالیو دیاعداد تصادف

1. random assignment
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گمـارده  مطالعـه  يهـا گـروه بـه م شدهیش تنظیاز پيابرنامهبراساسشوندگانمطالعه، یتصادف
ـ گاندهندپاسختکتکگماردن در گروه ، در واقع. شوندیم بـه مطالعـه مشـخص    ش از ورودیپ
,Kazdin(شودیم 1992.(

شوندیمماردهگمطالعه يهاگروهبه يثرؤبه شکل مگاندهندپاسخچگونهد یدانیحال که م
یگماردن تصـادف م که چرا ین مطلب بپردازیهم به اید زمانیبا) یگماردن تصادفق یاز طریعنی(

نـان  یاست تـا اطم يثرؤروش میگماردن تصادف، به اختصار. ار مهم استیقات بسیتحقۀطیدر ح
).11ـ2ع یمرجع سربه.ك.ر(، هستند1ارزهممطالعه يهاگروهحاصل شود که 

11-2عیسرمرجع 
هاگروهيارزهم

انجام يبرا. استمستقلر یاثرات متغيجدا ساز، یگروهقیتحقيهاجنبهنیترمهماز یکی
مسـتقل ر یمتغ. د همانند باشندیبا،مستقلر یجز در مورد متغ، و کنترلیشیگروه آزما، کارن یا

دو گروه تنها در کهفرضنیابا. شودیمنارائهبه گروه کنترل ارائه شده و یشیبه گروه آزما
ـ بـه اثـرات متغ  یمنطقطوربهراهر تفاوت مشاهده شده توانیم، هستندن مورد متفاوت یا ر ی

. ودنممنتسبمستقل 

يهایژگیواست چرا که ارزهميهاگروهجاد یاينان برایقابل اطمياهیرویگماردن تصادف
,Kazdinکنـد یمـ م یتقسـ مطالعه يهاگروهن تمام یبکسانینمونه را بطور  ـ نیرا بب(1992 . )دی

گماردن با ، ک گروهیسال در 40ش از یسن ببادهندگانپاسختمامقراردادنيه جاب، مثاليبرا
یکسان در تمـام یطوربهسال40يسن باالبادهندگانپاسختمامينظرطوربهحداقل یتصادف
ارزهـم ، حـداقل از لحـاظ سـن   ، مطالعـه ياهـ گروهن کار یبا ا. شوندیممطالعه پخش يهاگروه

.شوندیم

1.groups equivalence
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ـ ارزهـم يهـا گـروه د کـه چـرا   یایش بیال پؤن سیشما اينجا ممکن است برایدرا ۀدر مطالع
ـ در ارزهـم يهـا گـروه داشتن یت اساسیاهم. مهم هستندیقیتحق ـ ی يبـرا یقـ یتحقۀک مطالع

ـ ی(1مزاحميرهایمتغنان از عدم دخالت یحصول اطم کـه تحـت کنتـرل محقـق     ییرهـا یمتغیعن
,Kazdin(باشدیمج مطالعه یر نتایدر تفس) ستندین هـا گروهن یاگر شما ب، گریدعبارت به). 1992

نسـبت دادن  يکه آن تفاوت را به جـا دیلیماد یدا کردیپیتفاوتخاص ۀر وابستیک متغیدر مورد 
تأمـل يد لحظـه ا ییایب. دیهر مستقل نسبت دیآن را به متغ، هاگروهن یدر بییک تفاوت مبنایبه 

ت و نـژاد  یجنس، ل سنیاز قبییرهایمتغ، در اکثر مطالعات. ن به چه معناستیامیدرك کنکرده تا
ان تمـام  یـ میکسـان یطـور بـه هایژگیون یاگر ا، ن حالیبا ا. ستندیمورد بحث نیاصليرهایمتغ

مـورد نظـر را   یاصـل يرهـا یغمتر یتفسـ نـد توانیم، ع نشوندیتوزکسان یطوربهمطالعه يهاگروه
یکوتـاه نگـاه  یمثـال م بـه ین مفاهیشدن اترروشنکمک به يد برایاجازه بده. ندیمخدوش نما

. میندازیب
را که در يامطالعه، ت حافظه استید تقویک راهکار جدیل به سنجش اثرات یکه مایمحقق

گر یو به گروه دشودیماده آموزش د) یشیگروه آزمایعنی(ک گروه یت حافظه به یآن راهکار تقو
در دو گـروه  دهنـدگان پاسخسپس از تمام. کندیماجرا ، شودیمآموزش داده ن، گروه کنترلیعنی
ـ ییمـ محقـق در ، ان مطالعـه یدر پا. دآوریمک آزمون عملکرد حافظه به عمل ی د کـه عملکـرد  اب

ـ راهکار جدهاآنکه بهیشوندگانمطالعه ـ ی بـه مـون حافظـه نسـبت   م داده شـده بـود در آز  ید تعل
يمحقق برمبنا. بهتر بوده است، د آموزش داده نشده بودیراهکار جدهاآنکه بهیشوندگانمطالعه

آنکـه ش ازیپيوگرچه. استاثربخشت حافظه یکه راهکار تقوکندیميریگجهینتهاافتهین یا
کـه در  شـود یمـ متوجه ، ارائه کندیتخصصۀیک نشریانتشار به يکننده را براج خشنودین نتایا

کـه  شـود یمـ متوجـه  قاًیدقمحقق. رخ داده استیکوچکتورش، ین دو گروه مطالعاتیب ایترک

1. nuisance variables
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رندة یگدربرکه گروه کنترل تماماًیسال است در حال30ر یزيهاشامل زنیهمگیشیگروه آزما
.سال است60ش ازیمردان ب
محقـق از  ، اسـت سـاز مشـکل حقق نسبتاًميسفانه براأدر مثال قبل متیگروهيبندبیترک

ـ بـه ب .شـود یمـ وس یأماد یزیلیخاست ر جهت دادهیین شکل تغیع به ایوقاکهنیا ان سـاده و  ی
از يمنـد بهرهـدو گروه از جهات متعدد يهاتفاوتل ین قرار است که به دلیمشکل از ا، مختصر

عملکـرد  علّـت مطمئن باشـد کـه   د کامالًتوانیممحقق نـستیسن و جن، ت حافظهیراهکار تقو
ن احتمال هست یا، مثالطوربه. ستیچتاز بابقاًیدقیشیدر گروه آزمادهندگانپاسخبهتر حافظه

سـت بلکـه  یت حافظه نید تقویل راهکار جدیبه دل، یشیآزمايهاگروهکه عملکرد بهتر حافظه در 
احتمـاالً ، نیبنـابرا و اندداشتهسال30ر یسن زدر آن گروهدهندگانپاسخن است که یآن الیدل

ا ممکـن اسـت   ی، باشندیسال م60سن يدارادهندگانپاسخنسبت بهتريقوياحافظهصاحب
ـ یشـ یگـروه آزما ۀکه عملکرد بهتر حافظ ـ بـا ا ياگونـه ه ب باشـد کـه تمـام   بـوط مرتیـ ن واقعی

ت یـ ش راهکـار تقو یاز آنجـا کـه در آزمـا   ، خالصـه طوربه.در آن گروه زن هستنددهندگانپاسخ
ـ در میشـ یکنترل و آزمايهاگروهتفاوت تنها یعنی(و کنترل شده نبوده جداحافظه  ، )نبـوده ان ی
،در آزمون حافظـه هاگروهن یمشاهده شده بيهااختالفل ید مطمئن باشد که دلتوانیممحقق ن

.ن عامل بوده استیهمتنها 
يهـا یژگـ یويع مساویتوزین تصادفگماردهدف ، ن بخش گفته شدیدر اقبالًکه همانطور

مزاحم يرهایمتغ، یگماردن تصادفمحقق با . مطالعه استيهاگروهنمونه در تمام دهندگانپاسخ
,Kazdinبـه  .ك.ر(کنـد یمـ ع یتوزهاگروهدر مندنظامر یغطوربهرا  اگـر در مثـال مـا    ). 1992

ـ بـا سـن  مـرد  دهنـدگان پاسـخ ، استفاده کرده بودیگماردن تصادفمحقق از  سـال و  60ش از یب
ـ توزیطـور تصـادف  و کنتـرل بـه  یتجربيهان گروهیسال سن، ب30ر یزن زشوندگانمطالعه ع ی

).12ـ2ع یبه مرجع سر. ك.گروه ريارزهماز آزمون یآگاهيبرا(شدند یم
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12-2عیمرجع سر
يارزهمآزمون 

ارزهـم يهاگروهدیتوليبراتوانیمرا بزرگيهانمونهدر یگماردن تصادفاستفاده از گرچها
ارزهـم ا دو گروه مزبور واقعاً یآزموده شود که آياما درست آن است که از نظر آمار، دکریتلق

داریمعنـ مشاهده اخـتالف  يبرازاحمميرهایمتغسه دو گروه در ین کار با مقایا. ا نهیهستند 
، نباشدزاحمميرهایمتغن دو گروه در یبيداریمعناختالف چهچنان. شودیمانجام هاآننیب

ـ در ا. هسـتند ارزهـم د مطمئن شود که دو گـروه  توانیممحقق  ر یمشـاهده تـأث  ، تین وضـع ی
يرهـا یمتغنه بـه  (نسبت داد مستقل يرهایمتغبه توانیمیمنطقطوربهرا وابستهيرهایمتغ

ـ یممحقق ، باشندمعادل نزاحمر میا چند متغیک یاگر دو گروه در ، بر عکس). زاحمم د بـا  توان
.ر ندارندیج مطالعه تأثیر نتایتفسيمطمئن شود که اختالفات مشاهده شده رويات آماریعمل

يرهـا یمتغد فـرض کنـد کـه    توانیممحقق ، باشدبزرگ ینمونه به اندازه کافةاندازچهچنان
افـزوده  هـا گـروه یمسـان که اعتماد محقق به هيطوربه. اندشدهع یتوزهاگروهن یبمزاحم کامالً

ةدر انـداز یگماردن تصـادف ده گرفته شود که ید نادیآخر نباۀن نکتیا.)Kazdin,1992(شودیم
احتمـال  ، گریدعبارت به. مؤثر است)در هر گروهکنندهشرکت40ش از یب، مثالً(بزرگ يهانمونه

شوندگانمطالعهن کهیهم. دابییمش یش اندازه نمونه افزایبا افزاارزهميهاگروهآوردن دستبه
يگـردآور شروع به سپس محقق آماده است تا ، نددگمارده شمطالعه يدر گروهایتصادفطوربه

يبـرا ییکارهـا راهعنـوان  بـه 3در فصل یگماردن تصادفویتصادفنشیگزدرباره (ندکهاداده
).م کردیخواهبحثمفصالًتورشو ناخواستهکنترل عوامل 
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یفرهنگدچنمالحظات 

در . اسـت یقـ یو مطالعـات تحق 1یچنـدفرهنگ ن مسائل یارتباط ب، ن فصلیو مهم ایانیمبحث پا
2یـی گرافرهنگچنددربارةیمالحظات، 21در آغاز قرن یزندگيهاجنبهر یز مانند سایقات نیتحق

. استدا کرده یپيشتریبت و نمود یاهم) 13ـ2عیبه مرجع سر.ك.ر(

13-2ع یمرجع سر
ییگرافرهنگندچ

ـ در عمییگراهنگفرچندتیبه قابلیمحققیوقت از ، افتـه اسـت  یدسـت  مفهـوم آن  ن یتـر قی
ـ قوم، بـا نـژاد  ارتباطمطالعه دردر کنندگانشرکتنیاختالفات ب ، یت جنسـ یوضـع ، زبـان ، تی

اسـت آگـاه یا مـذهب یـ يت معنـو یو وضع، یلیتحص، یطبقاتتیوضع، یناتوان، سن، تیجنس
). 2003، کایان آمرشناسروانانجمن (

چنـد  با نقشيکاريهانهیاست که محققان در تمام سطوح و در تمام زمیاز روزافزونین، نیبنابرا
.آشنا شوندیمطالعات پژوهشيهادر تمام جنبهییگرافرهنگ

ـ از دو لحـاظ حـائز اهم  یقیمطالعات تحقيدر اجرایفرهنگچندمالحظات  ، اوالً. ت هسـتند ی
ـ ال تحقؤسـ ربیر قابل توجهیتأثغالباًیفرهنگچندمالحظات کـه محقـق   یقـ یق و طـرح تحق ی

ـ یچنـدفرهنگ که مالحظـات  يریتأثازاگر محققیحت(دارند ، کندیمنشیگز مات یآن تصـم رب
دهنـدگان پاسـخ ۀنمونيب بندیو ترکنشیگزدر یچندفرهنگمالحظات ، اًیثان.)آگاه نباشد، دندار

هم یچندفرهنگمالحظات، گریدعبارت به. مهم هستند، خاصیقیعات تحقمورد استفاده در مطال
ـ ا.ت هستندیمطالعه حائز اهمۀدر مورد محقق و هم در مورد نمون ـ ايبـه هـر دو  ن بخـش  ی ن ی

.مالحظات مهم خواهد پرداخت

1. Multicultural
2. Multiculturalism
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نامحققو ییگراهنگفرچند

الزم اسـت کـه   ، شودیممتکثًر متنوع و ياندهیفزاطوربهکا یاالت متحده آمریاۀمعااز آنجا که ج
ـ ربرنامهبر یفرهنگدچنر مسائل یتأثازن امحقق باشـند  آگـاه یقـ یمطالعـات تحق یو طراحـ يزی

(Reid, محققانگفت که الزم است توانیم، متداوليحرفه ابا استفاده از اصطالحات. (2002
ـ بـه قابل ن بتواننـد امحققـ کهنیايبرا. ابندیدست 1»یفرهنگچندت یقابل«به  یچنـدفرهنگ ت ی

بـر  ،از جهـان هـا آنخـود يهادگاهیچگونه دکه که متوجه باشنداست نیگام اول ا، ابندیدست 
). ,2oo3[APA]کـا یآمرانشناسرواننجمنا(گذارند یر میتأثشانیقیتحقيهاپرسشنشیگز

هـا آنيهـا دگاهیدزین از فرهنگ خود و نامحققيهادگاهیشامل دلزوماًیجهانيهادگاهین دیا
ةشـکل دهنـد  هـا آنیجهانيهادگاهید بدانندکه دین باامحقق. شودیمها فرهنگریسانسبت به 

ـ بشر و نيرفتارهاة ات آنان دربارینظر، نیبنابرا. هستنديبشريرفتارهانظرات آنان نسبت به  ز ی
ات خـاص فرهنـگ   یحدسـ بریمبتنهستند که یاتینظرازیناشهاهیفرضو یقیتحقيهاپرسش

,Egharerbaبـه  (انداتیحدسن یباشند همآگاهآنازد ین بااآنچه که محققـهستندهاآنخود

).دیمراجعه کن2001
از مشـاوره بـا   یقـ یتحقيهاطرحدر یچندفرهنگاز مسائل یش آگاهیافزايبرااًمحقق غالب

,APA(ردیـ گیمـ مختلف بهـره  یفرهنگيهاگروهياعضا 2003; Quintana, Troyano &

Taylor, کـار  ییکـه اگـر بـه تنهـا    شـود یمباز ید محقق نسبت به مسائلین کار دیبا ا) 2001
یفرهنگـ يهـا گـروه ياعضـا نظـرات قـراردادن نظر ّمد. دینمارا کسبآننبودکرد ممکن یم

ـ بـا يافراديبرارا که احتماالًیفرهنگتیقابلیقاتیتحقيهاطرحتوسعۀ، متفاوت يهـا گفرهن
يهـا تیمحـدود ن امهم است که محققـ ، ن حالیدر هم. کندیمل یتسه، مختلف سودمند هستند

.کنندییمتفاوت شناسایفرهنگيهاگروهيکاربرد برارا در خود یقیتحقيهاطرح

1. multicultural competence



93/ یک مطالعۀ پژوهشییو طراحيزیربرنامه

ـ ابـزار و فنـون ارز  ةدربـار يریـ گمیتصمزمان که محققان درالزم استنیچنهم يبـرا یابی
يهـا نمونـه موقـع کـار بـا    ، مثالطوربه. دنآگاه باشز ینیچندفرهنگظات از مالح، مطالعات خود

یمختلـف فرهنگـ  يهـا گروهيکه برایابین از ابزار و فنون ارزامحققفادةاست، یمختلف فرهنگ
ج اصـول  یترويبراانشناسروانیمليهاانجمنيبه شورا(است الزم، معتبر شناخته شده است

چنـد آموزش ةدربارکایان آمرشناسروانانجمن يرهنمودهاراساسب). رجوع شود2000؛یاخالق
,2003(انشناسـ روانيبـرا یرات سـازمان ییو تغقیتحق، میتعل، یفرهنگ P.389 .( ن امحققـ «از
ـ رو، یت فرهنگـ یحساسـ یابیکه فنون ارزشودیمخواسته یشناسروان ـ توليهـا هی و ، هـا دادهدی
ـ گاندازهابزار یو همسانییایپا، ییواکه ررا ياشدهاستاندارد يهاابزار يهـا گـروه در هـا آنيری

.»نظر داشته باشندمد، اندشدهآزموده ینمونه مختلف فرهنگ
يهـا هیفرضـ نقش فرهنـگ و  الزم است محقق، جیو استنتاج نتاهادادهر یهنگام تفس، تاًینها
يفرهنـگ بـرا  بـر یمبتنح یوضک تیکهقابل تصور است، مثالطوربه. ردینظر بگرا دریفرهنگ

مـرتبط  یفرهنگـ يرهـا یمتغیرسممکن است که برنیبنابراو ، وجود داردیقیتحقۀج مطالعینتا
ـ و قابلهـا تیمحدودن از االزم است محققنیچنهم. شانه باشدیدوراند ج یم فرهنـگ نتـا  یت تعمـ ی
.واقف باشندیقیتحقۀمطالع

) دهندگانپاسخ(شوندگانمطالعهوییگرافرهنگچند

ق یـ طـرح تحق نشیگز، قیال تحقؤم سیدر تنظیچندفرهنگت مالحظاتیبر اهم، یدر بخش قبل
ـ کأج تیو استنتاج نتـا هادادهل یه و تحلیو تجزیابیارزيکارهانش راهیگز، مناسب در . مید نمـود ی

ـ تحقشوندگانمطالعهنشیگزکه با میپردازیميایفرهنگچندمالحظاتبه ، ن بخشیا کـه ، قی
يهـا نـه یزمشرکت افـراد بـا   ، دید دیخواهچنانکه. شوندیبوط ممر، دهندیمل یا را تشکۀ منمون

.را جلب نموده استياریر توجه بسیاخيهاسالمطالعه در يهانمونهمتفاوت در یفرهنگ
ن محـدود  امحققـ ةبـه حـوز  مطالعـه منحصـراً  يهانمونهمناسب يبندبیرامون ترکیبحث پ

، 1993در سـال  . ن مسئله مهم نظر خود را اعـالم کـرده اسـت   یابارةدريرکزدولت م. شودیمن
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1بهداشتیمؤسسات ملیرونق بخشۀحیال-کایس جمهور وقت آمریرئ-نتونیس جمهور کلیرئ

وضـع  ییرهنمودهـا شـود یمـ خواسـته بهداشـت یمؤسسات ملب رساند که در آن ازیرا به تصو
در بهداشـت یمؤسسات مل، ن رویاز ا.قات لحاظ شوندیدرتحقهاتیزنان و اقلهاآنکنندکه طبق

مؤسسـات  يرهنمودهـا ، بهداشتیمؤسسات ملیرونق بخشۀحیدر پاسخ به ال، 1994سمار9
ب یبه تصـو یکینیکلیقیتحقيهایآزمودنعنوان بهها تیشرکت زنان و اقليبرااربهداشتیمل

.ندرساند
بتوانـد  کـه  شـود یمیطراحق یحقتل یدلن یابه ، تبهداشيهامؤسسهيرهنمودهابراساس

ـ ا ییاست بهداشتیدر سيرییبه تغمنجر کهرا یعلمیلیدل ارائـه  ، ودشـ ک اسـتاندارد مراقبـت   ی
زیمتماطوربهو ينژاديهااختالفوتیجنسداردر مومطالعه ۀ تحتخلامدرات یثأتن ییتع، دینما

ـ حمایـی ست دارویوزيقات رفتاریمام تحقاز ت، نیبنابرا. استيضرور، یقوميهاگروه ةشـد تی
هاآنيدرخواست نمود که اجرا، دارندسروکاریانسانشوندگانمطالعها ببهداشت که يهاسسهؤم

، یمقـو يهـا نهیشـ یاز هر جنس و هر نـژاد متفـاوت و پ  ، انجام شود که اطالعات افرادیقیبه طر
از حـوزة خـدمات   یکه بخش2»یپژوهشيهارخطاداره مراقبت از «نظر براساس. دناستخراج شو

بـه  ـر کارکردهـا یدر کنار ساـقیدر تحقها تیشرکت زنان و اقل، کا استیآمریو بهداشتیانسان
هـا  تیبه زنان و اقلقیتحقینان از سوددهیمطالعه و حصول اطميهاافتهیم یمعش قدرت تیافزا

کـه توسـط خـود    یاتعـ مطاليابـر تنها تبهداشیملۀسسؤميرهنمودها، گرچها. کندیمکمک 
یسسات پژوهشـ ؤن و مامحققریسایول، رودیمکاربهت شده استیا حمایهمان مؤسسه اجرا و 

ـ زنـان و اقل دادنشرکتيز، براینگر ید قـرار  قیتشـو مـورد خـود  یقـ یدر مطالعـات تحق هـا  تی
.رندیگیم

1. National Institutes of Health (NIH)
2. Office for Protection from Research Risks
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خالصه

ـ ربرنامـه و یطراحلباً در هنگامغا،کهراقیسائل مرتبط با تحقما م، ن فصلیدر ا مطالعـات  يزی
ـ نيگـر یموضوعات مرتبط دمسلماً. میمطرح نمود، ن هستندامحققيفرارویقیتحق در زمـان  ز ی

ـ م در ایکه ما توانسـت وجود دارندیقیک مطالعه تحقیيزیربرنامهو یطراح هـا آنن بحـث بـه  ی
، یقیات تحقعمطالیذاتمنحصر بفردت یفیل کیدلبه ، مااما ، )ابزار مطالعهنشیگز، مانند(م یبپرداز

کـه مخصـوص   یموضـوعات ةبحث دربـار يجاه ب، میما معتقد.میکردنشیگزرا یعیکرد وسیرو
ق مرتبط هسـتند  یحقتکه با يتریکلراجع به مسائل بحث، ات هستندعاز مطالیخصوصه انواع ب

دتر یار مفیبس، شوندیمروبرو هاآنات بامطالعيزیربرنامهو ین هنگام طراحاتمام محققواقعاًو 
.است

:ییخودآزما
آشنا .……کیيق اجرایخصوص از طره بیموضوعةموجود درباریآثار پژوهشن با امحققـ1
.شوندیم
ـ یبشیپ، حیمنظور توضه ن بامحققـ2 ـ پدو کشـف  ، ین اسـتفاده  .……مـورد نظـر از   يهـا دهی
.کنندیم
تحـت مطالعـه   يهـا گـروه ن یبـ یچ اختالفیکه هکنندیمینیبشیپلباًً غا.……يهاهیفرضـ3
.ستین

.ر مستقل استیمتغ)یاحتمال(ر یتأثيریگاندازهابزار .……ـ4
یقـ یک مطالعـه تحق یيهاگروهدر )شوندگانمطالعه(دهندگانپاسخگماردنروش ن یترثرؤمـ5

.است….…نامه بيکردیق رویاز طر
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:هاپاسخ
یگماردن تصادف)5؛ر وابستهیمتغ)4؛صفر)3؛هاهیفرض)2؛قیتحقاتیادبیبررس)1



3
کنترليبرایعموميکردهایرو

تورشو رناخواستهیتأث





ن یبه ا. میپردازیمک یهر یاحتماليدهایتهدو یشیآزماییرواینوع اصلبه چهار، فصلن یادر 
بـه خـاطر   . شودیمز گفته ین3تورشو ، 2رناخواستهیتأثأمنشا ی1هاکنندهمخدوشعوامل ، دهایتهد

هـر  . ر خاص مورد نظر اسـت ین متغیمنظم چندۀمطالع، قید که هدف ما از انجام تحقیداشته باش
ـ ، ر بگـذارد یج تاثیاند بر نتاومورد نظر که بتيرهایمتغبجز ، يریمتغ کننـدة مخـدوش ک عامـل  ی

أمنشـ حـذف  ، قیـ طـرح تحق یهدف اصـل . دیآیمشماربهتورشأشمنا یرناخواستهیتأث، یاحتمال
یاحتمـال أشمنییشناسا، ن رویاز ا.نموديشتریبنان یج مطالعه اطمیاست تا بتوان به نتاهاتورش

ج ینتـا ينـان از سـازگار  یدر جهـت حصـول اطم  ین گام اساسینخست، تورشو ناخواستهاتریتأث
جهـت یبمناسـ يهـا گـام تـوان یمـ ، داتیتهدییپس از شناسا. حاصل از مطالعه استيهاداده

.برداشتهاآنریکاهش تاث
اتریثتـأ یاحتمـال أتمـام منشـ  نـد توانیمـ هم از ابتدا نمحققانن یتربا تجربهیحت، متأسفانه

ج مطالعه را دستخوش ابهام ینتا، ن عواملیکنند و ممکن است همینیبشیپرا تورشو ناخواسته
يهـا کنتـرل و کارهـا از آن دسـته راه ، ن فصـل یدر ا. شندق حضور داشته بایا در طرح تحقیکند 

1. confounds
2. artifact
3. Bias
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مورد استفاده قـرار  تورشو رناخواستهیتأثر یثأتکاهش يد براتوانیمکه مییگویمسخن یعموم
که محقق از یهنگامیحتتورشو رناخواستهیتأثر یثأتکمک به کاهشيبراکارهان راهیا. ردیگ

ـ ا. د هسـتند یمفیلیخ، ستیها در مطالعه آگاه نحضور آن ـ را باکارهـا ن راهی ـ د در مراحـل اول ی ۀی
در ياو بازدارنـده مـؤثر يکـرد یقرار داد تا محقق بتوانـد رو مدنظریقاتیتحقۀک مطالعییطراح
در راانـه یواپـس گرا يرفتارهارد و لزوم یش گیدر پیاحتماليهاتورشوناخواستهاتریتأثقبال 

ةست که بتـوان دربـار  ینیمطلبهیاولمالحظات . داناقل برسبه حد،ندهیهنگام بروز مشکالت درآ
أمنشـ ا حـذف  یبا کاهش یپژوهشۀهر مطالعيهاافتهیکرد چرا که ارزش د یتأکش از حد یآن ب

ـ نیچنـ هـم . م داردیمستقيارابطهتورشو رناخواستهیتأثمزاحم  ـ ايریکـارگ ه ب يکارهـا ن راهی
ک یـ يهـا افتـه ینان به یزان اطمیو مشوندیمییروايوجود برامدات ین سبب کاهش تهدیادیبن

.دهدیمش یمطالعه را افزا

ییبر روایاجماليامقدمه

رامـون  یمعتبـر پ یجیفراهم آوردن نتا، قیکه هدف از تحقدیآیمن برین چنین فصل ایاۀاز مقدم
ـ ال در یبه تفص6در فصلکهنیابا وجود . ق استیقابل تحقيهادهیپداز یعیوسۀدامن ن بـاره  ی

تـورش و رناخواسـته یتأثیشیآزمامبحث کنترل یچارچوب کلیشکل دهيبرا، مییگویمسخن 
ـ  1ییروا. ح داده شودیتوضیاجمالطوربهیینجا مفهوم روایالزم است که در ا و یبه صـحت عقل

ـ تول، قـات یانـواع تحق ۀهمیو هدف اصلشودیماطالق یق پژوهشیا تحقیک مطالعه ییعلم د ی
.معتبر استجینتا

يرهـا یمتغۀبـا مطالعـ  یر خاص را حتیان چند متغیل هستند که ارتباط مین ماامحققمعموالً
ـ توليکننـد کـه بـرا   ید سعیباهاآن.مطالعه کنند، نامرتبط هستندیکه گاهيگرید یجید نتـا ی

د یکه شـا را یهات خارجیو توجرهایمتغ، ثرؤرات آن دسته از عوامل میح تأثیو صحیمعنبا، معتبر

1. validity
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عبارت ساده، به. ا به حداقل برسانندیحذف ،شوندیممطالعهیینهايهاافتهیصحت باعث کاهش 
ش صـحت وکـاربرد   یاش افـزا یق در ارتباط است چرا که هـدف اصـل  یتحقیشناسبا روشییروا

امکـان اسـت، آن   در حـد ،مـزاحم يرهـا ین تعـداد متغ یشتریا کنترل بیق حذف و یها از طرافتهی
ییروای، از انواع اصل6فصل . مطالعه بشوديهاافتهینان به یش اطمین امر منجر به افزاینکه اچنا

ن بـاره سـخن   ی، درانیاش از ین فصل بین در اید بنابرایگویشتر سخن میک بیدهاي هر یو تهد
که به حصول یعمومیطراحين فصل، از آن دسته از راهکارهایايدر صفحات بعد. مییگوینم

.مییگویکنند، سخن میک مطالعه کمک میدست آمده از ج بهیان از اعتبار نتانیاطم

تورشات ناخواسته و ریتأثمنشأ 

یطور خاص به چهـار نـوع اصـل   م و بهییگویسخن مییدات رواین تهدیتر، از متداول6در فصل 
4يآمار، و 3هز، سا2یرونی، ب1یدرونییرواـپردازد یمیشناسق و روشیمطرح در طرح تحقییروا

).1-3ع یبه مرجع سر. ك.ر(
ات ناخواستۀ به ریتأثدربارة 6با آنکه فصل . کندیتر را دنبال میف کلاهدان فصل یبرعکس، ا

مرتبط هسـتند بحـث   ییروایکه با چهار نوع اصلياکنندهها و عوامل مخدوشتورش، خصوص
يهـا کـه در اکثـر شـکل   ییهاتورشه و ات ناخواستریتأثین فصل دربارة منشأ کلیکند، اما ایم

را ین چارچوبیچنهم. کندیمارائهيوجود داشته باشند، اطالعات ارزشمندتوانند یمق یطرح تحق
ماً بـه  یبـدون آنکـه مسـتق   ،هـا کنندهن مخدوشیا به حداقل رساندن دامنۀ گستردة ایحذف يبرا

.کندیبپردازد، ارائه مییخاص روايدهایتهد
ن یااما کرد، يبندمیتقسیتوان به چند دستۀ کلیرا متورشات ناخواسته و ریتأثأ اگرچه منش

یعلّت آن است که هرمطالعۀ پژوهشـ . ستندیچ وجه جامع و مشتمل بر همۀ موارد نیها به هدسته

1. internal validity
2. external validity
3. construct validity
4. statistical validity
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خاص خود مواجه يهاتورشات ناخواسته وریتأثگر متفاوت است و با منشأ یدیبا مطالعۀ پژوهش
عـالوه .محسوب شـوند ،یقیآن مطالعۀ تحقيهاافتهیییروايبراییدهایتهدتوانند یاست که م

ن امـر  یرخ دهند، وایبیطور ترکا بهیییتوانند به تنهایمتورشات ناخواسته و ریتأثن، منشأ یبر ا
. کندیتر مرا افزونییروایدات احتمالیتهد

1-3ع یمرجع سر
ییچهارنوع روا

ازیر قابل قبـول یغن یگزیهات جایم توجیا تنظی،در رد،قیطرح تحقییانابر تو:یدرونییروا
،قابـل قبـول  ۀ معکـوس  یفرضـ . (کنـد یمـ ، داللـت  قابل قبـول معکوس يهاهیفرضا یج، ینتا

وابسته و مستقل است يرهایمتغمحقق دربارة کنش متقابل يهاهیفرضن از یگزیجايریتفس
).کندیمارائه ،محققیاصليهاهیفرضر از یغ،یمدللهیتوجها افتهیاز که 
در تمـام انـواع   . شـود یمـ اطـالق  یقاتیک مطالعۀ تحقیج ینتايریپذمیتعمبر : یرونیبییروا

ـ تحقيهاطرحف شده در یط تعریو شراشوندگانمطالعهج مطالعه به یق، نتایتحقيهاطرح ق ی
ط، یق بــه شــرایــقج تحینتــايریپــذمیتعمــزان یــبــه میرونــیبیــیروا. شــوندیمــمحــدود 

.کندیمگر داللت یدییهاانو مکهاان، زمشوندگانمطالعه
یج مطالعـه و مبـان  یان نتایمیهماهنگو با کندیمداللت یارتباط علميبه مبنا:زهساییروا
د یۀ تائیا نظریکه آکندیمن سؤال را مطرح یازهساییروا، قتیدرحق. داردسروکارق یتحقينظر

.ا نهیج است ینتايه ممکن برایتوجن یتربه،اهافتهیشده توسط 
حاصـل از  يهـا اسـتنتاج که بر صحت کندیمداللت یکمیابیارزيهاجنبهبر :يآمارییروا
کنـد یمن سؤال را مطرح یايآمارییسطح، روان یترسادهدر . گذارندیک مطالعه اثر میج ینتا

.ا نهیهستند یمطالعه، منطقکیج یصورت گرفته از نتايآماريهااستنتاجا یکه آ

ممکن اسـت  . اقدام کنندهاآنبه کنترلآگاه باشند ویاحتماليدهایتهدن ید از این باامحقق
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ۀدر اسـتنتاج رابطـ  را محقـق  ییتوانا، مطالعهۀن وهلیمناسب در نخستيهاکنترلنگرفتن کاربه
ـ یممحقق، خوشبختانه. مطالعه کاهش دهديهاافتهیمعتبر از یعلّ يمتعـدد يهـا روشد از توان
اسـتفاده از  :عبارتنـد از هـا روشن یترمـؤثر ، استفاده کنـد تورشو ناخواستهرات یثأکنترل تيبرا

مرجـع  تـر در کامـل یفهرسـت (3کـردن یو تصادف، 2سهیکنترل و مقايهاگروه، 1يآمارهاکنترل
).ارائه شده است2ـ3ع یسر

2-3ع یمرجع سر
تورشو رناخواستهیتأثمنشأکنترليبراییهاروش

يآماريهاکنترلـ
سهیکنترل و مقايهاگروهـ
ینش تصادفیگزـ
یگماردن تصادفـ
یشیطرح آزماـ

ـ  یشتریبهرچهکاهش يهاروشش از پرداختن به یاست پالزم اتریتـأث أمنشـ ر یثأا حـذف ت
همانطور. داده شودهاآنةباردریاجمالیحیتوض، مطالعهيهاافتهیییبر رواهاتورشوناخواسته

طـور به.شمار استیبباًیتقرتورشو رناخواستهیتأثیاحتمالأتعداد انواع منش، ان شدهیشتر بیکه پ
ـ از اياریبسـ ۀد سرچشمتوانیمییخود به تنها، قیتحقشوندگانمطالعهانیمیناهمگن، مثال ن ی

باعـث یفو عـاط یشناسـ روان، یکـ یزیص فیق به لحاظ خصایتحقشوندگانمطالعه.عوامل باشد
. ج مطالعـه اثـر بگذارنـد   یبر نتاماًید مستقتوانیممتفاوت يهایژگیون یا. شوندیمق یتحقتفاوت

1. statistical controls
2. control and comparison groups
3. randomization
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طـور بـه ، ر گذار هستندیثأمطالعه تجیبر نتا،ق مشابهیز به طرینيشماریبباًیتقریطیعوامل مح
ـ ا انگیزان توجه و یار گرم و میکالس بسک یخود در ةزیا انگیزان توجه و یبه تفاوت م، مثال ةزی

د یـ خواه4که در فصـل  همانطور. دیتوجه کنيریادگیيک کالس راحت و مناسب برایخود در 
اسـتفاده  . در مطالعه شـوند تورشو رناخواستهیتأثسبب بروز ندتوانیمز ینيریگاندازهمسائل ، دید

کمـک کنـد  کننـده گمراهج یش نتاید به افزاتوانیمایناپاایکمییبا روايریگاندازهيکارهااز راه
Resenthal & Rosnow, 1969; Leary; أمنش، ن بدتر هم باشدید از اتوانیماوضاع .)(2004

ماننـد  ، مثالطوربه(کنندمتقابلنش کگر یکدیب شده و با یهم ترکبا تورشو ناخواستهاتریتأث
) استرراحتیغک کالس یدر کمییآزمون با رواک یک نفر در حال برگزار کردن یکه یهنگام
ـ با وجود تعـداد ز معموالً. شودیممطالعه يهاافتهیییرواشتریبن امر سبب کاهش یکه ا ـ اد ای ن ی

ـ هـر مـورد را در   ،یکليبندمیتقسک یدر توانیم، گریکدیبا هاآنبیعوامل و امکان ترک ک ی
.دسته قرار داد

آزمونگرتورش

تـورش و رناخواسـته یتأثأمنشـ ن ینخستنامحققخود معموالً، شودیمآنچه تصور برخالفاتفاقاً
,Kintz(هستند  Delprato, Mettee, Persons & Shappe, ـ منشأ نیا) 1965 عامـل کـه   ای

محقـق بـر   ۀناخواسـت يرگـذار یتأثبـر  احتمـاالً ، شودیماد یآزمونگرتورشعنوان بهاغلب از آن 
ـ یتحقشوندگانمطالعهيرفتارها ,Beins(شـود یمـ خـاص اطـالق   یق در جهت 2004Adair,

ـ تولیق خـود و چگـونگ  یـ ت تحقیماهةکه درباریممکن است محقق، گریدیانیبه ب). ,1973 دی
ـ عمـد  طـور بـه ج مورد انتظارش یآوردن نتادستبهيبرا، شدیاندیخاص میج آن به روشینتا ا ی
,Silver(ر بگذاردیثأج مطالعه تیرعمد بر نتایغ Barber, و 1رزنتـال آن اثراتيهانمونه.)1968

1. Rosenthal effects
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).3ـ3ع یمرجع سربه.ك.ر(هستند 1ونیگمالیپ

3-3ع یمرجع سر
ونیگمالیپواثرات رزنتال

ـ ا.آزمونگر هسـتند تورشاز ییهانمونهون یگمالیاثرات رزنتال و پ اصـطالحات هـر دو بـه    نی
يرگـذار یتأثق یاز طردتوانیم) یتجربيراکنه دست(انتظارات محقق ،کهياستناديه هادیدپ

.شوندیماطالق ، مطالعه اثرگذار باشدجیبر نتا)دهندگانپاسخ(شوندگانمطالعهيرفتارهابر 

ممکـن  ، مثـال طـور به. دا کندیوت بروز پمتفايهاطیمحط و ید در شراتوانیمآزمونگر تورش
یخاصـ ينظريا الگویيوينظريریگضعمودکنندةیتأئکه ياگونهرا به هادادهیاست محقق

ـ اوليهـا هیفرضـ هادادهروشن شد که آنکهممکن است پس ازنیچنهم. ر کندیتفس، باشند را ه ی
یواقعـ يهـا دادهق را بـه تناسـب   یتحقۀیاوليهاهیفرضمحقق وسوسه شود که ، کنندید نمییتأ
هـا آنيهاهیفرضدکنندةیتأئکه ییهاهافتیآشکارا از کنار محققانکه یزمانن یچنهم. ر دهدییتغ
و هـا دادهو ثبـت  يگـردآور در یاشتباهات جزئ. دهدیمرخ یمشابهتورشز یگذرند نیم، ستندین

آزمـونگر هسـتند کـه عواقـب     تورشگر از یدییهامثال،استاندارديهاهیرواز عمدریغانحرافات 
ن یهـم مسـئول تـدو   ،محقـق هـا آندرکهیخصوص در مطالعاته ب، هاتورشنیا. دارنديکمتر
ـ ه و تحلیو تجزيگردآورمطالعه و هم مسئول یو هم مسئول طراحهاهیفرض ، اسـت هـا دادهل ی

,Barber(متداول هسـتند   ـ یببحـال  .)1976 ـ آزمـونگر چگو تـورش مین ۀطـ یدر حه اختصاصـاً ن
.کندیمق بروز یتحقیشناسروش

1. Pygmalion



یشناسق و روشیطرح تحقاصول/ 106

دیفراموش نکن
آزمونگرتورش
ج مورد انتظارشـان  یآوردن نتادستبهن در جهت اوجود دارد که محققیهنگامآزمونگرتورش

.گذارندیر میثأت،قیتحقدرشوندگانمطالعهيرفتارهابرياگونهبه عمد،ریغطوربه

یدرمانروانانواع متفاوت یاثربخشیدر حال بررسیمحققد که در آنیریرا در نظر بگیثالم
ن اسـت  یو باور شخص محقق بر ا، دپردازیمسه نوع مختلف درمان ۀسیامقن مطالعه بهیا. است
يگـر غربـال يهاآزمونمحقق مشغول انجام . دارديگر برتریدو درمان دبرنوع از سه یکیکه 
یط درمـان یرا به شـرا شوندگانمطالعه، ج حاصلهینتابراساسص سطح عالئم است و یتشخيبرا

ک یـ ش یدایسبب پ،از درمانیل شخص محقق به نوع خاصیممکن است تما. گماردیممختلف 
رض کنـد کـه   فـ کـه محقـق  یدر صورت، مثالطوربه. شودتورشا یرناخواستهیتأثیاحتمالمنشأ

ممکـن اسـت   روه درمان گتر به شرفتهیعالئم پافراد با گماردن، خودش برتر استیحیروش ترج
کمـک بـه  ين مبنـا رخ داده کـه بـرا   یبـرا تـورش نجا احتمـاالً یدر ا. باشد) عمدریغا ی(ناآگاهانه 

یهنگـام ، ن مطلـب یـ عکس ا. از درمان استيترشرفتهیپاز به نوع یالذکر نفوقشوندگانمطالعه
یمـ ینشیگزرا به درمان ترفیضععالئم يدارااشخاص)عمدریغا ی( ناآگاهانه که محقق است 
ان عامـل  یمربوط به ارتباط ميهاافتهید و ج شونینتاتورشسبب ندتوانیمکرد یهر دو رو. گمارد

.مستقل و وابسته را دستخوش ابهام کننديرهایمتغا یگر و سطح عالئم مداخله
ر یا سـا یـ يگـر غربـال يهـا آزمـون ين اجـرا یدر حشوندگانمطالعهرفتار متفاوت محقق با 

ا پـر  یحقق روز بد ممکن است م. هستنديگریدیجزئيهانمونهگر مداخلهيهااندرميهاجنبه
شـوندگان مطالعـه ن برخورد بـا  یشه در حیکرده باشد و مانند هميرا سپر)استرس(یاز فشار روان

ـ امطالعهدر دهندگانپاسخممکن است . مند نباشدا هدفیخوش برخورد  ين تفـاوت را تـا حـد   ی
ـ  از مشارکت هاآنیا تلقیاز عالئم هاآنن احساس بر گزارشیاحساس کنند و ا ر یثأدر مطالعـه ت

.بگذارد
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ـ . استیو پختگیکشتگکاربهآزمونگر مربوط تورشاز يانمونه ـ ننامحقق ماننـد عمـوم   زی
بـر هـر   يریگمر چشیثأد تتوانیمن امر یبا هم متفاوتند و ا، یمردم به لحاظ سطح دانش و پختگ

محقـق مختلـف در   م که سـه یفرض کن. دیریرا در نظر بگیمثال درمان قبل. مطالعه داشته باشد
سال تجربه دارد و 10يگریسال تجربه و د20یکی. هستندیگر درمانعامل مداخلهيحال اجرا

ج ینتـا احتمـاالً . داردیانـدک یشده است و تجربه عمللیالتحصفارغین محقق هم به تازگیآخر
سـه  یاثربخشت ویهتا مادهندیمدرمانگر را نشان ۀر تجربیثأتشتریبن مطالعه یآمده از ادستبه

ـ نـد توانیمـ ف و نامحسوس هسـتند و  یار ظریآزمونگر بسيهاتورش.رانوع مختلف درمان ر یثأت
يرهـا یمتغان یارتباط مندتوانیمداشته باشند چرا که یقیتحقيهاافتهیییبرروايامالحظهقابل 

.دستخوش ابهام کنندرا مستقل و وابسته 

آزمونگرتورشکنترل 

ـ یـی بـر روا يریچشمگیرات منفیثأد تتوانیمگر نآزموتورش، ان شدیبترشیپکههمانطور یکل
که )4ـ3ع یدر مرجع سرفهرست شده (وجود دارد ن راهکار یچند، خوشبختانه. مطالعه داشته باشد

.استفاده نمودهاآنازتوانیمهاتورشنیاقل رساندن اثر ادبه حيبرا

يهاهیداشتن روکرد ثابت نگهین رویهدف ا. ق استیتحقيهاهیق رویراهکار اول، کنترل دق
ـ نشده در طرح تحقینیبشیرات پییشتر تغیمطالعه در جهت کاهش هرچه ب ـ بـه ب . ق اسـت ی یانی

مطالعـه  يهاهیاز رويریگاعم از بهرهين امر مواردیا. ها به دقت استاندارد شوندهیگر، تمام روید
ق، یـ شوندگان تحقارتباط مطالعهيبرقراريکسان برایمتون استاندارد شده ويهادست ساز، ابزار

ـ مطالعـات از ا یبرخ. شودیرا شامل م يهـا رفتارهـا و پرسـش  یرونـد و حتـ  ین هـم فراتـر مـ   ی
توانند بدهند یممطالعه شوندگانرا که یمناسبيهاکنند و پاسخیمینیبشیشوندگان را پمطالعه

ـ و ارزنشیگـز ن نوع کنترل به یامعموالً،.آورندیدرم،مکتوببه شکل  و شـوندگان مطالعـه یابی
نان از حضـور   یحصول اطميبرا. شودین مطالعه محدود میاستاندارد شده در حيدادن رهنمودها
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ط وضـع  یشوندگان واجـد شـرا  مطالعهيارها و استانداردهایمع،شوندگان مناسب در مطالعهمطالعه
.رسدیاز آن است که به نظر مترن کنترل سختیبه ایابیدست. شودیم

4-3عیسرمرجع 
رات آزمونگریتأثشتریبهرچهکاهش يکارهاراه

.دیا همه را استاندارد کنیرا به دقت کنترلیتجربيهاهیروتمام ـ
در کنندهشرکتمحققانرات آزمونگر به تمام یثأو کنترل تها امدیپرا در موردییآموزش هاـ

.دینیتدارك ببمطالعه
.دیدر مطالعه را به حداقل برسانۀ موجودا چندگانیدوگانه يهانقشـ
عمـل  الزم را بـه يهـا یهمـاهنگ ، در چند نقش ظاهر شودیمحققکه الزم استیهنگامـ

.دیت استفاده کنیفیکنترل کيدادهایروو از دیینمامواقع ممکن نظارتد و در یآور
.دینان حاصل کنیاطمهادادهورود نظارت و صحتهادادهيگردآورازـ
ـ د تـا بتوان ینظر قرار دهرا مديآمارشاورمکیاستفاده از ـ ـ ی ج ویطرفانـه بـودن نتـا   ید از ب

.دینان حاصل کنیاطميل آماریه و تحلیمناسب تجربه و تجزروشنشیگز
کـدام کـه نیاویتجربيدستکار، شیمورد آزمايهاهیت فرضیماهةدرباريادیاطالعات زـ
ـ در اخت، کننـد یمـ افت نیک دریافت و کدامیرا دریتجربيدستکارشوندگانمطالعهک ازی اری

.دیندهمحققان قرار

در مطالعـۀ  يفـرد يهـا ق سبب طرح تفـاوت یشوندگان تحقد که مطالعهیبه خاطر داشته باش
نـد کـه   ثبـات وجـود دار  يهم در جهت برقـرار يگریديهان وجود، گامیبا ا. شوندیمیقاتیتحق

ازیکـ ی.آزمـونگر اسـتفاده کنـد   تـورش ر یشتر تأثیکاهش هرچه بيها براتواند از آنیمحقق م
و هـا  امـد یآمـوزش پ ، ردیـ گیمـ به ثبات مورد استفاده قـرار  یابیدستيبراشتریبکه ییکردهایرو

قل د حـدا ین آموزش بایا. در مطالعات استکنندهشرکتن ارات آزمونگر به تمام محققیثأکنترل ت
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ا یـ شتریبهرچهروش کاهش ن یتررات آزمونگر و بهیثأانواع تن یترجیراةدرباریمشتمل بر مباحث
ق یدر طرح تحقمعموالً، استیخوشبختۀیماینا آگاهکه شودیمگفته گرچها. باشدهاآنحذف

ـ  يهـا نگرشورفتارهایرات احتمالیثأاز تیناآگاهتورش،شۀ متداول یر. ستین نیچن ر محقـق ب
از یآگـاه معموالً. به آن پرداختیبه راحتتوانیمق آموزش یاز طرکهاست ج مطالعهینتايرو
ـ تحقطـۀ یرفتار در حاست کهنان یاطمنیالون گام در جهت حصینخست، رفتاریر احتمالیثأت ق ی

زان مهـارت  یـ ن از ماکه محققـ ابدییميضرورۀجنبیآموزش هنگام. ستم شده ایکنترل و تنظ
،کم تجربـه یبانیکادر پشتيریکارگبهقصد قیتحقيجرادر اکهنیا ایوده وببرخورداریتمتفاو

.دنرا داشته باش
نـد توانیمـ یدارد و همگـ يمتعدديهاشکلرات آزمونگر یثأت، ان شدیبترشیپکه همانطور

را یبرخو آموزش و یق دادن آگاهیاز طرتوانیمرا یبرخ. ک مطالعه شوندیج ینتاتورشسبب 
یهنگـام ، مطالعـه هرم که در ین گفتیهمچن. به حداقل برساند،استاندارديهاهیرويریکارگهببا

ن مسـئله  یا. شودیمشتریبرات آزمونگر یثأاحتمال بروز ت، شودیمک نفر در چند نقش ظاهر یکه 
ـ  ـ ماننـد تحق ، تـر بـا بودجـه و منـابع محـدود     خصـوص در مـورد مطالعـات کوچـک    هب ۀق رســالی

.ابدییممصداق ، یلیالتحصفارغ
ـ به وجود آرات آزمونگریثأتبر اثرممکن استکهيمسئله ایطین شرایدر چن ـ د ی ز یـ ک چی

ـ ریگبهـره از چنـد محقـق   ــ داردياسـاده راه حل نسـبتاً ن مسئلهیا. 1وسوسه:واضح است د وی
ـ فیککنترل يهاهیروو از دیینمانظارتالزم را به عمل آوردهيهایهماهنگ .دیـ ت اسـتفاده کن ی

ـ ممکن اسـت ا نیچنهم شـتر یبکـاهش هـر چـه    منظـور ، بـه هـا تیمسـئول م یتقسـ درن امـر ی
. مـؤثر باشـد  ، ج مطالعه هستندیمعتبر از نتايهااستنتاجر یکه مغاییهاو وسوسهها کنندهمخدوش

. میریرا در نظر بگییهامثالد ییایب

1. temptation
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بـه عمـل آوردن   :ازآزمـونگر عبارتنـد  یلاحتمـا يهـا تـورش حـذف  يبـرا یاقدامات اساسـ 
، شـد بحثترشیپکه همانطور. تیفیکنترل کيهاهیرونظارت و استفاده از ، الزميهایهماهنگ

. ق هسـتند یـ ک طـرح تحق یاز قوت نانین گام در جهت حصول اطمیاستاندارد شده اوليهاهیرو
ط یو کنتـرل محـ  ، استاندارد شـده يهاهو مداخلها نوشته، طیواجد شراشوندگانمطالعهيارهایمع

يبـرا . ق هسـتند یـ مختلـف طـرح تحق  يهـا جنبـه 1ياستانداردسازاز ییهانمونهیهمگیتجرب
يهـا آزمـونگر گـام  یرات احتمالیثأتشتریبهرچهو کاهش ییرواشتریبش یو افزاياستانداردساز

ـ زکـار ،کردهایرون یاز اياریبس، متأسفانه. برداشتتوانیمهم يگرید ن محقـق را  یاد و چنـد ی
ةاز مشـاور تـوان یمـ کهد هرگاهیبا، ستیر نسیمحقق ماز چنديریگبهرهکه یهنگام. طلبدیم
.شدمندبهره،با همکاران آگاهیر رسمیغ

آغـاز  هـا هیفرضـ ن یق و تـدو یـ سـاختن طـرح و تحق  ، قیم پرسش تحقیاکثر مطالعات با تنظ
ـ نظروها دگاهیسبب طرح دیقاتیتحقۀمطالعيزیرمهبرنااستفاده از چند محقق در . شوندیم ات ی

. دهـد یمـ کاهش ، رایق از لحاظ مفهومیرح تحقضعف طاحتمال ،خودن یکه اشودیميمتعدد
ر یسـا ينـان از اجـرا  یحصـول اطم يبـرا تـوان یمـ کارآمد و به موقع باشـد  ، مناسبیاگر طراح

يارهـا یمعچند محقـق  ممکن است ، مثالطوربه. ن محقق استفاده کردیمطالعه از چنديهاجنبه
ط یشـرا یبررسـ ،ا چنـد محقـق  یدو ممکن است نیچنهم. دنرا وضع کنشوندگانمطالعهط یشرا

.دنباشه داشتهدهبه عگان را شوندمطالعه
ـ ئـۀ ارايت برایفیکنترل کمثابۀ سازو کاربه ندتوانیمپژوهشگران چندگانه  ـ مداخلـه  یواقع ا ی

ۀد ارائیر مستقل و تائیمتغيهاهمداخلیممکن است در طراح، نیچنهمد؛ نکنر مستقل عمل یمتغ
.ک محقق مشارکت داشته باشندیش از یز بینشوندهمطالعهمناسب بهياوهیشمداخله به یواقع

،نـد توانیمـ ن چندگانه ااست که محققییهانهیزمگر یاز دهادادهل یه و تحلیو تجزيگردآور
به عمل آورد و ییهانظارتتوانیم. آزمونگر کمک کنندتورشا حذف یترشیبهرچهبه کاهش 

1. standardization
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از . ستارخ دادههادادهو ورود هادادهيگردآورند یک از دو فرآین کرد که اشتباهات در کدامییتع
ـ بـه و تحل زحصول از صحت تجيبراتوانیمن چندگانه امحقق ـ و نيل آمـار ی ةویز صـحت شـ  ی

,O’ Leary(د ج استفاده کریگزارش نتا Kent, & Kanowitz, ةد دربـار یدر هنگام ترد). 1975
ـ اید از مشاوریبا،قیپاسخ به پرسش تحقيبرايکرد آماریرون یترمناسب ک متخصـص آمـار   ی

سندگان یرا نوید واقع شود زیج مطالعه مفید در انتقال نتاتوانیمکرد ین رویا، باالخره. کمک گرفت
.شوندیمهاافتهیر و کاربرد یتفس، رامون مفهومیپیمختلفياهدگاهیچندگانه باعث طرح د

ـ شـتر یبهم وجود دارند که امکـان کـاهش   يگریدیشناسروشمنطبق بر يکردهایرو ر یثأت
يرگذاریتأثاحتمال ةدرباریقبليبندهادر آنچه را که . ندآوریمما فراهم يآزمونگر را براتورش

ـ تحقيهـا هیفرضـ از یآگـاه امدیپ،مطالعهکییدر خروجتورشا بروز ینامطلوب ت یـ ق و ماهی
اگر آن (ین آگاهیمحدود کردن اکه است یمنطق. دیرا به خاطر آور، ان شدیب،یتجربيدستکار

مثبـت يریتـأث ج مطالعهینتایید بر رواتوانیم)ن اجازه را به ما بدهدیخصوص اه ق بیطرح تحق
.کندیمرات آزمونگر کمک یثأتیاحتماليامدهایپشتریبهرچهچرا که به کاهش داشته باشد
مـورد  يهـا هیفرضـ ت یـ ن از ماهامحققیمحدود کردن آگاهيبرایکرد اصلیا رویهیسه رو

;Christensen,2004(وجود دارد شوندگانمطالعهتوسطیتجربيش دستکاریآزما Raulin &

Graziano; دربارةمحققانیآگاهشتریبههرچبه دنبال کاهش اههیرون یاک از یهر ). ,2004
Raulin(شـوند یگمارده مبه آن شوندگانمطالعههستند که يایط تجربیو شراشوندگانمطالعه

&Groziano(.
کنتـرل انتظـارات   يروش بران یتريقوو شودیمده ینام1مضاعفيکورروش، کرد اولیرو

درمطالعهکنندگانشرکتآن است کهمستلزم ، هین رویا. مرتبط با آن استيهاتورشآزمونگر و
2004(اطـالع باشـند   یا کنترل بییط تجربیبه شراشوندگانمطالعهگماردنن هر دو از او محقق

Leary,.(گمـاردن باشـد کـه   يفردةدهاست که نظارت بر مطالعه به عنن امر آیاۀاغلب الزم

1. Double-blind technique
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انجـام دهـد   ین اصـل ااطـالع محققـ  بدون ران کاریعهده دارد و اررا بدرمطالعهدهندگانپاسخ
)1963Mulry, Vikankline,Rosenthal, Persinger, Vikan, kline,( . ن ار محققـ یسـا

آزمـونگر  تـورش ط بروز یشرا، يعمدریغا یيعمدطوربهندتوانیمیبه سخت، ین دانشیبدون چن
.در مطالعه را فراهم آورند

مـا ن امـر یا. و نامناسب استیرعملیغغالباًمضاعف يکورۀیاستفاده از رو، يادیل زیه دالب
ـ ی، آزمـونگر تـورش کنتـرل  يکرد کارآمد بـرا ین رویرامون دومیپبحثرا به  ، 1يکـور روشیعن

بـه  شـوندگان مطالعـه گمـاردن محقق از داشتننگهخبر یمستلزم بيکورروش. کندیمت یهدا
,1998(ا کنتـرل اسـت   یـ یشـ یآزماط یشرا Christensen .(يکـور روشاننـد  مهـم نجـا یدر ا

جـز بـه یشخصةبه عهدیا تجربیط کنترل یشرابهدر مطالعهدهندگانپاسخگماردن، مضاعف
.شودیمنگه داشته یز از محقق مخفیمحقق است و اطالعات آن ن

5-3ع یمرجع سر
شوندگانمطالعهگماردنن از امحققیمحدود کردن آگاهيبراییکردهایرو

مرتبط بايهايگرکنترل انتظارات محقق و وسوسهيروش بران یتريقو:کور مضاعفروش
گمـاردن هـر دو از  ، ناو محققـ شـوندگان مطالعـه کـه  کنـد یمـ جاب یاهیرون یا، باشدیمنآ

.اطالع باشندیا کنترل بییتجربطیبه شراشوندگانمطالعه
ـط یبه شـرا شوندگانمطالعهگماردنمحقق از تنها کهکندیمجاب یه این رویا:يکورروش

.خبر نگه داشته شودیا کنترل بیيکاربند
ـ در تنهـا  است ويکورروشه به یه در تمام موارد شبین رویا:یجزئيکورروش ک مـورد  ی

از مطالعـه  یدر بخشـ تنهـا  دهندگانپاسخنش یمحقق از گزیتفاوت دارد و آن هم عدم آگاه
.است

1. Blind technique
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توانـد  یباشند، محقق میرعملیا غینامناسب يمضاعف و کوريکورروشک از دو یاگر هر 
ن یـ ن روش انجـام ا یآخـر . کرد سوم متوسل شودیآزمونگر به روتورششتر یکاهش هرچه بيبرا

اسـت و تنهـا در   يکـور روشه به یشود که در تمام موارد شبیده مینام1یجزئيکورروشکار، 
شـوندگان تنهـا در   نش مطالعـه یداشـتن محقـق از گـز   خبر نگهیک مورد تفاوت دارد و آن هم بی

در مطالعـه  دهنـدگان پاسخگماردننش و ین قسمت مطالعه، گزیمعموالً ا. از مطالعه استیبخش
).Christensen,1988(است یا تجربیط کنترل یبه شرا

یطور اجمالبه5-3ع یدر مرجع سرـیجزئيو کوريمضاعف، کوريکرد ـ کور ین سه رویا
.م گشتیآزمونگر باز خواهتورشبه مبحث 5صل در ف. اندان شدهیب

هشوندمطالعهرات یثأت

ۀدر هـر مطالعـ  تـورش یاحتمـال آتمنشـ از یکـ یرات آزمونگر یتأث، ان شدیبشتریپکه همانطور
ـ ، باشندتورشو رناخواستهیتأثمنشأندتوانیمن ان حساب اگر محققیبا ا. استیپژوهش و یمنطق

. باشـند تـورش و رناخواسـته یتأثأمنشندتوانبهم یقاتیتحقةپروژنشوندگامطالعهکه استیعمل
چهچنانکه مییگویمسخن تورشو رناخواستهیتأثن نوع متداول یاکنون از دوم، اساسنیبرهم

دیفراموش نکن
شوندهمطالعهرات یتأث

تبط بـا  است که از تنوع عامـل مـر  تورشو رناخواستهیتأثيبراياأمنششوندهمطالعهراتیتأث
یناشـ یقـات یتحقۀدر مطالعـ شـونده مطالعـه يرفتارهـا و هـا  نگرش، منحصر بفرديهازهیانگ
.شودیم

1. Partial-blind technique
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ـ در طرح تحقياریکنندة بستواند سبب بروز عوامل مخدوشیکنترل نشود میبه درست . ق شـود ی
کـه چنانهم.شودیگفته م1»شوندهرات مطالعهیتأث«تورشو رناخواستهیتأثن منشأ یمعموالً به ا

أمنشـ نـد توانیمـ یقـات یتحقۀدر مطالعـ کننـده مشـارکت شـوندگان مطالعـه ، دیآیمن اسم بریاز ا
هـا تورشاز يامجموعهز سبب طرح ینهاآن،نادرست مانند محقق. باشندتورشو رناخواستهیتأث

وامـل  بـر تنـوع ع  شـونده مطالعـه راتیتـأث ، سادهعبارت به. شوندیمط پژوهش یدر محهاانو گم
یقـات یتحقۀدر مطالعـ شـوندگان مطالعـه يرفتارهاو ها نگرش، منحصر بفرديهازهیمرتبط با انگ

,Kruglanskiکندیمداللت  1975; Orne, ند سـبب اضـطراب  یا فرآیآ، مثالطوربه).؛(1962
ـ دلایکردن محقق را دارد؟ آیقصد راضشوندهمطالعهایآ؟شده استشوندهمطالعه ل مشـارکتش  ی
که به هدف مطالعه کنندیمگمان شوندگانمطالعها یجاد کرده است؟ آیزه ایانگيق در ویدر تحق

در مطالعـه دهنـدگان پاسـخ ایآ، گریدیانی؟ به باندکردهم یشان را طبق آن تنظیرفتارهاو بردهیپ
ـ غا یعمد طوربهشان را یرفتارها،قیط تحقیمحتایبنابر مقتض ـ تغعمـد ری ـ دادهر یی بـه  .ك.ر(؟دان

.)6-3مرجع 

6-3ع یمرجع سر
گریدناما بشوندهمطالعهرات یثأت

ـ ایمقتضـ اتیخصوصـ . شودیمز گفته ین2»یمقتضاتیخصوص«شوندهمطالعهرات یبه تاث ن ی
متفـاوت از حالـت   يرفتارل مشارکت در مطالعه یبه دلق صرفاًیتحقشوندگانمطالعهاست که 

ـ سـت کـه از گمانـه   ارفتارر در ییتغیمقتضاتیخصوص، حالتن یتردیدر شد. دارنديعاد یزن
در،يمعنـادار کننـدة مخدوشسبب بروز عامل ندتوانیمو شوندیمیهدف مطالعه ناشةدربار

.مطالعه شونديهاافتهی

1. participants effectcs
2. Demand characteristics
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انگر یرات آزمونگر هستند چرا که صرفاً بیه به تأثیار شبین جهت بسیشونده از ارات مطالعهیتأث
معمـوالً  . باشـند یق مـ یطۀ طرح تحقیاعمال شده در حيهاتورشها و شی، گرايفرديهاتفاوت

ین مسـئله بـه خـوب   یـ صورت گرفتـه و ا یقات جامعیشونده تحقرات مطالعهیتأثيامدهایدربارة پ
.مستند شده است

ـ غبـا ت فقـط شوندهمطالعهيرفتارهازش و یزان انگیاز آن است که میق حاکیتحق، منطقاً ر یی
ـ ده غالبـاً ین پدیا. کندیمر ییتغ، یقاتیتحقۀدر مطالعکنندهارکتمشافراد  ط ینـو بـودن محـ   ریثأت
دکنندةیتأئیهمگهاآنجیمطالعات انجام شده و نتايسرکی. شودیمده ینام1)هاوثورن(یشیآزما

ـ بدانند که تحت نظر هستند و درمطالعهدهندگانپاسخش فرض بودند که اگرین پیا ا احسـاس  ی
ـ و در اثـر ا کنـد یمر ییتغهاآنيرفتارها، کندیمکبه محقق کمهاآنکه پاسخکنند  ، جین نتـا ی

ـ متـداول گرد »یشیط آزماینو بودن محریتأث«اصطالح  چندگانـه توسـط   يهـا نقـش يفـا یا. دی
.ن موارد استیاز اياریبسأمنشپژوهش ۀک مطالعیۀطیدرحشوندهمطالعه
را داوطلبـان  یدر مطالعـات پژوهشـ  شـوندگان مطالعـه د که اکثـر یک لحظه فرض کنیيبرا

Arms, Mc).دهندیمل یتشک Conochie, Rosenthal, Rosnow; 1969; Rosen, 1970)

کـه در مطالعـه   انـد گرفتـه م یکـه تصـم  یکسـان باممکن اسـت  ن افراد یا، یطیشران یدر چن
ۀمسئل. فرق داشته باشند، نداداشتهنکه فرصت مشارکت در مطالعه را يا با افرادیمشارکت نکنند 

ـ از تحقيان است که بخـش عمـده  یاکندیمدستخوش ابهام شتریبط را یکه شرايگرید ق بـر ی
، انـد کـرده ثبـت نـام   یشناسروانياهیل در دانشگاه که در دروس پایافراد مشغول به تحصيرو

ـ انگا یـ یدرسيواحدهااغلب به تعداد ، قیمشارکت در تحق. ردیگیمصورت  ـ هزی يهـا ا پـاداش ی
ـ ۀداوطلب با جامعـ دهندگانپاسخممکن است، اساسنیبرهم. وابسته استيگریدیخارج یکل

ـ از ا. باشـد یمـ خاص ۀمحدود به آن جامعز احتماالًینن مطالعهیج اینتا، فرق داشته باشند ، رونی
ـ  شرکت کننده ریثأتممکن است منجر بهزینت داوطلب یوضعیحت ـ ان زشود چرا کـه داوطلب ر ی

1. Hawthorne effect
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ـ یمن امر یخاص هستند و هميهایژگیواز جامعه با منحصر بفرديامجموعه ر قابـل  ید تـأث توان
.ج مطالعه داشته باشدیبر نتايامالحظه
که یمتفاوتيهانقشییبا شناسا،رادر مطالعهدهندگانپاسخراتیتأثمفهوم ن یمفسریبرخ

بـه آن پرداختـه  یطۀ مطالعۀ پژوهشـ یدر حر عمدیا غیدهندگان  به طور عمد ممکن است پاسخ
,Van Hoose(انداصالح کردهرا ، باشد Arons, Sigall, 1970; Rosnow, 1970; Barunes,

Adair, Spinne, وجـود  ها ن نقشیق ایدقيبندطبقهرامون یپیینظرهااختالف گرچها). 1977
و ، 3»صـادق «، 2»یمنفـ «، 1»خـوب «: عبارتنـد از مطـرح هسـتند  شـتر یبکه ییهااما نقش. دارد

Cook).4»نگران« & Weber, 1972; kazdin, 2003)

کـه ممکـن   دیارائه نماییهااطالعات و جوابکندیممکن است سع»خوب«ةمطالعه شوند
کنـد یممکـن اسـت سـع   »یمنفـ «مطالعه شوندةکهید واقع شوند؛ در حالیاست در مطالعه مف

مطالعه شـوندة .ف کندیرا تضعا آنیوسازده را دستخوش ابهامکه مطالعدینماارائهرا یاطالعات
»نگران«مطالعه شوندةکهیدرحال، دینماعملتورشکند که بدون یسعممکن است»ادقص«

ـ ار مثبتیر دهد که خود را بسییتغیش را در جهتیهاممکن است که جواب د موافـق یـ ديداراا ی
صـورت  بـه چه ، مطالعه شوندهراتیتأث، أمنشا ینقش نظر ازصرف). 2003Kazdin,(جلوه دهد 

ـ تحقشـوندگان مطالعـه يهـا م بر نگرشیمستقيریتأثندتوانیم،یجمعصورت بهمنفرد و چه  ق ی
رات یتــأث. ر بگــذاردیمطالعــه تــأثیکلــیــید بررواتوانــیمــخــود ۀن امــر بــه نوبــیــو ا، بگذارنــد

طوربه، 6فصل . ف کنندیعضمطالعه را تیرونیبو یدرونییروامشخصاًندتوانیمشوندگانمطالعه
.دپردازیمیرونیو بیدرونییبه روامفصل

1. good
2. negativistic
3. faithful
4. apprehensive
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)هپاسخ دهند(شوندهمطالعهرات یکنترل تأث

کننـد یرات آزمونگر در نظر داشته باشـند و سـع  یرا همانند تأثشوندهمطالعهرات ید تأثیباانمحقق
عوامـل یاحتمـال يامدهاید همانند پیرات را بایتأثنیایاحتماليامدهایو پندینماکنترل راهاآن

کنتـرل  يهـا روشاز یکـ ی. ندریگبدر نظر یقاتیتحقۀک مطالعییطراحۀیدر مراحل اولتورش
رات آزمونگر اسـت و آن عبـارت   یکنترل تأثيهاروشاز یکیهمانند قاًیدقشوندهمطالعهراتیتأث

مستلزم آن است کـه  ، هین روید که ایداشته باشبه خاطر.مضاعفيکورروشاست از استفاده از 
اطالع یا کنترل بییط تجربیبه شراشوندگانمطالعهگماردنن هر دو از او محققشوندگانمطالعه
ط یشان را به تناسـب شـرا  یرفتارهاندتوانیمیبه سختین دانشیبدون چنکنندگانشرکت.باشند
ـ تغ،انـد گمارده شدهکه به آن یتجرب ـ امـا ا . ر دهنـد یی ـ مـانع از ا ، کـرد ین روی کـه شـود یمـ ن نی

برعهـده  ، میسخن گفتهاآنةدربارقبالًکه را يادهیشیاندشیاز پيهااز نقشیکیشوندهمطالعه
.ردیگ

د تحتیبان.استشوندهمطالعهراتیکنترل تأثيمتداول برانسبتاًيهاروشگر از یدیکی1اغفال
مدنظررا ید مسائل اخالقیبان کاریش از ایپچرا که، رفتفالاغبه سراغ استفاده از یطیشراهر 

د ســالمت یــنبااغفـال د بـه آن توجــه کـرد آن اســت کــه   یــکــه باياحــداقل مسـئله .قـرار داد 
ن انتظـار اان مطالعـه از محققـ  یدر پاو معموالً، فکندیمطالعه را به به مخاطره بدردهندگانپاسخ

بـه شـکل   اغفالمعموالً. ح دهندیتوضشوندگانمطالعهيرارا باغفالاستفاده از علّتکهرودیم
ـ مورد نظـر  یواقعي هاهیفرضةدربار،دادن اطالعات غلط مطالعـه صـورت   يا موضـوع محـور  ی

ـ   مطالعـه ). Christenson، 2004به . ك.ر(رد یگیم یبـه سـخت  ین دانشـ یشـوندگان بـدون چن
. ر دهندییق تغیهاي تحقهیفرضبیا تکذید یشان را در جهت تائیتوانند رفتارهایم

1. Deception
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اطیحتا
!دیط مناسب استفاده کنیتحت شراتنها محتاطانه واغفالاز 

د بدون لحاظ کـردن آثـار  یز است و نبایمباحث بحث برانگزق ایدر طرح تحقاغفالاستفاده از 
دیآیمبه وضوح بر) يمرکز(و فدرال ین اخالقیاز قوان. ردیصورت گآنیج احتمالیو نتايجد

آن بـر یاحتمـال یرات منفـ یج و تأثیق را با نتایدر تحقاغفالاستفاده از ید احتمالید فوایکه با
، یدر قالب ارزش علمدیبااغفالاستفاده از ، یکلطوربه.سه کردیمقادر مطالعه دهندگانپاسخ
کردهـا یرورید سـا ین باامحقق، نیبر اعالوه. وده شیتوج،قیتحقیاحتماليا کاربردییآموزش

. دارداغفالاز به استفاده از ینق الزاماًیدهند که پرسش تحقنرا هم در نظر داشته باشند و نشا
مشـارکت در  یاحتمـال يایو مزاخطراتةاطالعات دربارۀبه هنگام ارائاغفالد ازین نباامحقق

.دنق استفاده کنیتحقدهندگانپاسخۀت آگاهانیا جلب رضایمطالعه 

کننـده هسـتند و اسـاس    متداول کنترل شرکتيهامضاعف و اغفال، روشيرکويهاروش
ـ از مشکالت ایکی. کننده استداده شده به شرکتیر آگاهییکردها، تغین رویکار ا کردهـا  ین روی

مختلـف مطالعـۀ   يهـا جنبـه یشـوندگان در طـ  مطالعـه یآن است که محققان از طرز فکر واقع
شان در جهـت کنتـرل،   یهاگاه مطمئن نخواهند شد که تالشچیا هیآگاه نخواهند شد یقاتیتحق
شـونده  رات مطالعـه یکنتـرل تـأث  يگر بـرا یک روش دیخوشبختانه، . ا نهیز بوده است یآمتیموفق

هـا و  رامـون نگـرش  یاطالعـات پ يآوردهد تا به جمعین امکان را به محققان میوجود دارد که ا
.بپردازندیمطالعه پژوهشیدر طپاسخ دهندهيرفتارها

نـد توانیمن امحقق. شودیممتمرکز جست و جواز يندیبر فرآواست سرراستکرد سومیرو
مطالعـه پرسـش   يهـا هیفرضو یهدف کل، شوندهمطالعهراتیمرتبط با تأثۀهر تعداد مسئلةدربار
در اندهنـدگ پاسـخ که ییهات نقشیو ماههاهیفرضمرتبط با ییهاالؤن سامحقق، معموالً. کنند

، مثـال طـور بـه . د متفاوت باشـد توانیمهاپرسشيبندزمان. پرسندیم، اندگرفتهعهده برمطالعه
گذشـته  یبا نگرش، مطالعهیاساسيهاجنبها یخاص يهاجنبهیبرخةن درباراممکن است محقق
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ان یجرو در، ممتدطوربهرندیم بگین تصماممکن است محقق، گریدعبارت به. ندیپرسش نما، نگر
ـ هـدف از ا . داردین بسـتگ ابه محقق،کردیرونشیگز. پرسش کنندشوندگانمطالعهمطالعه از  ن ی

زش و یانگ، رامون نقشیپیم اطالعاتیمستقيگردآورامکان ، آنيبندزمانصرف نظر از کردیرو
,Christensen(ن است ابه محققشوندگانمطالعهيرفتارها ـ زدر تجگاهآن). 2004 ـ ه و تحلی لی

خـاص از  ةمطالعه شـوند ک یيهادادهحذف يا براین اطالعات را کنترل کرد یاتوانیميآمار
.دنمول استفادهیه و تحلیزتج

یگماردن تصادفو ینش تصادفیگز: کردنیق تصادفیبه کنترل از طریابیدست

رات یثأت، تورشورناخواستهیتأثمتداول یاحتمالأمنشکنترل دو يکردهایروبر مباحث مانجا یاتا 
،هسـتند گر چه مهم ، تورشو رناخواستهیتأثنوعن دویا. اندشدهمتمرکز ، شوندهمطالعهآزمونگر و 

ـ د در یـ هستند کـه با تورشو ، ناخواسته، یاحتمالآتاز منشيتعداد محدودةدهندنشانتنها  ک ی
یمتفـاوت منـابع ندتوانیمتورشو رناخواستهیتأثانواع گرید. را کنترل کردهاآنیمطالعه پژوهش
و رناخواستهیتأثر انواع یاز سا، 6در فصل . هستند،ق مورد استفادهیطرح تحقخاصداشته باشند و 

.مییگویمسخن تورش
ت هر یفیم با کیدر ارتباط مستقتورشو رناخواستهیتأثمنابعن یاشتریبهرچهکنترل و کاهش 

ن امحقق، آلدهیایدر جهان. دهدیمش یج افزاینتاطو ارتبابه صحت را نان ما یمطالعه است و اطم
امـا  ، ن استیاییهدف نها. مطالعاتشان حذف کنندۀطیرا از حیثر خارجؤتمام عوامل مندتوانیم

احتمـاالً همچنانکـه . رسـد یمـ نبـه آن  یقـات یتحقۀچ مطالعـ یهچگاه یهاست که احتماالًیهدف
ـ د تصـور کن یتوانیم ـ غبـاً یتقرتـورش و رناخواسـته یتأثآتمنشـ ف تمـام  حـذ ، دی . اسـت رممکنی

وجـود  یخـارج يرهـا یمتغر ین در کنترل تأثاکمک به محققيبرايگریديهاروش، خوشبختانه
و ن یتريقو. ستندینتورشو رناخواستهیتأثیالماحتمنابعو حذف تمام ییدارند که مستلزم شناسا

ـ نو یخـارج يرهایمتغر یثأتشتریبهرچهروش کاهش ن یترثرؤم ـ یـی نـان از روا یاطمزی و یدرون
.کردن استیتصادف، یقاتیتحقۀمطالعیرونیب
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منـابع م کـه  ینان حاصل کنیاطمتاکندیماست که کمک یک روش کنترلیکردنیتصادف
ـ به ب. دنکنیمدستخوش ابهام ن، مطالعه راج ینتاییروا، تورشو رناخواستهیتأثیخارج ، گـر یدیانی

ـ و به اکندیمگر کمک یدنیگزیجايهاهیضفرکردن به حذف یتصادف ق بـه حصـول   یـ ن طری
ـ یـی ل از روایبه تفص، 6در فصل (رساندیمياریمطالعه یدرونیینان از روایاطم سـخن  یدرون

رناخواسـته یتأثمنابعکردن به دنبال حذف یتصادف، یگر کنترل تجربیدانواع برخالف.)مییگویم
دررهـا یمتغبـودن  ارزهـم نـان از  یبـا حصـول اطم  ، کهارددیست بلکه سعیاز مطالعه نتورشو 

تـوان یمـ کـردن  یتصادفاز . را کنترل کندیخارجيرهایمتغرات یتأث، و کنترلیتجربيهاگروه
مطالعـه طـۀ یدر حمتفـاوت ط یشـرا هبآنان گماردنمطالعه و يبرادهندگانپاسخنشیگزهنگام 
. شـوند یمده ینام»یگماردن تصادف«و»ینش تصادفیگز«ب یبه ترتکردین دو رویا.دنمواستفاده

کـردن در  یاز مبحـث تصـادف  یاجمـال طـور به2در فصل ، دیآوریمبه خاطر احتماالًهمچنانکه
سـخن  بـه اختصـار   مطالعـه يهاگروهبه هاآنگماردنو درمطالعهدهندگانپاسخنشیگزۀطیح

تـورش و رناخواستهیتأثکنترل يبرايکارراهمثابۀکردن به یاز تصادف، ن بخشیدر ا.دگفته ش
.مییگویمسخن 

روش کنتـرل و  ن یترثرؤمشوندگانمطالعهگماردننش و یگفت که چگونه گزمیاکنون خواه
ـ نتـر شیپچنانکه.ندیآیمشماربهتورشو رناخواستهیتأثمنابعر یتأثشتریبهرچهکاهش  ـ بزی ان ی

اسـت چـه   رممکنیغیقاتیتحقۀک مطالعیدر یالاحتمکنندةمخدوشتمام عوامل ییشناسا، شد
گمـاردن  نش و یبـا اسـتفاده از گـز   نـد توانیمن هنوز هم امحقق، ن وجودیبا ا.ف آنهاذبرسد به ح

ن عوامل یر ایتأثشتریبهرچهبه کاهش ، شوندگانمطالعهگماردننش و یگزيهاهیرودر یتصادف
.کننداقدام کنندهمخدوش
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دیفراموش نکن
کردنیتصادف
در صـورت  کـه  ، یقیمعکوس تحقيهاهیفرضاست که به حذف یروش کنترلکردنیتصادف

یتصـادف . کنـد یمکمک ، شوندج مطالعه ینتااز يگریه دیباعث توجن ممکن است دحذف نش
بـا  ، دارد کهیبلکه سع، ستیاز مطالعه نتورشو ناخواستهت رایتأثأ کردن به دنبال حذف منش

يرهـا یرات متغیتـأث ، و کنتـرل یتجربـ يهـا گروهدر رهایمتغبودن ارز همنان از یحصول اطم
.کنترل کندرا یخارج

نـد  یدهـد، و بـه فرآ  یش مـ یرا افزایرونیبییاست که روایوة کنترلیک شیینش تصادفیگز
ف شـدة مـورد نظـر، اطـالق     یک جامعۀ تعریاز یطور تصادفدر مطالعه بهدهندگانپاسخنش یگز
,1977Cochran,Christensen(شود یم ـ یبیـی ل از روای، به تفصـ 6در فصل ). ;2004 یرون

ق مشـخص  یـ ق و پرسـش تحق یـ هـدف تحق ياز روجامعه مـورد نظـر  معموالً . مییگویسخن م
انسـال باشـد، پـس    یدر افـراد م ی، مطالعۀ افسـردگ یقیطور مثال، اگر هدف طرح تحقبه. شودیم

.سن افسرده استاد افراد میجامعۀ مورد نظر به احتمال ز
ـ تعريتـر ق، جامعۀ مورد نظر را به شکل خالصهیممکن است پرسش تحق ـ در ا. ف کنـد ی ن ی

سـبب کـاهش عالئـم    يدیـ جدیا روش درمانین باشد که آیق ایمثال، ممکن است پرسش تحق
ن حالت، جامعۀ مورد نظر افراد افسـردة  یترشود؟ در گستردهیسال به باال م65در افراد یافسردگ

را از کـل جامعـۀ افـراد    شوندگانمطالعهم نمونۀ ید بتوانی، بایدر حالت آرمان. ال به باال استس65
نش یگـز يبـرا ين افراد شـانس مسـاو  یتک ان صورت تکیم و، در ایمسن افسرده استخراج کن

نش جهـت  یگـز يتـک افـراد بـرا   بودن شـانس تـک  يمساو. جهت مشارکت در مطالعه را دارند
.استینش تصادفیشخصۀ گزمشارکت در مطالعه م

يهـا تـورش ر یکند چرا کـه تـأث  یکمک میخارجرات عوامل یبه کنترل تأثینش تصادفیگز
گر، استفاده یان دیبه ب. دهدیش میمطالعه را افزایرونیبییاهش، و رواکممکن حدنش را تا یگز
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ساله 65جامعۀ افراد مسن 
یافسردگيدارا

:ینش تصادفیگز
برابر یتک افراد شانستک

.ده شدن دارندیبرگزيبرا

ينمونۀ معرف جامعه برا
یقاتیاستفاده در مطالعۀ تحق

، کمـک نمونـه معـرف کـل جامعـه بـوده اسـت      کهنیانان از یبه حصول اطمینش تصادفیاز گز
انـد معـرف   نش شـده یگـز یطور تصادفد نمونۀ افراد مسن افسرده که بهین مثال، بایدر ا. کندیم

ن نمونـه را بـه   یج حاصل از اید بتوان نتای، بايبه لحاظ نظر. جامعۀ تمام افراد مسن افسرده باشد
.ن مثال استیایکیش گرافینما1ـ3نمودار . م دادیکل جامعه تعم

ینش تصادفیاز گزیکیمثال گراف.1- 3نمودار 

در مثـال  . شودیمق مشخص یق و پرسش تحقیهدف تحقيمعموالً جامعۀ مورد نظر از رو، یقیدر هر مطالعۀ تحق
ا روش یـ ق آن اسـت کـه آ  یـ پرسش تحق، در افراد مسن استیافسردگیبررس، قیهدف از مطالعۀ تحق، مایکنون
.ا نهیشودیمسال به باال 65در افراد یئم افسردگسبب کاهش عاليدیجدیدرمان

رقابـل  ین شکل آن غیتریدر کلینش تصادفید، گزیاهمانطور که احتماالً شما هم حدس زده
از کل جامعـۀ مـورد نظـر را    ینش تصادفیگزيالزم برایمنابع و شبکۀ تدارکات. استیابیدست

افراد افسرده از سرتاسـر جهـان بـه شـما     یصادفنش تیت گزید مسئولیخواهیا میآ. دیرینظر بگدر
ین کـار شـدن  یتان چه طور؟ اگر چه ایالت محل زندگیا ایکا چطور؟ از شهر یواگذار شود؟ از آمر
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يانـداز چشـم ینش تصـادف یم بـاز هـم گـز   یجامعه مورد نظر را محدود کنـ یوقتیاست، اما حت
.ز داردیانگرعب

انجام 1در دسترسيهانمونهرا از ینش تصادفیکه گزدهندیمح یمحققان ترج، لیدلنیهمبه
ـ    شوندگانمطالعهیاحتمالمنبعصرفاًدر دسترسک نمونۀ ی. انجام دهند در یاسـت کـه بـه راحت

يهـا رشـته ل در ین به تحصـ یشاغل، در دسترسمتداول از نمونۀیدسترس محقق قرار دارد مثال
ـ فعالاست که معموالً در انـواع گونـاگون از   یشناسروان . کننـد یمـ پـژوهش مشـارکت   يهـا تی

مطالعـۀ خـود را در   ، از کل جامعۀ افراد مسـن افسـرده  يبردارنمونهدر یسعيم به جایستتوانیم
.میدر دسترس انجام دهک نمونۀیبا استفاده از ،و افراد مسنیمورد افسردگ

م کـه  یکنیم و سعییک مراجعه نمایسالمندان نزديا سه سرایممکن است به دو ، مثاليبرا
ممکـن اسـت   ، ياریدر موارد بس. مینیبرگزیتصادفطوربهرا شوندگانمطالعه،هاآنازکیاز هر

ن یايبرتر. سالمندان متمرکز شوديک سرایاز شوندگانمطالعهینش تصادفیبرگزمطالعه صرفاً
در افـراد  یدر مورد درمان افسردگ، محدودگرچهاارزشمند یاطالعاتتوانیمکرد آن است که یرو

ـ یبیـی روايروبـر یمنفـ يرین روش آن است که تأثیایاصلمشکل. میآوردستبهمسن  یرون
و خواهـد بـود   افراد مسن افسـرده ۀمعرف جامعيکمترزان یبه متر و احتماالًنمونه کوچک. دارد

.داشته باشديآمارج یانتییروايبررویمنفيرید تأثتوانیمن امر یا

دیفراموش نکن
ـ    قیدر تحقدهندگانپاسخیاحتمالمنبعدر دسترس صرفاًۀنمونکی در یاسـت کـه بـه راحت

.قرار دارددسترس محقق 

ـ ارزيهـا جنبـه آن ، گفته خواهد شـد ، 6که در فصل همانطور ت ـّکـه بـر صحـ   یـّکمـ یابی
. شـود یمـ ده یناميآمارجیانتییروا، گذاردیمک مطالعه اثر یج ینتاصورت گرفته ازيهااستنتاج

1. sample of convenience
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ـ کـه آ کنـد یمن پرسش را مطرح یا، آنسطحن یترسادهدر ، يآمارجیانتییروا يهـا اسـتنتاج ا ی
مبحث توانیمنجا نیاگر چه در ا. ا نهیهستند یمنطق، ج مطالعهینتاياز روصورت گرفتهيآمار
ر یتـأث نـه د از انـدازة نمو توانـ یمخاصيآماريهالیتحله و یج تجزینتا، نمودکامل باز طوربهرا 
منجر بـه  ندتوانیمار بزرگ یا بسیار کوچک یبسۀک نمونیاز يریگبهره، اساسنیبرهم.دنریبپذ
طـور بـه مستقل و وابسته را يرهایمتغان یمیارتباط واقعشود که لزوماًکنندهگمراهیجید نتایتول

.دهندیمنشان نیحیصح
گمارده شـدن یست که با چگونگایگماردن تصادفکردنیتصادفیکنترلروشن نوع یدوم
ـ اصـل بن . داردسـروکار یقـات یتحقۀو کنتـرل در مطالعـ  یط تجربیبه شراشوندگانمطالعه ن یادی

ـ به هر گمارده شدنيبرابرابریشانسکنندگانشرکتۀآن است که همیگماردن تصادف ک از ی
دن بـه  یرسـ ، یفگماردن تصادیهدف اصل). ,1976Sudman(کنترل دارند ا ییتجربيهاگروه
است که ممکن است یاحتمالکنندةمخدوشيرهایمتغۀ یاز نظر کلیدرون گروهيارزهمینوع

ات اثـر انـواع تمـام  میتـوان یمـ چگـاه ن ید کـه مـا ه  یباشـ به خاطر داشته. ر بگذارندیبر مطالعه تأث
بلکـه بـه   کنـد یمـ را دنبال نیهدفنیچنز ینیگماردن تصادفم و یرا حذف کنتورشو ناخواسته
. اسـت یو کنترلیتجربيهاگروهن یدر بیاحتمالکنندةمخدوشن عوامل یسان اکیع یدنبال توز

و افـراد  یمطالعۀ خود دربـاره افسـردگ  یبه بررسیگماردن تصادفنشان دادن مفهوم يد براییایب
ک یـ ن نزدسالمنداين سرایاز چندیطور تصادفشونده را بهمطالعه30م یخواهیم.میمسن بپرداز

یبررسـ یافسـردگ يد را بر رویجدیرات درمانیم که تأثیلید که مایبه خاطر داشته باش. مینیبرگز
یرد، درحـال یگیگروه اول، تحت درمان قرار م. میدهیل مین اساس، دو گروه تشکیبرهم. میینما

ـ آیشمار نمدرمان به،یکه از نظر روانیک مداخلۀ خنثیگر یکه به گروه د 30. شـود یمـ د، داده ی
گماردنبراساس اصول . گمارده شوندط یبه دو شرایطور تصادفد بهیم که بایشونده دارمطالعه
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یگماردن تصادف
یشانسـ در مطالعـه دهنـدگان پاسـخ ۀ است که در آن همیکنترلروشک ییگماردن تصادف

یـی روا، یگماردن تصادف. ندا کنترل دارییتجربيهاگروهک یبه هر گمارده شدنيبرابر برا
ـ یاحتمالکنندةمخدوشرا عوامل یزدهدیمش یرا افزایدرون و یتجربـ يهـا گـروه ن یرا در ب

، رنـد یگیمـ بهـره  یگمـاردن تصـادف  کـه از  یتمطالعـا . کنـد یمـ ع یتوزيمساوطوربهکنترل 
شبه ، رندیگیمنن روش بهرهیکه از ایکه مطالعاتیدر حالشودیمده ینامیواقعيهاشیآزما
ـ (یشیآزماق یتحقيهاطرحاز شتریبیآگاهيبرا. شودیمده ینامهاشیآزما و یواقعـ )یتجرب

.5به فصل. ك. ر)یتجربشبه( یشیآزماشبه 

ور در هـر  ضـ حيبرابر بـرا یشانسدهندگانپاسختکتکم که ینان حاصل کنید اطمیبا، یتصادف
اًاصرفیيوتریکامپینش تصادفیند گزیبا استفاده از فرآرارن کایامعموالً. دارندراک از دو گروهی

ـ ا(ردیـ گیمـ صـورت  یبا مراجعه به جدول اعداد تصـادف  صیتخصـ کـرد یروک یـ ن امـر را بـا  ی
.)دیسه کنیمقایرتصادفیغ

ط یآخر به شـرا ةپاسخ دهند15و یط درمانیاول به شراةپاسخ دهند15گماردن، مثالطوربه
گـرفتن در هـر   يجـا يبرايمساوشانسدهندگانپاسخکهرایزست ینیفتصادگماردن،کنترل

نش در مطالعـه  یگـز تورشسبب بروز ، میکردیمن عمل یاگر ما چن. اندداشتهنرا ک از دو گروه ی
دوم فرق ةپاسخ دهند15با ياول در مورد عوامل متعددکنندةشرکت15ممکن است . میشدیم

فعاالنـه بـه دنبـال کـاهش     کـه استشتریبمشارکت ياول برافرن15زش یا انگیآ. داشته باشند
ممکـن اسـت   . باشـد کننـده مخدوشر یک متغیخود ممکن است، نشیزان گزیعالئم هستند؟ م

.اول نباشدنفر15زش یزان انگیمةبه اندازيل متعددیدوم بنابر دالنفر15زشیزان انگیم
ـ ازیبازتـاب نهباشد و هاتفاوتن یز اایآمده ناشدستبهج یممکن است نتا، رونیاز ا ۀمداخل

بـه  یتصادفطوربهرا دهندگانپاسخاگر . میابیدست مثبتيریثأتبهاگر یحت، )ر مستقلیمتغ(ما 
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و هـر  گاندهنـد خپاسيهایژگیوم که دو گروه به لحاظ یانتظار دار، میبگمارک از دو گروه یهر 
دفـاع محقـق در   ن یتـر به، یسانکین یا. باشندعادلمزش یمانند انگيگریدکنندةمخدوشر یمتغ

ـ با، ن اساسیبر هم. مطالعه استیکلییروايبر رویثر خارجؤر عامل میبرابر تأث در صـورت  د ی
ش ینمـا 2ــ 3شکل . بهره جستیشناسروشق ویتحقطرح ۀطیدر حیگماردن تصادفاز امکان 

.در مثال ماستیگماردن تصادفیکیگراف

یگماردن تصادفاز یکیمثال گراف.2- 3نمودار

را بـا اسـتفاده از نمونـۀ در دسـترس خـود بنـا       1-3نمودارمثال داده شده در یگماردن تصادفند یش فرآینمايبرا
ـ اکنـون با . مینیک برگـز یـ سالمندان نزدين سرایاز چندیتصادفطوربهرا شوندهمطالعه30م یاتوانسته. مینهاد دی
.میبگمارا کنترل ییبه گروه درمانیتصادفطوربهرا هاآن

ا یساله 65جامعۀ افراد مسن 
یتر مبتال به افسردگمسن

، در یقاتیاستفاده در مطالعۀ تحقينمونۀ جامعه برا
يسرانیک نمونه در دسترس از چندین مثال، یا

کیسالمندان نزد

:ینش تصادفیگز
یتک افراد شانستک

ده یبرگزيبرابر برا
شدن در مطالعه 

.دارند

ده یه برگزپاسخ دهند30
.شدند

ةپاسخ دهند15
یدرمان

ة پاسخ دهند15
کنترل

به گماردن تصادفی
ا ییگروه درمان
کنترل
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شـود،  یکـردن گفتـه مـ   یهـا تصـادف  کـه در کـل بـه آن   یگماردن تصادفنش و یمسلماً، گز
یـی نـان از روا یو حصـول اطم یخـارج يرهـا یر متغیشـتر تـأث  یکاهش هرچه بیاساسيهاروش

کـردن، روش  یاگر چه تصـادف . هستندیتقایک مطالعۀ تحقیج یصورت گرفته از نتايهااستنتاج
. ستینیخارجيرهایر متغیا کنترل تأثیشتر یکاهش هرچه بيکرد برایاست، اما تنها رويانهیبه

گمـاردن  نش و ینفـک گـز  یکـه بخـش ال  یو تدارکاتيخود بر مشکالت نظریدر بحث قبل
ـ را اگرچه نه غیکردن واقعیات، تصادفین واقعیا. مید کردیهستند، تأکیقیحقیتصادف ،رممکنی

ا یـ یخـارج يرهـا یر متغیل به دانسـتن تـأث  یشتر مایکه محققان بیدر صورت. سازدیماما سخت
، یطین شرایدر چن. ستیکرد نین رویترکردن مناسبیکنندة خاص باشند، تصادفعوامل مخدوش

توان به یميتا حدق،یمورد نظر در طرح تحقيرهایا متغیر یر متغیداشتن تاثتوان با ثابت نگهیم
.افتیدست یکنترل تجربيریگاندازه

1رهایمتغداشتننگهثابت 

ـ ر یثأتداشتننگهروش ثابت ن یتریاصلو ن یترجیرا ـ ا چنـد متغ یـ ک ی ،مطالعـه هـر ر خـاص در  ی
ـ تحقدرشـوندگان مطالعـه يهمتاسـاز مسـتلزم  گمـاردن ۀین رویا. شودیمده ینام2يهمتاساز ق ی
ـ از يهـر عضـو  یگماردن تصادفابسته و سپس وریمرتبط با متغتماالًاحيرهایمتغبراساس ک ی

ـ (یشـ یآزماایـ ط کنتـرل  یبه شـرا ،جفت ,2004Beins,Raulin, Graziano(اسـت  )یتجرب

را د دوباره مثـال خـود   ییایب.شودیمک مثال نشان داده یدر یبه خوبيهمتاسازکاربرد .);2004
.میکنیبررس،انسالیافراد مۀدر جامعیافسردگيد برایجدیرامون درمانیپ

1. holding variables constant
2. matching
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احتمـاالً  يرهـا یق براسـاس متغ یشوندگان درتحقمطالعهيهمتاسازمستلزم گماردنۀ ین رویا

ا یـ ط کنترل یبه شرا،ک جفتیاز يهر عضویگماردن تصادفر وابسته و سپس یمرتبط با متغ
.است) یتجرب(یشیآزما

ـ (یشـ یآزماطیبه شـرا اییتصادفطوربهرا شوندگانمطالعه، خودیدر مبحث قبل ـ ) یتجرب ا ی
م کـه  یم بـدان یلیهنوز ما، م نمودین مثال استفاده خواهیرا در ایهمان فرض اصل. میگماردکنترل 

قـرار  مداخلـه در معـرض که شده است یدر کسانیدرمان ما منجر به کاهش عالئم افسردگا یآ
بـه  کـه ، میکـرد يریگنمونههمان روش هاز جامعه ب، میث کردبحقبالًهمچنانکه. نها ی، گرفتند

ـ کنتـرل  يهـا گروهدر یتصادفطوربهرا شوندگانمطالعهسپس ، شدینمونۀ در دسترس منته ا ی
.میاگمارده)یتجرب(یشیآزما

ثر ؤد میا درمان جدیم که آینادبمیخواهیمهنوز هم . میکنتردهیچیپه یک الیو را ید سنارییایب
ـ ل به یمااما ممکن است، ا نهیاست ـ ر جزئیسـا یر احتمـال یثأت کننـدة مخـدوش يرهـا یمتغ، اتی

رگـذار یتأثیجه درمانینتيهوش هم برروید که گاهیفرض کن، مثالطوربه. میباشزین،یاحتمال
ر قابـل  یثأتـ یشـناخت يعملکردهـا گـر  یديهـا روشممکـن اسـت مشـکالت حافظـه و     . باشد

.افراد مسن داشته باشنددرمان يبررويامالحظه
. در مطالعه کنترل کننـد را رات حافظه یثأکه ترندیگیمم ین تصمامحقق، ن مسئلهیبا علم به ا

عملکـرد و حافظـه را بـه    ، یکافییایپاوییتا با رواشودیمعوض یشناسروش، اساسنیبرهم
.ردیصورت گگماردنا یيهمتاسازش ازیپد توانیمیابین ارزیا، عمالً. کنديریگاندازهیشکل کل

يگـر غربـال آزمـون ةنمـر براساسدهندگانپاسخکردنجفت، يهمتاسازۀین گام در رویاول
گروه (یدرمان در برابر درمان خنث-میداریک طرح دو گروهی، ن صورتیدر ا. استشانحافظه
ون حافظـه  نمره را در آزمـ ن یترشیبکه يمتشکل از دو نفرشدهجفتک زوج یمحققان.)کنترل

هپاسـخ دهنـد  فـرد  و هـر شودیمه یتجزشدهجفتن زوج یسپس ا. دهندیمل یتشک، اخذ کردند
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ـ و یک عضو در گروه تجربیکه ياگونهه ب، شودیگمارده میتصادفطوربه ک عضـو در گـروه   ی
يمسـاو شـانس  ک ی،شدهورن زوج جیدر اولشوندهمطالعههر، گریان دیبه ب. ردیگیمکنترل قرار 

ةن دو نمریسپس اول، شودیمند تکرار ین فرآیا. داردزینا کنترلییط درمانیشرادرگماردنيابر
یگمارده مط یبه دو شرایتصادفطوربهو سپس شوندیمحافظه جور يگرغربالآزموندر يبعد

.دابییمادامه ، طیاز دو شرایکیبه شوندهمطالعهافراد تمامگمارده شدنند تا ین فرآیا. شوند
اول ةسه نمر، با سه گروه. ردیش از دو گروه صورت گید با بتوانیميهمتاسازد که یتوجه کن

را شـونده مطالعـه افـراد  طورنیهماول و ةچهارنمر، با چهارگروه. شوندیگمارده میتصادفطوربه
اسـت  ممکـن  ، یطین شـرا یدر چن. ر جور کردیک متغیش از یبه لحاظ بیبه طرز مشابهتوانیم

اول ةد دو نمـر توانیممحقق . مورد نظر باشدیاحتمالکنندةمخدوشر یمتغعنوان بهت یجنسمثالً
در گـروه  یکـ یکـه  يطـور بـه گمـارد بیتصـادف را کنندهشرکترا بردارد و هر ها حافظه در مرد

ـ رو، رد و سپس بر طبق نمـرات حافظـه  یدر گروه کنترل قرار گيگریو د)یتجرب(یشیآزما راهی
و کنتـرل از  )یتجرب(یشیآزماط یشراارز کردنهم:استیکیهدف، تاًینها.تکرار کندزنانيبرا

ال راحت فرض کند کـه دو گـروه بـه    ید با ختوانیممحقق ، مادر مثال.مورد نظريرهایمتغنظر 
.دارندقرارارزهمط یشرادر، و عملکرد حافظهتیجنسلحاظ

ـ داشـتن نگهثابت يبراکرد یرون یترجیرايهمتاسازگرچها امـا ، اسـت یخـارج يرهـا یمتغر یثأت
، کــردین رویاولــ. اسـتفاده کــرد هــاآنازتــوانیمـ ز وجـود دارنــد کــه  یــنيگــریديکردهـا یرو
. داردیمـ را ثابـت نگـه   یخـارج يرهـا یمتغ، يهمتاسـاز برخالف. شودیمده ینام» 1يبندقطعه«

دهدیر وابسته را میرمورد نظر بر متغیمتغر خاصین تأثییکه امکان تعاستيکردیرويبندقطعه
)Christensen, عنـوان  را بـه یکننـدة احتمـال  ر مخدوشیک متغیيبندقطعهقت، یدرحق). 1988
.کندیمیگر بررسیر مستقل دیک متغی

1. blocking
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دیفراموش نکن
يبندقطعه

به ، گریقل در مستیمتغمثابۀبه یاحتمالکنندةمخدوشر یک متغییبا بررسگماردنروشن یا
.دهدیمرا ، ر وابستهیمتغيمطرح بررويرهایمتغر خاص ین تأثییامکان تعمحققان

کمک یمطالعه پژوهشۀطیدر حيبندقطعهیواقعياجرایک مثال به روشن شدن چگونگی
چه در م آنیافراد مسن افسرده باز گرديدرمان براییکارآۀمطالعبه گر یبار دک ید ییایب. کندیم

. ا نـه یثر است ؤمید در کاهش عالئم افسردگیا درمان جدیکه آنیامورد نظر ما بوده یاصلطرح
ـ گـر  ید قرار گرفت و گروه دیک گروه تحت درمان جدی، میدو گروه داشت ـ ی ا یـ یخنثـ ۀک مداخل

.افت کردیدر،کنترل
.اسـت یر وابسته سـطح عالئـم افسـردگ   ید و متغیر مستقل درمان جدیک متغی، ن مثالیدرا
ر مسـتقل را  یـ ک متغیبه یاحتمالکنندةمخدوشر یک متغیل شدن یتبدر ییتغامکان، يبندقطعه

به . میکنیماستفاده ير قطعه بندیا متغییاحتمالکنندةمخدوشر یمتغعنوان بهاز حافظه . دهدیم
ـ بامحققـان ، رونیاز ا.ا نهیثر است ؤا درمان میم که آیفقط بدانمیخواهیمن، گریدیانیب د ابتـدا  ی

ک یاز کمترنمرات، مثالطوربه. م کنندیرا به دو دسته تقسشوندگانمطالعهحافظهةنمربراساس
گـروه حافظـه   ، خـاص يمرزةک نمریاز شتریبف و نمرات یگروه حافظه ضع، خاصيمرزةنمر

ـ )یتجرب(یشیآزمابه گروه یتصادفطوربهافراد تحت مطالعهسپس.دهندیمل یخوب را تشک ا ی
درمـان و  ، ر مستقل وجـود دارنـد  یدو متغدر مطالعهاکنوند کهیدقت کن. شوندیگمارده مکنترل 
ـ در طـرح اول .جود دارندودو گروهيجاه هار گروه بچو ، حافظه ـ (یشـ یآزمادو گـروه  ، هی )یتجرب

ۀحافظـ / درمـان ، فیعۀ ضـ حافظـ / درمـان : چهارگروه دارندمحققاناکنون . وکنترل وجود داشتند
، دیـ کنیمـ مشـاهده  همچنانکـه .خوبۀحافظ/ ف و بدون درمانیحافظه ضع/ بدون درمان، خوب

يریا حافظه تـأث ید که آشونییتعتاسه کنندیرا مقاهاگروهن یعملکرد اندتوانیممحققاناکنون 
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ـ یمیجنبيهاسهیمقان یا، يبندقطعهبدون استفاده از . ا نهیدرمان داشته است ییکارآيبررو رس
. نبودند
یخـارج يرهـا یمتغداشـتن نگهثابت ، یخارجيرهایمتغکنترل يبرايگرینش دیکرد گزیرو

، مثـال طـور بـه . ر مورد نظـر اسـت  یتغمک دست به لحاظ یيانمونهنشیگزقیمورد نظر از طر
يآن دسـته از افـراد مسـن را بـرا    تنهـا  خـاص يمرزةک نمریبراساسد در ابتدا توانیممحقق 

حداقل نمره را که یشوندگانمطالعهتمام. دارندیفیضعۀند که عملکرد حافظیبرگزیماندرۀمطالع
ـ یبـه شـرا  افراد تحت مطالعـه  سپس . شوندیمحذف اورند از مطالعهیندستبه مختلـف  یط تجرب

که تمـام  یدر صورت، مشخصطوربهساده است کرد نسبتاًین رویمنطق پشت ا. شوندیگمارده م
در آنباشـند یمـ معـادل نسبتاً) حافظه، مثالطوربه(ر مورد نظر یبه لحاظ متغعه افراد تحت مطال

ـ یمنیر احتمالین تأثیاۀ جینتکسان است و در یهاگروهر در تمام یمتغیر احتمالیثأصورت ت د توان
یثر است ولؤمیاحتمالتورشن روش در حذف یا. عمل کندکنندهمخدوشک عامل یصورت به
در مـورد  تنها ياجهینتنوعهر، ن مثالیدر ا. ج مطالعه داردینتايریپذمیتعميبررویمنفيریتأث

يافـراد مسـن دارا  تـر عیوسۀنه در مورد جامع، کندیمخوب صدق ۀافراد مسن با عملکرد حافظ
.یافسردگ

يآماريکردهایرو

گمـاردن نش و یگـز يبـه جـا  ، میکنیمکه از آن صحبت یخارجيرهایمتغن روش کنترل یآخر
در دهنـدگان پاسـخ گمـاردن نش و یگـز .ردیگیمبهره يل آماریه و تحلیاز تجز، شوندگانمطالعه

برشـمرده ، مییگـو یمـ سـخن يتـر مفصـل طـور بههاآنةکه دربارییهاروش، 7ـ3ع یمرجع سر
.اندشده
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7-3ع یمرجع سر
یخارجيرهایمتغداشتننگهثابتيبرايآماريکردهایرو

یفیصتويآمارهاـ
tآزمون ـ

انسیل واریتحلـ
انسیکو وارل یتحلـ
یسهمیهمبستگـ

ـ گبهـره کـه بـا  وجود داردهاگروهيارزهمن ییتعيبرا1يکرد آماریک روی ـ از تجزيری ه و ی
مطالعه صـورت  مورد نظر در هر گروه يرهایمتغين و انحرافات استاندارد برایانگیل ساده میتحل

و اسـت يداریناپااز یشاخصو انحراف استانداردمتوسط است ةک نمریصرفاًنیانگیم. ردیگیم
م ین مفـاه یل از ایبه تفص7در فصل . (دهدیمن نشان یانگیاز مرا نمراتانحراف متوسط ریدامق

ر یتصـو آوردندسـت بـه يبرامیتوانیمو انحرافات استاندارد هانیانگیماز ). م گفتیسخن خواه
د تصـور  ییایب.میاستفاده کن، حافظهمثالً، ر مورد نظریک متغیدر مورد ،هاگروهاز نمرات يالحظه

و میگمـارد خـود  یبـه دو گـروه اصـل   یتصـادف طـور بهخود را افراد مسن تحت مطالعۀد کهیکن
بـه لحـاظ  .مـان جالـب اسـت   یبرایاحتمالکنندةمخدوشر یک متغیعنوان بهز ینعملکرد حافظه 

ـ (ن یاگـر مـا بـدب   . کنـد یمـ تاوه را به لحاظ عملکرد حافظه همدو گریگماردن تصادف، ينظر ا ی
هـر  يبـرا را و انحرافات استاندارد نمرات حافظه هانیانگیمم یستتوانیم، میبود)یوسواساحتماالً

یج کـاف ینتا، محققاناز ياریبسيبرا. ا نهیاندبودهکسان یا یم که آینیم تا ببیکنیدو گروه بررس
ـ وانحرافات استاندارد در هر دو گـروه نزد هانیانگیماگر ، رگیدن ایبه ب-است فـرض  ، ک باشـند ی

يبراتیآزمون(ياز آزمون آمارگرانید. وجود نداشته استياکنندهمخدوشکه عامل کنندیم

1. statistical approaches
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استفاده هانیانگیمۀسیمقايبرا) ا چند گروهیسه يبرا[ANOVA]انس یل واریتحلایدو گروه 
انـد داشـته يمعناداريتفاوت آمار، ر مورد نظریبه لحاظ متغ، هاگروها یکنند که آنییتا تعکنندیم
بـه  هـا گـروه معنا اسـت کـه   نیدافت شوند بیيمعناداريهاتفاوتاگر ). ,1992Howell(ا نه ی

ـ ا. وجود داشته اسـت کنندهمخدوشک عامل یو احتماالًاندبودهنهمتا، ر مورد نظریلحاظ متغ ن ی
.باشدیرعملیغا یرممکنیغیگماردن تصادفسودمند است که یخصوص هنگامهکرد بیرو

ـ یشتریبهرچهکاهش يگر برایديکرد آماریدو رو وجـود  یخـارج يرهـا یمتغر یثأا کنترل ت
ـ تجزمرحلۀنام دارد و در ANCOVAا ی»انسیوارکول یتحل«کردین رویاول. دارند ـ ه و تحلی ل ی
ـ  يآمـار روشن یا). ,1980Huitema(شودیماستفاده از آن هاداده ـ تغینـوع ه نمـرات را ب ر یی

ـ بـه ب ، کسان شـوند یشده يریگاندازهر مورد نظر یدر متغشوندگانمطالعهکه نمراتدهدیم یانی
همتا نشده يهان گروهیاختالفات بو کندیمکنترل رايفرديهاتفاوت،يآمارروشن یا، گرید

Schmelkinبه . ك. ر(کند یل میرا تعد & Pedhazur, 1991Winner,1971;.(
، قـت یحقدر. اسـت یخـارج يرهایمتغکنترل يبرايگریديآمارروش، 1یسهمیهمبستگ

کنترل یاضیرطوربهر یتغما چند یک یآنکهپس از،ریان دو متغیمیهمبستگ، یسهمیهمبستگ
Schmelkin(و حذف شدند & pedhazur,1991(به مـا  یسهمیهمبستگ، مثالطوربه.، است

یخـارج ر عوامـل  یکـه تـأث  دهدیمـ یرا در حـال ان حافظه و سطح عالئمیارتباط میامکان بررس
مسـلماً ، ن روشیدر ا. ده استشحذف یاضیرطوربهزه را یان انگیا میگر مانند هوش یدیاحتمال

ـ و در تجزشـده يگـردآور ر یمناسب در مورد هر متغيهادادهفرض بر آن است که ـ ه و تحلی ل ی
ـ اصرف نظـر از  ، توانیميآماريکردهایرون یااز . اندآمدهيآمار نش و یدر مطالعـه گـز  کـه نی

.دکراستفاده ، ا نهیه است بوداستفاده مورد یگماردن تصادف

1. partial correlation
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خالصه

و رناخواسـته یتأثر یکـاهش تـأث  يمورد اسـتفاده بـرا  یعموميهاکنترلو کارهان فصل از راهیا
ار یخصـوص از آن جهـت بسـ   ه ن بیادیبنيکارهان راهیا. گفتق سخنیدر هر طرح تحقتورش

تـورش که محقـق از وجـود   یهنگامیحت، ناخواستهو تورشر یسودمند هستند که به کاهش تأث
دات یـ سـبب کـاهش تهد  تـاً ین نهایادیبنيکارهان راهیايریکارگه ب.کنندیمکمک ، ستیآگاه ن

.شودیممطالعه يهاافتهینان ما به یزان اطمیش میافزاوییروا

:ییخودآزما
زان معرف کـل جامعـه   یمن یترشیببه یتصادف................ حاصل از نمونههر، ياز لحاظ نظر-1

.است
ـ که مزایتا زماناز مطالعه استفاده کرد يادر هر جنبهاغفالازتوانیم-2 ـ مطالعـه  يای از شیب

ا غلط؟ین سخن درست است یا. آن باشندیاحتماليهاخطر
یـی نان از روایو حصول اطمیمزاحم احتماليرهایمتغر یأثتيتاسازهميروش بران یترثرؤم-3

.است............. استفاده از، مطالعهیدرون
بـر  نـد توانیمـ ها ن نقشیفا کنند و ایرا ايمتعدديهانقشندتوانیمق یتحقشوندگانمطالعه-4
ا غلط؟یسخن درست است ن یا. ر بگذارندیج مطالعه تأثینتا
دارنـد چـرا کـه از    يبرتریواقعيهاشیآزمابر )یتجرب(یشیآزماشبه یقاتیتحقيهامطالعه-5

ا غلط؟ین سخن درست است یا. رندیگیمبهره یگماردن تصادف
:هاپاسخ

یطیدر هر شرافالاغوجود دارند که اجازه استفاده از یاخالقییهاتیممنوع(غلط)2؛نشیگز)1
یگمـاردن تصـادف  از یواقعـ يهاشیآزما(غلط)5؛درست )4؛یگماردن تصادف)3؛)دهدیمرا ن

).رندیگیمبهره 



4
يهاروش، هادادهيگردآور

يریگاندازهسنجش و يکارهاراهویابیارز





یمطالعاتترشیبیحت.الغه نمودمبتوانیمدر طرح پژوهش نيریگاندازهسنجش و ت یدرباره اهم
ـ أت، انـد شدهیطراحز ینیکه به خوب يکارهـا راهازاسـتفاده عـدم کـه در صـورت  کننـد یمـ د یی

ن فصل راجع به موارد یدر ا.استجهینتیبمطالعه ، هادادهيگردآورمناسب در مراحل يریگاندازه
. میکنـ یمـ ق بحـث یدر طرح تحقيریگاندازهسنجش و يکارهاو راههادادهيگردآورمرتبط با 

ـ ا، در واقـع . سـت یاز موضـوع ن یبرداشت جـامع ين فصل به معنایواضح است که ا ن قسـمت  ی
ـ به اهمشتریبن فصل یا. از متون باشدياریبسموضوعییتنهابهدتوانیم بـا  م مـرتبط  یت مفـاه ی

ـ مرتبط با اهمیموارد کلبا مطلب را . پرداخته استهادادهيگردآورو يریگاندازه سـنجش و  ت ی
ـ گاندازهسنجش و مخصوص يهااسیمق، سپس.میکنیمق شروع یدر طرح تحقيریگدازهان يری

ـ در پا. میدهـ یمـ مـورد توجـه قـرار    يآمارفنونو هاروشرا با هاآنارتباطیو چگونگ بـه  ، انی
ـ گانـدازه سـنجش و  يکارهـا و راهیسـنج روانمالحظات  هـا دادهيگـردآور يخـاص بـرا  يری

.میپردازیم

يریگندازهاسنجش و 

فنـون و  ، ن رویاز ا. رندیگیمدر نظر یق علمیاساس تحقعنوان بهرا اغلب يریگاندازهسنجش و 
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را که يریگاندازهسنجش و . ق هستندیتحقیشناسروشيادیبنياز اجزايریگاندازهيکارهاراه
کـه محققـان بـه    ف کرد یتعريامرحلهتوانیم، و کاربرد استیعلمۀینظریپل ارتباطبه مثابۀ 

,Kaplan(کنندیمینیبشیپو ، نییتب، فیموجود روزمره را توصيساختارهاده و یواسطۀ آن پد

1964; Pedhazur & Schmelkin, ت یموفق، مانیزندگيهاسالما مدت ، مثاليبرا). 1991
یم زنـدگ مات مهـ یتصم. میکنیميریگاندازهلومتریکرا برحسب ن دو نقطه یو فاصلۀ ب، مانیمال

را انـدازه  يفـرد يا سازگاریشرفت یپ، استعداد، که هوشياستاندارديهاشیآزماانجام براساس
، افتـد یماتفاق یخاصيزهایچ، ش سنیکه با افزامیکنیمینیبشیپما . شودیماتخاذ ، رندیگیم

، الصـه خطـور بـه . شودیمهمه یزندگرات در روشییر تغیا باعث سایشودیمشتریبالت یتحص
.ت داردیق اهمیطۀ طرح تحقیکه در حت استیهمان قدر با اهمماةروزمریدر زندگيریگاندازه

ـ اهمیاساسـ لحـاظ  دو از یدر مطالعـات پژوهشـ  يریگاندازهسنجش و مفهوم  ، اول: ت داردی
ـ يریگاندازهسنجش و  کنـد یمـ رهـا یمتغو یانتزاعـ يسـاختارها کـردن  یمحقق راقادر به کم .

ـ  يبرامعموالً قیحقت، دیاد داریه ب2از فصل ههمچنانک وابسـته و  يرهـا یمتغن یکشف ارتبـاط ب
ـ کامـل عمل ید قبـل از بررسـ  ینوعاً بایدر مطالعه پژوهشرهایمتغ. ردیپذیمام جنامستقل و یاتی

شده باشند یکم)Kerlinger, ـ یاتیـ ف عملیتعر، بحث شد2که در فصل همانطور). 1992 ک ی
ر در یـ ف متغیـ ن کـار بـا تعر  ید و اآوریمبه حالت محسوس در یا انتزاعیيلت نظرر را از حایمتغ

ر استفاده کرده استیمتغيا دستکاریيریگاندازهيبراهاآنکه محقق ازـ یواقعيهاهیروقالب 
را »کاهش وزن«ر یمتغیممکن است محقق، کاهش وزنیدر بررس، مثاليبرا. دشویمانجام ـ

کـردن  یند کمــّ یفرآ. کندیاتیعمل، خاصیخین فرد در تاریر وزن آغازیوزن زکاهش صورت به
1پونـد بهمقدار کاهش وزند در قالب توانیم، مثاليبراـط نسبتاً آسان استین شرایر در ایمتغ

ـ گانـدازه بـدون  ، محققان. ف شودیتعریدوره مطالعه پژوهشیدر ط2و اونس تواننـد از  یمـ ، يری
سـطح  ، دوم. عمـل کننـد  نـد توانیمـ کمتراما ،مند داشته باشندرنظامیغیاهداتمش،اطرافيایدن

1. Pound
2. Ounce
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ـ گانـدازه ماً بـه ابـزار  یمطالعه مسـتق هريهادادهل یتحليمورد استفاده برايآماریدگیچیپ يری
,Anderson(دارد یمورد مطالعه بستگيرهایمتغکردن یکمياستفاده شده برا 1991.(

دیفراموش نکن
یقیدر طرح تحقيریگاندازهجش و سنت یاهم
ـ گانـدازه ، اول: مهم اسـت لحاظدو از قیدر طرح تحقيریگاندازهسنجش و ت یاهم ـ ايری ن ی

سطح ، دوم. کندیمرا کرهایمتغو یانتزاعيساختارهاکه کندیممحقق فراهم يامکان را برا
سـنجش و  اس یماً به مقیه مستقعمطالهريهادادهل یتحليمورد استفاده برايآماریدگیچیپ

.داردیبستگ، هلعمورد مطايرهایمتغکردن یـّاستفاده شده در کميریگاندازه

ــددســتهدو  ــرايبن ــده ب ــادادهيعم ــود دارده ــرپارامتریغ:وج ــپارامترو کی ــاداده.کی يه
ـ نیفـ یکيهادادههاآنبهکه (1کیرپارامتریغ ، هـا یژگـ یعـاً شـامل و  نـو )شـود یمـ اطـالق زی

ـ کنـد توانیمـ و ن، کننـد یمـ ف یکه فرد را توصشوندیمییهايبنددستها یت ایخصوص شـوند یم .
ـ هـا  انـدازه در ) گـردد یمز اطالق ینیکمـّيهادادههاآنکه به(2کیپارامتريهاداده ا درجـات  ی

ـ پارامتريهاداده. دهندیما فاصله را نشان یت مرتبط یمتفاوت هستند و کم ن دامکـان آزمـو  کی
ـ رپارامتریغيهـا دادهکه یدر حال، دهندیمرا به محققان ها اندازهر و یمقاد مثابـۀ  عمـدتاً بـه  کی
Hair, Andreson, Tatham(شـوند یمـ گرفتـه  کـار  بـه يبنددستهف و یتوصيبرایروش &

Black, 1995.(

1. nonmetric data
2. metric data
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دیفراموش نکن
کیپارامتريهادادهو کیرپارامتریغيهاداده
کـار  بـه يبنـد دسـته ف و یتوصيعمدتاً برا) شوندیمکندتوانیمه نک(کیرپارامتریغيهاداده

.شودیماستفاده ها اندازهر و یآزمودن مقاديبراکیپارامتريهادادهاز. روندیم

يریگاندازهسنجش و يهااسیمق

ـ رپارامتریغک ویپارامتريریگتر اندازهعیوسيهايبندبزرگ در دستهيریگاس اندازهیچهار مق کی
. 4ینسبيهااسیو مق3يافاصلهيهااسی، مق2یبیترتيهااسی، مق1یاسميهااسیمق: قرار دارند

يهااسیمق. ک هستندیپارامترریغيریگاندازهسنجش و يهااسیمقیبیو ترتیاسميهااسیمق
).1ـ4ع یبه مرجع سر. ك.ر(یاسم

1-4ع یمرجع سر
یاسميهادادهو يریگاندازهسنجش و يهااسیمقبارز يهایژگیو
.رندیگیممورد استفاده قرار -یـّنه کم-یفیکيبندطبقها یيبنددستهيفقط براـ
.ندارند5نقطه مطلق صفرـ
.مرتب شوندیـّره کمیدر زنجندتوانیمنـ
.انداستفادهرقابلیغ، استانداردیاضیات ریعمليدر اجراـ
.هستندهلأت تیو وضعیاسیسیوابستگ، مذهب، تیشامل جنسهامثالـ
.دکریاضیريستکاررا دهاآنتوانیمهستند و نیفیمنحصراً توصـ

1. nominal scales
2. ordinal scales
3. interval scales
4. ratio scales
5. absolute zero point
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مـورد  یفیکيبندا طبقهیيبنددستهيبرخوردارند و تنها برايریگاندازهیدگیچین پیترمکاز 
رتب کرد، در میصورت کمـّها را بهتوان آنینقطه صفر مطلق ندارند و نم. رندیگیاستفاده قرار م

ص یگـر، اعـداد تخصـ   یعبـارت د به. وجود ندارديمساويریگآن واحد اندازهيهايبندن دستهیب
سـتند ـ   یتحت مطالعه نیژگیا ویات یف خصوصیفراتر از توصیاضیریمعانير دارایافته به متغی

ـ ، از قبیضـ ایات ریعملين امر اجرایا. ندارندياات اشارهیا خصوصییژگیر و ویها به مقادآن ل ی
یاس اسـم یـ مقيهامتداول دادهيهامثال. کندیرممکن میم و ضرب را غیش، کاهش، تقسیافزا

ت تأهل، رنگ یت، وضعی، قومی، مکان تولد، شهر اقامتیاسیسیت، مذهب و وابستگیشامل جنس
ـ د که هر یتوجه داشته باش. شودیمیت استخدامیچشم و مو و وضع رهـا صـرفاً   ین متغیـ ک از ای

.قرار دادیاضیريها را مورد دستکارتوان آنیهستند و نمیفیصتو
. شـوند یمشناخته یبیترتيهااسیمقبهکیرپارامتریغيریگاندازهيهااسیمقن نوع از یدوم
ـ یترت) 2ــ 4ع یسرمرجعبه .ك.ر(اس یمقيریگاندازه، یاس اسمیمق، برعکس ـ متغهـر یب ر در ی

.دشویمف یتوصکسان و گستردهیقالب 

2-4ع یمرجع سر
یبیترتيهادادهو يریگاندازهسنجش و يهااسیمقبارز يهایژگیو
.بنا شده استیاسميریگاندازهر بـ
.کندیميبندطبقه، رهایمتغر یدر ارتباط با ساراآن ر مرتبطیر و مقادیک متغیـ
.هستندیژگیاز ويترشیبانگر مقدار یش عدد نمایو افزادهدیمرا نشان رهایمتغب یترتـ
ـ   دهـد یمـ ت مرتبط اطالعات یدرباره موقعـ را نشـان  هـا دسـته ا یـ ن طبقـات  یامـا فاصـله ب
.دهدیمن

.استیفیکاًتیماهـ
.ک مسابقه استیدر هادوندهان یت پایبا موقعتباطرامثال درـ
.هستنددهیچیپيآماريهالیتحليالزم برایاضیفاقد خواص رـ
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ـ بـه ا شودیمیاس اسمیمقيریگاندازهبرتر از یاس در سطحین مقیر سبب طرح ان امیا ن ی
رهـا یمتغر یر و ابعاد مرتبط با آن را در ارتبـاط بـا سـا   یمتغهريبنددستهیبیاس ترتیمقل کهیدل

ـ بـه ب . کردمرتبیژگیاز ويبرحسب مقدار برخوردارتوانیمرا رهایمتغ.سازدیمریپذامکان ان ی
انگر مقـدار  یـ ش عـدد نما یو افـزا دهنـد یمـ را نشـان  رهایمتغب یترتیبیترتيهااسیمق، رتساده

.استیژگیاز ويشتریب
یمـ از کمترا یاز تربزرگم یاستفاده از مفاهیبیترتيهادادهدن درباره یشیانديگر برایراه د

د که دانستن یوجه کنت. کندیمد یکأتیبیترتيهادادهیز به ضعف اساسینیضمنطوربهکه باشد
کمتـر ا یشتریبيزان برخورداریمدارا هستند شتریبا یکمتررا یژگیک ویزهایچیا برخیآکهنیا

يزیا طبقات چیهادستهن یپس ما دربارة اختالف ب. کندیمت را مشخص نیا خصوصییژگیآن و
ـ  امـا دربـارة  ، میدارثبت مدربارة ارتباط یاطالعاتما در عوض . میدانیمن ا یـ ن طبقـات  یفاصـله ب

دارنـد و خـواص   یفـ یت کیماه، یاسميهادادهه یشب، یبیترتيهاداده.میدانیمنيزیچهادسته
ـ موقعیبیاس ترتیج از مقیک مثال رای. ده ندارندیچیپيل آماریتحليالزم را برایاضیر يهـا تی
ه بودیمگذشته بهتر از چهاراول که از خط ةکه دوندمیدانیمما . استدر مسابقههادوندهیانیپا

کـه از  بوده است چقدر بهتر میدانیمیما فقط در صورت. استچقدر بهتر بودهمیدانیماما ن، است
ري متفاوتی سـوق  یاس اندازه گیا مقین مسئله ما را به سطح یا. میهر دونده آگاه باشیانیزمان پا

.ندکيراهبريریگاندازهکیپارامتراس یبه بحث در مقکهيطوربه، دهدمی
تـاً یماههسـتند و  کیپارامتريریگاندازهيهااسیمقدو نوع از یو نسبيافاصلهيهااسیمق

يو با فنون آمـار دهندیمرا نشان يریگاندازهسطح ن یتردهیچیپهاآن،یبطور کل. هستندیـّکم
.ده مطابقت دارندیچیو پيقو

ـ بـا ته ) 3-4ع یمرجع سربه .ك.ر(يافاصلهاس یمقدريریگاندازهسنجش و  یعـات طاله ای
اعداد . قرار داردیبیترتيریگاز اندازهيدر سطح باالتر، رهایر متغین مقادیب و فاصله بیترتةدربار
ـ یميبنددرجهيمساويهادر فاصلهيااس فاصلهیدر مق مطلـق  نقطـه صـفر  يدارایشوند، ول
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ـ دلنیهمـ بـه . ستایدر عوض، نقطه صفر مطلق دلبخواه. ستندین اس،یـ ن سـطح از مق یـ ل در ای
رممکن یـ م و ضـرب را غ یر است، اما فقدان نقطـه صـفر مطلـق تقسـ    یپذش و کاهش امکانیافزا

یشود ولیما مرتبط میستم اعداد سنتیبا سيااس فاصلهیم مقید بهتر است فکر کنیشا. کندیم
3-4ع یمرجع سر

يافاصلهيهادادهو يریگاندازهسنجش و يهااسیمقبارز يهایژگیو
.دارندیـّت کمیماهـ
.استیبیترتيریگاندازهه یبرپاـ
.دهندیمارائه یاطلّاعاترهایمتغر ین مقادیب و فاصله بیدربارة ترتـ
.شوندیميبنددرجهيمساويافاصلهاعداد با ـ
.استینقطه صفر دلبخواه، نقطه صفر مطلق نداردـ
.استریپذامکانش و کاهش یافزاـ
.هستندگرادیا سانتیت ینهادرجه حرارت در فاريریگاندازهشامل هامثالـ
.سازدیمرممکنیغم و ضرب را یفقدان صفر مطلق تقسـ

دهـد، بـا   یگراد، صفر فقدان کامل حرارت را نشان نمـ یا سانتیت یاس فارنهایمقيرو. بدون صفر
ـ  یدرجه شـب 20و 10نیبيریگا اندازهیـّت ین حال، تفاوت کمیا درجـه  50و 40ن یه اخـتالف ب

100کسـان  یـّت یـ ن دو دامنۀ درجه حرارت باشد اما تفاوت کمیـّت در بید اختالف کمیشا. است
.درجه است10ا یواحد 

ـ گانـدازه یاس نسبیمقیکمـّيریگاندازهسنجش و اس ین نوع مقیدوم بـه  . ك.ر(اسـت  يری
اس یـ ن استثنا که مقیبا ا. استيااس فاصلهیهمانند مقیاس نسبیخواص مق). 4ـ4ع یمرجع سر

ـ کـه تمـام عمل  يطوربه. ک نقطۀ صفر مطلق داردینسبی  . کنـد یر مـ یپـذ را امکـان يات آمـار ی
یپول مثـال مناسـب  . ما وجود داردةروزمریدر زندگیاس نسبیمقيهااز دادهيمتعدديهامثال
درصـفر يوجود دارد ـ از آن جمله است موجـود  پول) ا صفری(امکان نداشتن مثال،يبرا. است
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امکان ،يااس فاصلهیمقيهابرعکس، داده. از نقطه صفر مطلق استيان نمونهیا. يحساب جار
. استدالر10برابر2دالر 20دالر است، و 1برابر 100دالر 100. م و ضرب وجود داردیتقس

4-4ع یمرجع سر
ینسبيهادادهو يریگاندازهو سنجش يهااسیمقبارز يهایژگیو
.دارندنقطه صفر مطلقکهاستثنانیبا ا، هستنديافاصلهاس یهمانند مقـ
.را دارندیاضیات ریامکان تمام عمل، يافاصلهاس یمقيهادادهبرعکسـ
.هستندوزن و زمان، شامل قدهامثالـ
.هستنديریگاندازهسطح ن یترباالدر ـ
.را دارنددهیچیپيفنون آمارازت استفادهیقابلـ

يطـور م، بـه یادالر از دست داده50م، یم نصف آن را ببخشیم و بخواهیدالر داشته باش100اگر 
ن سطح یباالترینسبيهاداده. گر شامل قد، وزن و زمان استینمونۀ د. دالر است1برابر 50که 

.ده را دارندیچیپيهستند و امکان استفاده در فنون آماريریگاندازه

یسنجروانمالحظات

یاتیف عملیو تعاريریگاندازهسنجش و بر یادداشتی

یسنجروانيهايازمندید حداقل نیقات بایمورد استفاده در همۀ تحقيهاو روشیابیل ارزیوسا
ياداريریگاندازهيم، فنون و راهکارهایکنین فصل بحث میهمچنانکه بعداً در ا. را برآورده کند

ق، یـ هماننـد مالحظـات طـرح تحق   . ق مشـترك هسـتند  یتحقيهااست که در طرحیعیتنوع وس
ـ فنـون  نشیگزق و ساختار تحت مطالعه معموالً باعث یپرسش تحق ـ گا راهکـار انـدازه  ی بـه  يری

ـ گانـدازه ياز انواع راهکارهایتر، محقق معموالً در برخقیان دقیبه ب. شوندیمیخصوص بـه  يری
یطـور مثـال، افسـردگ   بـه . پـردازد یوابسته و مستقل مـ يرهایکردن متغیو کمکردنیاتیعمل

یاتیـ شـود، عمل یل استاندارد کسب میکه با استفاده از وسايانمرهيریگق اندازهیتواند از طریم
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ـ کـردن  یاتیـ ممکن است بـا عمل یتیشخصیژگیاس وین صورت، هر نمره مقیبه هم. شود ک ی
یاتیـ ف عملیـ ک تعرید که یادآوریبه 2از فصل . ردیتفاده قرار گت خاص مورد اسیشخصیژگیو

ـ گانـدازه يبـرا ،مورد اسـتفاده یواقعيهاهیاست در قالب رويریف متغیطور ساده تعربه ا یـ يری
Graziano(آن يدستکار & Raulin, تـوان  یمیف، به راحتین تعریبا در نظر گرفتن ا).2004

ی، اساسـ یم انتزاعـ یکردن مفاهیل کمک به کمـّیق، به دلیقدر تحیاتیف عملیافت که تعاریدر
در کـه یمحقق، مثالطوربه.انجام دادیبه راحتيریگکردن را با اندازهیاتیتوان عملیم. هستند

سـت و  یچیافسردگ، ن مطلب را کهیال استیمااست یافسردگيد برایجدیدرمانیحال بررس
ابتـدا  ، به نظر برسدیهین امر بدیادیاگر چه شا. کندیما کییاتیعمل، شودیميریگاندازهچگونه 
ا یآ.ردیگیمدر نظر ، ندینمايریگاندازهو یاتیعملرایافسردگندتوانیمکه یاحتماليهاتمام راه

ا عـدم حضـور   یا با حضور یآاست؟ ياشامل نمرهیافسردگيریگاندازهيشده برایل طراحیوسا
ـ ؟ آشـود یمافته مشخص یاحبه سازمان ک مصیدر خاص یعالئم ـ یمـ ا ی سـطح  براسـاس د توان

ـ متغهـر یاتیـ ف عملین موارد صرفاً سطح امکان تعاری؟ اردیانجام پذيت مشاهدات رفتاریفعال ر ی
بهبـود  توانیمم چطور ینیو ببمیون مثال متمرکز شیهميد رویبگذار.کندیمدارخدشهمنفرد را 

ـ بـه درمـان جد  منـد عالقهاگر ، معهذا. مودنيریگاندازهرا یسطح افسردگ یافسـردگ يبـرا يدی
ـ ، ت ماندنـد یوضعانا در همیافتند یبهبود شوندگانمطالعهایم آینیم ببیمجبور، میهست ا پـس از  ی

يبهبود، یاتیف عملیبه تعارهم؟ بستیکنیـّرا کميبهبودپس چگونه . افت مداخله بدتر شدندیدر
، یصـ یکـاهش عالئـم در مصـاحبه تشخ   ، یافسردگیابیدر ارزهانمرهمشاهده کاهش توانیمرا 

.ن کردییتعهانشانهن یا تمام ایدو ةد مشاهدیا شای، تیش سطح فعالیمشاهدات افزا
فنـون  وجودمنابع و وجود، دوپاسخ داده شد بدانیباکه یقیال تحقؤت سیماهنشیگزاساساً

صـحت و  ، در هـر حـال  . بر عهدة محقق اسـت ، نظرساختار مورد يبرايریگاندازهيکارهاو راه
ـ گاندازهيهاهیروبه یماً بستگیه مستقمطالعيهادادهيگردآورت یفیک یاتیـ ف عملیو تعـار يری

يکردهـا یروصـرفنظر از .ه داردمورد مطالعـ يساختارهايریگاندازهف و یتعريمورد استفاده برا
را کـه بـه  یسـنج روانيهـا يازمنـد یند حداقل یبايریگاندازهيکردهایروابزار و ، مورد استفاده



یشناسق و روشیطرح تحقاصول/ 146

بـرآورده  ، کنندیماستفاده شده در مطالعه کمکيریگاندازهيکارهاصحت و ارتباط راهبهاعتماد 
ـ ابزار ارزنشیگزمرتبط با یسنجروانم یمفاهنیترمهمو ن یترجیراییایو پاییروا.سازند و یابی

.هستنديریگاندازهيکارهار راهیسا

يریگاندازهسنجش و باهاآنو ارتباطییو رواییایپا

ا قابل اعتماد بودن فنون یبه ثبات ، سطح خودن یتریدر کل)5-4ع یمرجع سربه .ك.ر(1ییایپا
,Andrich(شودیماطالقيریگاندازه 1981Lear, ـ با ثبـات  ییایپا، اخصطوربه. ،);2004 ا ی

ـ گاندازهحاصل ازنمرة يداریپا ـ فنـون ارز ایـ يری ـ ا موقعیـ ط یو شـرا یابی شـود یمـ ت مربـوط  ی
)Anastasi, Urbina, 1997; White & Satz, ـ پايریگاندازهچهچنان.)1957 پـس  ، باشـد ای

. استکمترباشد يریگاندازهيو خطایاز عوامل تصادفیناشینمره اکتسابکهنیااحتمال 

5-4ع یرجع سرم
ییایپايریگاندازهسنجش و 

ـ و به ثبات گرددیمبريریگاندازها قابل اعتماد بودن فنون یبه ثبات ییایپا ـ ا پای نمـره  يداری
ـ گانـدازه چهچنان. شودیممربوط یابیا ارزیيریگاندازهک یاز یاکتساب ـ پايری پـس ، ا باشـد ی

.استترکمباشد يریگاندازهيو خطایاز عوامل تصادفیناشینمره اکتسابن کهیاحتمال ا
ـ پاشکلن یترسادهدر ،استیپايریگاندازها ابزار یک روش یم که یور متوجه شپس چطو ییای

ل یوسـا مانند نمـرات  شوندیماست که مستقالً استنتاج ین مجموعه نمراتیمربوط به ارتباط ب
بـازگو  یب همبستگیک ضریعنوان بهمعموالً ییایپا، نیبنابرا. ت جداگانهیدر دو موقعیابیارز
بـه  رهـا یمتغا ین دو مجموعه نمرات یدربارة ارتباط بییزهایچاست که يل آماریتحل، شودیم

.ا باالتر باشدی% 80یب همبستگیوجود دارد که ضریوقتیکافییایپا. دیگویمما 

1. reliability
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کنـد  یمـ يکه نمرات و مشـاهدات را دسـتکار  ) یانسیوار(یاختالفيبرا1يریگاندازهيخطا
ـ نمایبه درسـت گر یکنترل نشده است آن چنانکه د ـ . سـتند یانگر سـاختار سـؤال ن  ی کـه از  ینمرات

. کنندیباز ميریگاندازهيخطايند راه را برایآیدست ماطالعات بهيمختلف گردآوريهاشکل

6-4ع یمرجع سر
يریگاندازهسنجش و يو به حداقل رساندن خطاییایش پایافزايبراییکارهاراه

ياثر خطایبیا ترکیییبه تنهاندتوانیمدر صورت استفادههستند که يادیزیعمليهاوهیش
طرح مطالعه در نظـر  يبندمرحلهید در طیباشنهادهایپن یا. را به حداقل برساننديریگاندازه

ار یمستقل و وابسته بسـ يرهایمتغيریگاندازهيکارهاو راههادادهيگردآورگرفته شود و در 
ـ گانـدازه يکارهاا راهیار ابزيریبه کارگ، نخست. دقت کرد ـ بايری ۀهمـ . د اسـتاندارد باشـد  ی

يکارهـا راهياجـرا ، گـر یدعبـارت  به. روش ممکن انجام شوندن یترباثباتد یباها يریگاندازه
محققـان  ، دوم. کدست باشـد یکه در مطالعه هستند یدهندگانپاسختماميد برایبايریگاندازه

ـ گانـدازه ا راهکـار  یل یمضمون وسايهالعملدستورادهندگانپاسخند که یمشخص نما را يری
مشکل داشـته  يریگاندازهيهادستورالعملا یدر فهم اهداف دهندگانپاسخاگر . نداهدرك کرد

داردسروکارهادادهيگردآورکه با یهر محققدیبا، سوم. ق پاسخ ندهندیباشند امکان دارد دق
ـ با. ده باشدیم دیالً تعلکاميریگاندازهاستفاده از راهکار يبرا ن قبـل از شـروع   یتمـر يد بـرا ی

در نظـر گرفتـه   یفرصت کافثبات يدورة مطالعه جهت برقراریمطالعه و تکرار آموزش در ط
ف شـده و  یتـأل ، ثبـت شـده  يهادادهینان از درستیاطميبرایهر تالشد یبا، تیدر نها. شود
براسـاس شـگران  یرایق کنترل شـود و و یقدطوربهد یباهادادهورود . ردیل شده صورت گیتحل

,Leary(ند یمنظم عمل نماياقاعده 2004(.

1. measurement error



یشناسق و روشیطرح تحقاصول/ 148

ـ . ن به آن معناست که هر نمره کسب شده شـامل دو جـزء اسـت   یاساساً ا نمـره  ن جـزء،  یاول
دسـت  از خطـا باشـد بـه   يکامـل و عـار  يریگاست اگر راهکار اندازهيااست و آن نمره1یواقع

ياست که به خاطر دسـتکار يااز نمرهیاست و آن بخشيریگاندازهيخطاجزء، ن یدوم. دیآیم
ید مانند ضعف آزمـون طراحـ  یآیدست مبهیف گستردة عوامل احتمالیمربوط به طو عدم دقت

,Leary(ها ثبت دادهدرو خطاهایتیشده، عوامل موقع ها خطـا  يریگاگر چه تمام اندازه).2004
بـه  . ك.ر(دهـد یر قرار میرا کمترتحت تأثيریگتر باشد، صحت اندازهشیبییایچه پاهریدارند، ول

). 6-4عیمرجع سر

ـ اسـت کـه نسـبتاً پا   يت سـاختار ی، شخصـ یشناسـ در روان. دیریرا در نظر بگیمثال دار تصـور  ی
ـ م یکنـ یابی، ارزینیرا با استفاده از ابزار استاندارد عيفردیتیشخصيهایژگیاگر و. شودیم ک ی

را نشـان  یر واضـح ییـ ج تغیم نتـا یانتظار ندار،لیدر صورت استفادة مجدد از همان وساهفته بعد
. ك. ر(ابزار مورد استفاده تعجب کـرد  ییاید در پایر کنند، باییطور محسوس تغج بهیاگر نتا. دهند

). 7-4ع یبه مرجع سر
نسـبتاً  ياختارت سـ یم کـه شخصـ  یکردنشیگزل ین دلین مثال را به اید که ایتوجه داشته باش

ن مسئله را به خاطر داشته یا. ر کندییداً تغیزمان شدیم در طیکه انتظار نداريطوردار است بهیپا
ـ توانند با گـذر زمـان تغ  ی، میها، مانند عبارات احساسدهیساختارها و پدید که بعضیباش ر قابـل  یی

ـ زییایم پایریگیرا اندازه ميداریساختار پایم که وقتیانتظار دار. بکنندیتوجه اد باشـد، امـا در   ی
ک یـ نشیگـز و هنگـام  يضرورییایاگر چه پا.مین انتظار را نداریدار ایناپايساختاريریگاندازه
گـر از یدیکـ ییـی روا. سـت ینیکـاف ییحائز توجه است، امـا بـه تنهـا   يریگوه اندازهیا شیابزار 
مورد توجه قرار يریگاز راهکار اندازهیعنوان قسمتد بهیاست که بايریگاندازهیاساسيهاجنبه

ـ ) تسـت (بر آنچه کـه آزمـون   ییدارد، روايریگداللت بر ثبات اندازهییایکه پایدر حال. ردیگ ا ی
ز، تمرکز یح آن نیانجام صحیز چگونگیرد و نیگی، اندازه ميریگاندازهسنجش و یراهکار کل

1. true score
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7-4ع یمرجع سر
ییایپایابیارز
:ن کردییتعیتفاوتاز طرق مییایپا
شـامل  وشـود یمـ اطـالق  یزمانیآزمون در طيهانمرهبه ثبات :1ونبازآزم-آزمونییایپا

شرفت یپيریگاندازهياجرا، مثاليبرا. گر استیت دیک موقعیتکرار همان آزمون حداقل در 
فاصله د یبا. استییاین نوع پایاز ايانمونه،ماهه6ت جداگانه با فاصله یدر دو موقعیلیتحص
یهمبسـتگ یش فاصـله زمـان  یرا با افزایباشد زنظرمدیابین شکل ارزیدر ااجراهانیبیزمان

.رودیمبه کاهشروییبازآزما
اطـالق  شودیمم یتقسيمه مساویک آزمون که به دو نیيبه اجرا:2فیبه روش تنصییایپا
شرفت یک جنبه از پیيریگاندازهکه قصد یالؤس60آزمون استعداد کی، مثاليبرا. گرددیم

، ياز بعـد نظـر  . م کردیتقس، الؤس30هر کدام شامل ، به دو قسمتتوانیمرا دارد یلیتحص
ـ ا. کننـد یميریگاندازهک ساختار را به دو شکل یکه ردیگیمبررا دریموضوعات ن روش بـه  ی

ـ را تمـام موضـوعات در   یاس است زحسکمتریاثرات فاصله زمان و سـپس بـه دو   ک زمـان  ی
.شوندیمم یموضوع جدا تقس

ـ گاندازهک یمتفاوت يهاشکلن یبیهمبستگ:3همسانيهاآزمونییایپا ییدر جـا ، رايری
وه ین شـ یا.دهدیمنشان ، برخوردارندیکسانیاز مضمون موضوع و ساختار يریگاندازهکه هر 

متفـاوت اجـرا   يهـا اندر زمـ هـا آنهـر کـدام از  که ، ک ابزار را الزم داردیدو شکل متفاوت 
. باشـند متشابه يداشته و از لحاظ سطح دشواریکسانیمضمون دیمزبور بادو شکل. شوندیم

.شوندیمنمرات دو آزمون همبسته آنگاه

1. test-retest reliability
2. split-half reliability
3. alternate-form reliability
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درمتفـاوت يهاکنندهيبنددرجها یها ين داوریزان توافق بین مییتعيبرا:1هاابیارزییایپا
اب یدو ارز، مثالطوربه.ردیگیمقرار مورد استفاده، نیریاسملکردعیابیا ارزیهنگام مشاهده 

ـ بشما رفتـار  . دیدار، ک کودكیيزیررونیبرفتار یابیدر حال ارزرا  ـ ررونی صـورت  بـه را يزی
ـ عمل، کندیمامتناعدر کالس یدرسيکارهاانجام از که کودك یتعداد دفعات ـ اکـرده یاتی . دی

ـ اازیانعکاس، دوندیپیمبه وقوع رفتارهاچه وقت کهنیابر سر هاابیارزمورد توافق ۀطیح ن ی
.استییاینوع پا

Anastasia)کند یم & Urbina, آن را یدهـ پاسـخ یـی که رواین سؤال مفهومیبنابرا.(1997
ـ گآنچه را که تصور اندازهيریگکرد اندازهیا رویا ابزاریآ«ن است که یکند، ایمیبررس اش را يری
، يریـ گکـرد انـدازه  یا رویـ شود ابـزار  یاگر جواب مثبت است، پس گفته م»رد؟یگی، اندازه مدارد

وسته یمفهوم به هم پدوییایو پاییروا.دهدیکرده و نشان میابیحاً ارزیساختار مورد نظر را صح
Sullivan(هستند  & Feldman, ـ با اتوانیمن امر را یا). 1979 ـ گانـدازه قـت کـه   ین حقی يری

بـر  تنهـا  نـه یـی د که روایداشته باشادیبه . ح دادیا باشد توضیپاکهنیاد معتبر باشد مگر توانیمن
یآزمـون چـه چنـان . کنـد یمـ تمرکـز  ، زیـ شدن نيریگاندازهبا دقت بلکه بر، ردیگیمآنچه اندازه 

ـ گانـدازه حاً یسـاختار مـورد نظـر را صـح    دتوانیمچگونه ، باشدا نید که پایدار) یتست( کنـد؟  يری
راهکـار  د کـه یبه هـر حـال توجـه داشـته باشـ     . استییصفت بارز روا، ا ثباتی، ییایپا، نیبنابرا
یرا در طیممکن است نمرات ثابتيریگاندازهراهکار . ا باشدیپا، یید بدون رواتوانیميریگاندازه

.ستیح ساختار مورد نظر نیصحيریگاندازهياما لزوماً به معنا، زمان ارائه کند
ۀ مطالعدراستیافسردگيریگاندازهیکه مدعرا يالهیوسد که در آن یریرا در نظر بگیمثال

-بـا آزمـون   ییبـاال ییایب پایرضقیاز طر،رايله نمرات معتبرین وسیا. دیکنیمنشیگزخود 
ه و یـ ن نمرات آزمـون اول یمثبت بیهمبستگ، گریدعبارت به. کندیمارائه ، ياد شدهییتأونبازآزم

1. interrater reliability
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کـه مضـمون   دیشـو یمـ متوجه، شتریبیدر بررساما. وجود دارديریگاندازهک یدر يآزمون بعد
ـ ، دیکنیميریگاندازهموقت طوربهرا ییزهایچشما . استتربوطمرابزار به اضطراب  ممکـن  یول

يریگازهانداما ممکن است ، باشدمعتبرابزاراگر چه،گریدعبارت به. نباشدیفسردگاز یآن چاست 
.اضطراب معتبر باشديریگاندازهيامکان دارد برا، در عوض؛نباشدیاز افسردگیمطمئن

د یفراموش نکن
ییروا

دقـت انجـام   باز چگونه یو نردیگیماندازه يریگاندازها راهکار یبه آنچه آزمون ییمفهوم روا
ـ ذال ؤسبه یدهپاسخدر صدد ییروا، یاز نظر مفهوم.شودیماطالق ، ردیگیم ـ آ:ل اسـت ی ا ی

؟ردیگیماندازه ، را دارداش يریگاندازهآنچه را که تصور يریگاندازهه یا رویابزار 

ـ رهـا در  یساختارها و متغيریگم، صحت اندازهین فصل بحث کردیهمانطور که قبالً در ا ک ی
مسـتقل و  يهـا ریز اگـر نتوانـد متغ  ینین طراحیمطالعه با بهتر. پژوهش استیمطالعه جزء اصل
یـی ن، روایبنـابرا . نـه اسـت  یمعنا و اتالف وقـت و هز یکند بی، و کمیاتی، عملییوابسته را شناسا

يراهکارهاییپس، چگونه روا. استیند طرح کلیاز فرآیک جنبه اصلیيریگاندازهيکردهایرو
ـ یی، رواییایه پایشود؟ شبیجاد میايریگاندازه ـ یفـ یا کیـ یباتوجه به روابط کم ا یـ ن آزمـون  یب

). Groth-Marnat,2003(شود ین مییداد مستقل تعی، رویخارجيو تا حدوديریگراهکار اندازه
، 3سـازه یـی روا، 2يهمسـاز ییروا، 1ییمحتواییروانشان دادن يبرایبررسيهان روشیترجیرا

,Campbell(شوند یده مینام 1996.(
کندیمداللت يریگاندازهبا ساختار مورد يریگندازهاا راهکار یبر ارتباط ابزار ییمحتواییروا

)Fitzpatrick,1983(.بـوط د با ساختار مـورد مطالعـه مر  یبايریگاندازهکردیرو، مییبگوترساده

1. content validity
2. criterion related validity
3. construct validity
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آزمـون  يهاشکلر یو سایدنظر در روانشناحتیبسط و تجدين مفهوم معموالً برایاگر چه ا. باشد
ـ گانـدازه يکارهـا از راهيادیـ زيهـا کلشيبرااما ، شودیمگرفته کار به اسـتفاده در  مـورد يری

.شودیمبرده کار بهز یپژوهش ن

د یفراموش نکن
ییمحتواییروا
.شودیماطالق يریگاندازهبا ساختار مورد يریگاندازها راهکار یبه ارتباط ابزار ییمحتواییروا

سـازنده  . شـود یمـ مورد نظـر شـروع   کردن ساختاریاتیبا عملییمحتوایین رواییکرد تعیرو
، شـود دهیـ مفهید به درستیکه بایموضوعيبسط محتوايف و سپس برایساختار را تعر،آزمون
ید موضوعاتیباشودیمیاضطراب طراحيریگاندازهيکه برايابزار، مثالطوربه. کندیمتالش 

ساختار را مـنعکس  یبه درستن یاگر مضام. کنندیمرا شامل شود که ساختار اضطراب را منعکس 
ـ کم ییمحتواییپس شانس روا، دننکن ـ یمـ محتـوا  یـی روا. چ اسـت یا هـ ی ر انـواع  ید بـا سـا  توان
ـ گاندازهيکارهاراه ـ نیمـورد اسـتفاده در طـرح پـژوهش و روش شـناخت     يری . مـرتبط باشـد  ز ی
ـ با استفاده از ابزار ، یشناسروانخصوص در ه ب، يادیزيهاقیتحق ل حصـول  و قابـ ش سـاخته یپ
ـ تمایمحققـ ممکن اسـت  ، حالن یا اب). 8-4ع یسرمرجعبه .ك.ر. (شوندیماجرا يتجار ل بـه  ی

د اسـتفاده  یا شایـه استودنبيریگاندازهقابلموجود يهاابزارداشته باشد که با يریمتغمطالعه 
تاً متداول اسـت  ت نسبیک موقعین یا. را دربرداشته باشديابازدارندهۀنیهزيتجاراز ابزار موجود 

ـ گپژوهش، استفاده از راهکار انـدازه يهااغلب شکليبرا. د باعث توقف مطالعه شودیکه نبا يری
خـود  يهـا ست اگر بخواهند ابزاریر معمول نیمحققان، غيبرا. ستیالزم ن،ا گرانیساختهش یپ
هـا اسـت، بـه    دادهيگردآوريبرایکرد معمولین رویا. را بهبود بخشنديریگاندازهيا راهکارهای

.ساختار مورد نظر را نشان دهدیبه درستيریگا راهکار اندازهیکه ابزار یشرط
محقـق  . در جوانان را مطالعه کنـد يل است پرخاشگریمایمحقق. دیریر را در نظر بگیمثال ز

کردن یکميبراياش ساختهیپيریگموجود ابزار اندازهیشود که در آثار پژوهشیا میجو
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8-4ع یمرجع سر
يموجود تجاريریگاندازهيهاو راهکارها ابزار

مخصوصـاً در بخـش   . موجود استمحققانيبرايتجاراز نظريریگاندازهابزار يادیتعداد ز
ـ بامحققـان . فراوان هسـتند کارهاو راهها ن ابزاریایتیق تربیو تحقیشناسروان هنگـام  در د ی
با دقـت در  رایعوامل، یقیدر مطالعه تحقهادادهيدآورگرجهت ، آزمون مناسبيریگمیتصم
مرحلـۀ اول  ۀمعمـوالً الزمـ  ) ییایو پاییروا(یسنجروانت یحائز اهميهایژگیو. رندیبگنظر 
يهـا آزمـون و 1یروانـ يهايریگاندازهسالنامۀر یخاش یرایرا به ومند عالقهخوانندگان . است

ع یبـر دامنـۀ وسـ   ییمرورهـا ودهـد یمـ ارائهیسنجوانرییهادادهکه میدهیمارجاع 2یچاپ
ـ گانـدازه مطالـب  Imparaيری & plake Plake؛(1998 ,1999&Impra Murphy,(

ک آزمون در نظـر گرفتـه   ییابید زمان ارزیکه بایمختصر از عواملین فهرستییدر پا. کندیم
.شودیمآورده ، شوند
ییایپا-
ییروا-
نهیهز-
اجرايبرازمان الزم -
سطح مطالعه-
) تست(طول آزمون-
ينظريهاهیپایدرست-
قواعد-

استاندارد شدهییروش اجرا-
.آموزش داده شده باشدیخوبه که بیدستورالعمل-

1. Mental Measurements Yearbook
2. Tests in Print
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رد یـ گیم مـ یصرف نظر از طرح، او تصـم يبه جا. مورد نظروجود نداردیدر گروه سنيپرخاشگر
ـ در ا. سازدیاتید عملیرا باياول، پرخاشگر. د آوردیرد، پدیر برگکه رفتار مورد نظر را ديابزار ن ی

يرد پرخاشـگر یگیم میاست، پس تصمیکیزیفيمند به مطالعه پرخاشگرمورد، محقق ما عالقه
کند، یخاص برخورد میمدت زمانیگر در طیک کودك با کودك دیکه یعنوان تعداد دفعاترا به
ـ که مرتبط بـا ا يموارد، شاملفهرست کنترلک ین رو، یاز ا. کندیاتیعمل ين نـوع پرخاشـگر  ی

ـ  یمختلـف مشـاهده مـ   يهاطیها را در محمحقق بچه. کندیاست فراهم م رفتـار  یکنـد و فراوان
در یسـنج چ اطالعـات روان یاگـر چـه، هـ   . کندیهر رخداد را ثبت میطیو شرح محيپرخاشگر

ـ گانـدازه راهکار واضح است کهاما ، ستیکرد نین رویايدسترس برا . داردییمحتـوا یـی روايری
، کـرده اسـت  یاتیکه محقق عملیبه صورتجواناندر رايساختار پرخاشگرکردیروو موضوعات 

.کنندیميریگاندازهواضح طوربه
يهمسـاز ییروایبررس، يریگاندازها راهکار یک ابزار یییروان ییتعيگر برایثر دؤکرد میرو
ـ ابزارک یو عملکرد ابزارن یق ارتباط بیاز طريهمسازییروا. استيریگاندازها راهکار یابزار  ا ی

آن توانبباشد و بوطد با ساختار مورد نظر مریبایخارجاریمعا یابزار. شودیمن ییتعیخارجاریعم
ار یمعکیبا ابزارچهچنان. کرديریگاندازهنده یدر آيگریا هر زمان دیاس یهمزمان با ارائه مقرا

. کندیمداللت 1تقارنییروارپس ب، سه شودیمقاشودیميریگاندازهکه در همان زمان یخارج
یـی روابر عنوان آنگاه ، سه شودیمقاشودیميریگاندازهنده یکه در آیار خارجیک معیبا ابزاراگر 

. کندیمداللت 2ینیبشیپ
در حال ید که محققیفرض کن. کندن مفهوم کمکید به روشن شدن ایک مثال شایباز هم
. بسازدیساختار افسردگيگر برایديریگاندازهک راهکار ید خواهیما یابزار است ک یاستفاده از 

یـی روایدر صـورت ابزار. ن کندییتعرا ار یمعییروا، ن موردید در اتوانیماو که وجود داردد راهچن
یافسـردگ یصیار تشخیبا معشوندهمطالعهفرد را نشان دهد ویتقارن دارد که افسردگيهمساز

1. concurrent validity
2. predictive validity
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سـرآغاز  آنگاه در ، هندرا نشان دیوجود افسردگمورد که هر دویزمان. شودروروبهدر همان زمان 
ابـزار  م داشت که یخواهیدر صورتینیبشیپيهمسازییاس روایمق. میدارقرار يهمسازییروا

وبـرو  ریافسـردگ یصیار تشخیبا معندهیدر آشوندهمطالعهرا نشان بدهد ویافسردگ،يریگاندازه
.شود

دیفراموش نکن
يهمسازییروا
. شـود یمـ ن ییتعیار خارجیا معیک ابزار ین ابزار و عملکرد یق ارتباط بیاز طريهمسازییروا
یـی روا. کنـد یمـ داللـت  ، ک زمانیگرفته در يهااندازهن یتقارن بر ارتباط بيهمسازییروا

گرفتـه صـورت  مختلـف  يهاانکه در زمییهايریگاندازهن یبر ارتباط بینیبشیپيهمساز
.کندیمداللت ، است

ـ گانـدازه ا راهکـار  یـ ک ابزار یییکه باتوجه به اثبات روايمفهوم آخر ، میکنـ یمـ بحـث  يری
يریگاندازها راهکار یرا که آزمون ياصهیخصا یيزان ساختار نظریمزهساییروا. استزهاسییروا

,Groth-Marnat. (کندیمیابیارز، ردیگیماندازه  يبـرا يادیـ زيکردهـا یرواگـر چـه   ). 2003
و 1همگـرا یـی روا: میشـو یمـ متمرکز هاروشن یترمتداولما به اما وجود دارد زهساییروان ییتع

,Campbell(2واگراییروا 1959Fiske &Bechtold, ـ اهـم باز ).;1959 را از م ین مفـاه ی
ابـزار مورد نظـر و  ابزارن یارتباط بيکرد اول جستجویرو. میدهیمح یک مثال بهتر توضیقیطر

).همگـرا یـی روا، گریدعبارت به(همان ساختار است رندة یدربرگیکه از نظر مفهوماست يگرید
یمطالعـه افسـردگ  يکه ما بـرا يا راهکاریکه ابزار یدر صورت.دیاوریرا در نظر بیمثال افسردگ

ن یبـ يقویم که ارتباطیما انتظار دار، را نشان دهدیساختار افسردگیدرسته بمیکنیماده استف

1. convergent validity
2. divergent validity
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یهمبسـتگ عنـوان  به، ن ارتباطیا. باشدموجودیافسردگيهااسیمقر یال و ساؤدر سيریگاندازه
زهساییروان دو ابزاریمثبت بيقویهمبستگ.شودیمان یبیب همبستگیضرایکرد ین دو رویب
) واگـرا یـی رواگر یدعبارت به(رمرتبطیبا نشان دادن دو ساختار که غسازهییروا. دهدیما نشان ر
ـ گانـدازه م که ابـزار  یانتظار ندار، مثالطوربه. شودیمش داده یهستند نمازین مـا  یافسـردگ يری

بـه زهاسـ یـی روا، ن مـورد یدر ا. داشته باشديشاديریگاندازهک ابزار یبا يمثبت قویهمبستگ
ارتباط عکـس  یو افسردگيم دو ساختار شادیرا انتظار داریزشودیمان یبیمنفیهمبستگمثابۀ

.میبریمرنج یاز افسردگکمترم پس احتماالً یشاد هستشتریبیوقت. داشته باشند

دیفراموش نکن
زهساییروا
ـ را کـه آزمـون   ياصهیخصا یيزان ساختار نظریمزهساییروا ـ گانـدازه ا راهکـار  ی انـدازه  يری
ـ ا. وجـود دارد زهسـا یـی روان یـی تعيبـرا یمختلفـ يکردهـا یرو. کنـد یمیابیارز، ردیگیم ن ی

ياسـازه يریگاندازهایک ساختار خاص یيریگاندازهییا واگرایییزان همگرایبر مکردهایرو
.متمرکز است، گرید

هادادهيگردآوريبرايریگاندازهسنجش و يکارهاراه

ـ گاندازهمختلف مرتبط با يادیموضوعات بن، نجایتا ا ـ ادادهرا مـورد توجـه قـرار    يری ـ اهم، می ت ی
نشـان  ، اجرا شـوند هادادهيگردآوردر ندتوانیمچگونه ن مطلب را که یاو يریگاندازهيارهایمع
ـ ار ابـز نشیگزرا در زمان ییایو پاییت قابل توجه به روایاهم،یسنجروانما از بحث . میاهداد ا ی
، را مسـتقل و وابسـته مـورد نظـر    يرهـا یمتغکردن یـّکميبرايریگاندازهسنجش و کرد یرو

ین فصل بـدون صـحبت دربـاره برخـ    یاما ا، از مالحظات مهم هستندها نیا. کندیمخاطرنشان 
مـورد نظـر اسـتفاده    يسـاختارها يبراهادادهيگردآوريکه برایمتفاوتيکردهایروو هاروش

یمورد نظـر در هـر مطالعـه پژوهشـ    يساختارهاد که یاد داشته باشیبه . گرددیمکامل ن، دشویم
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. ف شوندیمستقل و وابسته تعريرهایمتغدر قالب د یبا
تمرکز ۀنقطها ن سؤالیا، هرحاله بم؟یریمستقل و وابسته را اندازه بگيرهایمتغپس چگونه 

با تنها اوقاتیو بعض، هستندرتیحبموجيریگهاندازيکارهااز راهيتعداد. هر مطالعه هستند
ـ نق یال و طرح تحقؤس. شوندیمال محقق محدود ؤسنشیگزو محققانرات تصو نشیگـز در ز ی

و سـنجش  يریگاندازهکرد یه هر نوع رویتوجيمسئله براییارکه چياگونهبه ، ر داردیثأراهکار ت
از عوامـل  یفیطبه واسطۀمعموالً يریگازهاندراهکار نشیگز، ن موضوعیرغم ایعل. مشکل است

.شودیمده یرون کشیب، کنندیميشرویء پجزبهکه از کل 
ـ ال تحقؤت سیبه ماهمالحظهن یترشیبهمواره  صـورت  مسـتقل و وابسـته   يرهـا یمتغق و ی

ال ؤبـه سـ  بهتـر پاسـخ دادن  ییبا هدف نهاکهردیگیممیمحقق تصم، گریدعبارت به.ردیپذیم
ـ نشیگزن یت به ایبذل عنا. کنديریگاندازهرا وابسته و مستقل يرهایتغم، قیتحق ار یو بسـ یکل
.طلبدیمرا ترخاصیتوجه به عوامل،مهم

ـ گانـدازه سنجش و يهااسیمقت یدربارة اهممانیقبلبحث، مثالطوربه تـر پررنـگ را يری
ـ ، میمان تالش کنيرهایمتغيریگاندازهيبرایدر چه سطح. میکنیم ـ یمـ یوقت ـ کـه ا میدان ن ی

ـ مرحلـۀ تحل یخـاص در طـ  يفنـون آمـار  يریکارگه بيما براییتوانايد روتوانیممیتصم ل ی
مجبورنـد  محققـان د که تمـام  یایبه ذهن بن فکر یاممکن است، ن نقطهیاثر بگذارد؟ در اهاداده
. دا کننـد یپیا نسبیيافاصلهيریگاندازهمورد نظر در سطح يرهایمتغيریگاندازهيرا برایراه

کـار ن یـ شـه ا یهماما، دیر نماسیده را میچیپيممکن است استفاده از فنون آمارن امر یا، اگر چه
ـ زسـت  یمطلوب نیو نسبيافاصلهدر سطوح رهایمتغيریگاندازهيبرایحتا یست یممکن ن رای

مهم و يرهایمتغبارة تمام ک لحظه دری. ستندیمناسب نيریگاندازهن سطوح از یبا ارهایمتغتمام 
ـ فکـر کن شـوند یميریگاندازهیبیا ترتییاسميریگاندازهيهااسیمقکه با یجالب ، تیجنسـ . دی
يهـا دادهاز ییهـا مثالیاسیسیحزبیو وابستگیت استخدامیوضع، ید مذهبیعقا، تیقوم، نژاد
.مشترکندیقات علوم اجتماعیحقتاز صورياریبسهستند که در یبیا ترتییاسم

اگر چه . مرتبط شوديریگاندازهراهکار یسنجروانات یبه خصوصيگریعامل دممکن است
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در نظـر  اما، اندتوجهمورد هاابزارر یو سایروانيهاآزمونطه یمعموالً از ابتدا در حییایپاوییروا
ـ ا. میداشـته باشـ  نظر مديریگاندازهم را در تمام انواع یمهم است که مفاهن مسئله یداشتن ا نی

ست کـه  ین معنا نیبه ادیکنیماستفاده نیسنجروانابزار معتبر ا ییآزمون روانکیاز ت کهیواقع
ـ او چطور دیکنیميریگاندازهکه يزیچصرفنظر از. ن ندارندیش از ایبیتیاهمییو رواییایپا ن ی

ـ را دارد انـدازه بگ شیریگندازهاکه قصد را د آنچه یبايریگاندازهه یرو، دیدهیمانجام کار را  رد و ی
.انجام دهدایپاياوهیشبه ن کار را یا

جامعه يا ابزار برایکه آاست نیموضوع مرتبط اکی، هاآزمونر یو سایروانيهاآزمونيبرا
د که یرینظر بگرا دريمورد، مثالطوربه. که محقق در حال مطالعه آن است مناسب استيآمار

ـ ارزيد شده بـرا ییأتيک ابزار موجود تجارید از خواهیمیمحقق در یاز افسـردگ یسـطوح یابی
د ابـزار یـ هنگام تولدرمحقق مجبور است مطمئن شود که سازندة آزمون. استفاده کنديریسن پ

آن پس، ن نکرده باشدیچناگر .مورد توجه قرار داده استن جامعه را در نظر داشته و یا، مورد نظر
.ستین جامعه مناسب نیدر ایلعه افسردگمطايبرالهیوس

. اسـت يریگاندازهک راهکار ینشیگزدر زمان 1ت حصولیقابل، گر از مالحظات مهمیدیکی
ی؟ ممکـن اسـت کسـ   وجـود دارد ساختار مورد نظر يریگاندازهيبراییکردهایروچه هم اکنون 

ـ پايهـا آزمـون ل یاز قب، يریگاندازهةد شدییأتيهاشکلبخواهد  را در نظـر  ، یسـنج روانياهی
ـ گانـدازه سـالنامۀ آخرشیرایبا مراجعه به وتوانیمن نوع را یاز ايابزار.ردیبگ یروانـ يهـا يری

قابـل  معتبـر یسـنج روانت ابزاریو شخصیافسردگيریگاندازهيبرا، مثالطوربه. نمودیبررس
ـ قات مرتبط باشـد ا یبر تحقمروراکه ممکن است بيگریکرد دیرو. وجود دارديادیز، حصول ن ی
ـ بررسـی ادب .انـد کـرده يریگاندازها ساختار مشابه را ین چگونه ساختار یرید ساینیکه بباست  ات ی

ـ گانـدازه يبـرا يکه معموالً چه ابزاراز آن باشندیحاکموجود ممکن استقیتحق سـاختار  يری
ـ . ستمورد استفاده قرار گرفته ا، همان جامعۀ مورد نظرمورد نظر با موجـود  يابـزار چـه چنـان ا ی

1. availability
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ممکـن اسـت   ، مـثالً . دنشنهاد کنیمناسب پيراهکار، ساختاريریدربرگيممکن است برا، ستین
منحصـربفرد یابیـ ک راهکـار ارز یـ یرا در طراحیر چوبچاه یتهاست اجرا شده قبالًکه یقیتحق
کر است که ممکـن اسـت   قابل ذ. دیجوانان ارائه نمامورد نوخاص دريت مسائل رفتاریـّکميبرا
.را الزم بدانديرینظیبخاص و يکارهاا راهییابیابزار ارزبداعق ایتحقیاالت اصلؤس

.شـود یمگر یمطالعه با مطالعه دک یف اختالن بودجه منشأیتأم. است1نهیهز، گریدۀمالحظ
. شـوند یمجرا چ ایا هیه کم یگر با سرمایدیکه برخیدر حال، دارندیۀ خوبیمطالعات سرمایبرخ

از یتجـارب احتمـاالً  کننـد یمـ اجـرا  یواقعـ شـوندگان مطالعهنامه را با انیقات پایکه تحقیکسان
موجود آن اسـت  يهاابزاراستفاده از یاز مشکالت اصلیکی. چ دارندیا هیه کم یسرمايبنددسته

موجـود مصـداق   »یت مـال یاز نظـر وضـع  «اصـطالح نیبنابرا، نه باشندیپرهزندتوانیمهاآنکه
ـ یخهـا آنازیبرخ.وجود داردیتنوع قابل توجهمتفاوتيهاابزاربوط بهنه مریدر هز. دابییم یل

ن دارد کـه چـه تعـداد    یبه ایبستگيمخارج تا حد. بازدارنده دارندۀنیهزیهستند و برخیمنطق
نۀ یهز، باشدشتریباختار شونده در سيریگاندازهچه تعداد افراد هر.در مطالعه هستندکنندهشرکت

د یشـا ياستفاده از ابزار موجود تجار، مهم استهاآنکه پول دریدر مطالعات.شودیمشتریبکار 
ـ دربرگيبـرا یابیا راهکار ارزیاس یک مقیکه محقق کندیمجاب ین امر ایا. بازدارنده باشد يری

.کندابداعایمورد نظر بسازد يساختارها
ـ ابزارک یجاد یاز ایهستند که ناشیمسائل احتمالیبرخاما، ج استیران نسبتاً یاگر چه ا ا ی

يکارهـا ابزار و راهییو رواییایکه پااست نین نقطه تمرکز ایاول. د استیجديریگاندازهراهکار 
ـ ا راهکـار پا یـ ن گذاشت که ابزار یفرض را بر اتوانیمن. باشدسازمسئلهد ممکن است یجد ـ ا ی ا ی

ـ و پایـی نشـان دادن روا يمحقق برا، داقلح.معتبر است ـ گانـدازه يروییای مجبـور اسـت   يری
را هـا آن،رهایمتغن یارتباط ببارةدریم هرعبارتید قبل از تنظیمجبور، رحالهبه. برداردییهاگام

1. cost
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ـ تحلممکن استکه آنچه بدون توجه به ، دیکنيریگاندازها و معتبر یپاطوربه هیتوصـ يل آمـار ی
.کند

یعلمـ یآثـار پژوهشـ  بـه  منحصـربفرد يریگاندازهيکردهایرووها ابزاردربارةگریدمسئله
آثـار هسـتند کـه در   یخاصـ يکردهـا یروابـزار و  .گـردد یمـ خاص مربوط يهانهیزمموجود در 

يهـا ابـزار یبرخـ ، مثـال طـور بـه . شوندیمظاهر ینیمعیجهت مطالعه موضوعیعلمیژوهشپ
.شوندیمق ظاهر یتحقیدر آثار پژوهشثابت طوربهکه جود دارندویت و افسردگیمتداول شخص

مطالعات ، برعکس. دنافزوده شویپژوهشبه بدنۀ موجود آثارندتوانیمن ابزار یايمطالعات کاربرد
ممکـن  امـا ، نـد ارزشـمند اگر چه در نوع خود ، منحصر بفرديکردهایروا ابزار و یمبهم يکاربرد
و منسجم ندارد يریگاندازهيکارهاراهراینداشته باشد زیآثار پژوهشبدنۀبا یارتباط چنداناست 
.ستندیاس نیقابل قماًیمستقنیبنابرا

ـ ابـزار  نشیگـز زمـان  دراسـت کـه  یگـر از عـوامل  یدیکی،1آموزش سـنجش و  ا راهکـار  ی
شودیمط بواول به آموزش محقق مر: ل مهم استیآموزش به دو دل. استمورد توجهيریگاندازه

شتریب. داردارتباط، يموجود تجاریمرتبط و روانییهاآزمونبه استفاده از در وهلۀ اولو معموالً
ـ ادر مـورد خودمـان  . کاربر برخوردارندشروطاز حداقل هاآزمونکنندگانهیته ن موضـوع بـدان  ی

ریپـذ امکـان ه لعـ در مطارا ابـزار  اسـتفاده از ،سازندة آزمونکهنیاد قبل از یمعناست که محقق با
یهـر آزمـون  طیشـرا اگـر چـه   . شودآموزش مواجهبا شروطایو مندبهرهاز آموزش خاص ، دینما

م یا تعلیو یتیا تربییاجتماعدر رشته علومییباالسطح د مدركینوعاً کاربر بااما، متفاوت است
کان استفاده از ابـزار  سازندگان آزمون ام، مواردیدر برخ. داشته باشدیسنجرواننۀیدر زمیخاص
افـت  یو دریآموزشـ ناریمنوط به حضور در سـم ،برخوردارنديکمترط یشراازکهيافراديرا برا
.دانندیمح از ابزار یصحةنامه استفادیگواه

1. train
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يکارهـا اسـتفاده از ابـزار و راه  .اسـت کلمه مربـوط  ع یوسيبه آموزش در معنالین دلیدوم
طـور بـه . مرتبط با ساختار مورد نظر را الزم داردينظرۀیپا، آنریا غیموجود يتجاريریگاندازه
ـ و نت یشخصـ يبا تئـور د یباکندیميریگاندازهت را یابعاد شخصیکه برخیمحقق، مثال بـا  زی

ـ کـه ما یمحققـ نیچنهم. بحث آشنا باشددمورا راهکاریق ابزار یآن از طريکرد نظریرو ل بـه  ی
ـ گاندازهراهکار ید قبل از طراحیبااستکودکانيبرايتارر رفییستم تغیر سیثأتیابیارز بـا  ، يری
ییرواکهدیداشته باشاد یبه . ابدیییآشناير رفتارییم مرتبط با تغیمفاهیو کاربرد عمليزیرهیپا

که ساختار مورد نظر را منعکس يطوربهیاتیح عملیف صحیک مفهوم در قالب تعریپس از ارائه 
ـ کنـد یمند کمک ین فرآیآموزش مناسب به ا. شودیمشروع ، کند یـی ن گـام در طـرح روا  یو اول

.استيریگاندازها ابزار یراهکار 
د یـ هستند که بادو عامل آخر و سهولت استفاده از آن يریگاندازهياجراياز برایزمان مورد ن

ـ طـور بـه .باشـد هـا آنرراهب1یخرجد اجازه دهند که مفهوم کمیبامحققان. میرینظر بگدر ، یکل
حات موجـود در حـال   یکه توضیدر زماندهیک پدیيح برایتوضن یترسادهنشیگزبر یخرجکم

,Kazdin(کندیمداللت ، رقابت هستند محققـان . اسـت یسادگیصلمفهوم ا، نجایادر. )2003
.ح تـالش کننـد  یصـح حـدامکان ارآمـد و تـا   کطورهمورد نظر بيرهایمتغيریگاندازهيد برایبا

ـ ارز، بسته به سـاختار .دیاد داشته باشیرا به ییو رواییایت پایاهم تـر یطـوالن و تـر دهیـ چیپیابی
ـ گاندازهالزاماً ، استداربرخوريکمترزمان وقت صرفویدگیچیپکه ازيراهکاربهنسبت يری

ـ ، یخسـتگ ، ممکن است احتمال اشتباهات، نیابرعالوه. کندیمارائه نيترحیصح ـ ا ی یهتـوج یب
ـ   يروخود ۀبه نوبافراد تحت مطالعهومحققانن یجاد شده بیا . ر بگـذارد یثأصـحت اطالعـات ت

.دیکنيدوريرضروریغیده و طوالنیچیپیابیارزيهاهیرودر هر زمان از، کهنیاخالصه 

1. parsimony
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هادادهيگردآوريهاروش

ـ رادربـارة  اکنـون ، ن عوامـل یخاطر داشتن اه ا بب و هـا دادهيردآورگـ يبـرا کردهـا یرون یتـر جی
، وجود دارندیمتفاوتيکردهایروزینهادادهيگردآوريبرا.میکنیمق بحث یدر تحقيریگاندازه

کـه شـامل   یع خاصیوسيهايبنددسته، نیبا وجود ا. شودیمن فصل کامل نین مبحث در ایو ا
ـ انگشگفت، یکلطوربه. وجود دارد، استهادادهيگردآوراز فنون یانواع مشترک ، سـت یز هـم ن ی
ـ تحقسؤالهادادهيگردآوريبرايریگاندازهراهکار نشیگزمعموالً در  ـ ماهو ق ی يرهـا یمتغت ی
.دنر داریثأت،یتحت بررس

ـ در سراسـر ا را مشابه ير ابزار موجود تجاریو سایما استفاده از آزمون روان ن فصـل تـذکر   ی
ر علـوم یو سـا آموزش، یشناسروانصوص در خه ب، قین نوع آزمون در تحقیاز ااستفاده .میاداده

میتـوان یمـ کـه  کنـد یمه یمختصر از ابزار موجود توصیک بررسی. ار متداول استیبسیاجتماع
ییهـا ابـزار ، مثـال طوربه. میار داشته باشیاخترا درياز عوامل مرتبط با تجربه بشریعیف وسیط

سـطح عالئـم   ، يسـازگار ، خلـق و خـو  ، تیشخصـ يریگاندازهامکان محققانکه به وجود دارند 
ـ قابل، یلیشرفت و استعداد تحصـ یپ، حافظه، مورد عالقهیدوره زندگ، رفتار، يماریب و یت عـاطف ی

ـ و پایـی روايبرقـرار یآمـادگ کهنیال یبه دلها ن ابزاریا. دهندیمهوش را  يبـرا ، را دارنـد ییای
ـ را دارخدشـه ر ک ابـزا یـ یبسط و اعتبـار بخشـ  از به ینجذاب هستند ومحققان  .بـرد مـی ن یاز ب

يکه بـرا ، کنندیمد یتوليافاصلهو یرا در سطوح نسبییهادادهها ن ابزاریاز اياریبس، نیچنهم
يهـا ابـزار سـاخت  بهتـر اسـت  .استيضرورش شرطیک پیيآماريهالیتحلاز یانواع خاص

. محـول شـود  ن آزمـون یو تکـو یسـنج روان، یده در آزمون روانید به متخصصان آموزش دیجد
موجود يهاابزار، د ابزار توسط خودتانیقبل از تولو هادادهيگردآوريهاروشدر ، گریدعبارت به

هـم ق رایطرح تحقن یترج بهینتایف حتیضعیبا طراحيریگاندازهراهکار هر . دیریرا در نظر بگ
.باشندشما يراهنماییو رواییایپادیباز هم بگذار. داندازیمبه اشتباه 

ـ یروش متنها هادادهيگردآوردر یول، استیمتداولامر ن داگر چه آزمو محققـان ير بـرا س
. اسـت يضـرور هـا دادهيگـردآور در يگریکرد دیرونشیگزکه وجود دارند یغالباً زمان. ستین
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، ثالمطوربه. دیایش بیپن امر یاهست که ممکن است يادیموارد ز، میبحث کردقبالًکهچنانهم
ـ ، ات نشده باشندیاستاندارد شده عمليهاآزموناز یمورد نظر در شکليرهایمتغتمام کهیوقت ای

نه و یهز. داشته باشنديمنحصر بفردا یمختلف يکردهایرواز به یق نیت تحقسؤاالیبرخاحتماالً
ـ از ايدر موارد. هستندیز مالحظات قابل توجهیزمان نيهاتیمحدود سـت  ممکـن ا ، لیـ ن قبی

، از مـوارد یلیدر خ. کندنشیگزهادادهيگردآوريبرايگریديکارهاراهشودیممحقق مجبور 
.ت دارندیاولویاستفاده در سنجش رسميبرایتحو، هستندعتبربه همان اندازه مکارهان راهیا

شـامل  ، خالصـه شـده  9ــ 4ع یدر مرجـع سـر  کـه چنانهـم ، گریديکردهایرون یاز ایبرخ
همچنانکـه .هسـتند 4یسـت یزيهااسیو مق3مشاهده، 2ریفراگيبنددرجهيهااسیمق، 1همصاحب

.ندستهراه ن یترآسانز یو نن یترکارآمدهادادهيگردآوراوقات فنون یبعض، دیم دیخواه
يبـرا ياسـاده است کـه روش نسـبتاً   یخودسنجک یازیصورت، و کمالتماممصاحبهک ی

ـ   یمیاگر چه ساده، ولن کار یا. ها استدادهيگردآور ـ . ارائـه کنـد  یتوانـد اطالعـات فراوان ک ی
ـ را دربرگیطـۀ مضـمون  یتواند هـر ح یمصاحبه م اسـت در  يرد و روش نسـبتاً ارزان و سـودمند  ی

يهـا ن استفادهیتراز متداولیکی. ندارندیاز به آزمون رسمیکه نییهاع دادهیف وسیطيگردآور
باشد یق میافراد تحت مطالعۀ تحقيانامهیزندگيهادادهویخچه زندگیتاريمصاحبه در گردآور

)Anastasia & Urbina, 1997; Stokes , Mumford & Owens, 1994.(
ـ گـر، مصـاحبه با  یعبـارت د به. آن داردیسازماندهیبه چگونگیمصاحبه بستگییکارآ د از ی

ـ تکه سـؤاالت هماننـد و نحـوه تر   يطورش فکر شده و استاندارد باشد بهیپ ب پرسـش از تمـام   ی
ح آنیانجـام صـح  يد برایکنند بایکه مصاحبه را اجرا میمحققان. کسان باشدیشوندگان مطالعه

ـ . شـود يریمتفاوت جلـوگ يهادادهيده باشند تا از گردآوریآموزش د يک روش متـداول بـرا  ی
کهییهافرمکنند ویميرا گردآورییهاها هستند که دادهق مصاحبهیها در تحقدادهيگردآور

1. interview
2. global ratings
3. observation
4. biological measures
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9-4ع یمرجع سر
قیتحقيهاروشدر هادادهيگردآورو يریگاندازهيبرایاساسيکردهایرو
)و هوشیلیتحص، یتیترب، یروان(یآزمون رسمـ
مصاحبهـ
ریفراگيبنددرجهيهااسیمقـ
مشاهدهـ
یستیزيهااسیمقـ

ک مشـکل  ی. شوندیممحدود و مرتبط ق یق و طرح تحقیتحقسؤاليهاخواستهبا تنها رندیگیم
ـ تحليبـرا اي فاصـله يهـا دادهممکن است کهنیااستفاده از روش مصاحبه  ده یـ چیپيل آمـار ی

ییشناسـا يبرا. کنندیمف یآن را توصصرفاً، ک ساختاریيریگاندازهيجاه را بیمناسب نباشند ز
هاآناگر چه. ک هستندیکالسک مثال ییاستخداميهامصاحبه.ستیمشکل نهاصاحبهنمونۀ م
اسـت  ییهـا دادهيگـردآور هاآنیهدف اصلاما.شوندیماستفاده نیپژوهشيهامطالعهنوعاً در 

ـ د کـه آ یرا فراهم نما)از آن راگفتگوو(قیتحقسؤالبه یدهپاسخکه امکان  ـ ا ی ک یـ ک فـرد  ی
، هستندزینیفیقات کیاز تحقيادیانواع زیاز عناصر اساسهامصاحبه. مستخدم خوب خواهد بود

ـ  منـد  عالقـه اگر ، مثالطوربه. شودیمبحث از آنخالصهطوربه5که در فصل  ب یر آسـ یثأبـه ت
ـ ترتيامصـاحبه ممکن است ، دیهستشوندهمطالعهک یيعملکرد جاربریدوران کودک دیـ دهبی

.باشدیتا بزرگسالیکه شامل تجارب او از کودک
در کـه  ندسـت هیاز خودسـنج يگریشکل در یفراگيبنددرجهيهاسایمق، هامصاحبهه یشب

، مصـاحبه بـرعکس .شـود یماستفاده هادادهيآورجمعک فن یعنوان بهمعموالً هاآنپژوهش از
ـ ا متغیساختار کردنیدر کمیسعيریگاندازهين روش برایا ـ ر مـوردنظر از طر ی از ق پرسـش  ی

. دارديوسـتار عـدد  یپکیـ يروبرک عبارت خالصهیصورت بهزان پاسخ او یبه مشوندهمطالعه
در معـرض  از زمـان  يادر نقطـه یده است و هر کسیچیپدیآیمنظر ه از آنچه بکمترن روش یا
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ـ گانـدازه بـه  مند عالقهیاگر محقق. ردیگیمقرار هادادهيگردآورکرد ین رویا ـ نگـرش  يری ک ی
ـ   ياعـه مجمود توانیم، ق باشدیتحقيهاروشدرکالس وجـود آورد و  ه از عبـارات خالصـه را ب

ـ .بپرسـد یدوقطبـ وسـتار یپکیدر امتداد افراد تحت مطالعه راسپس اندازه نگرش ک عبـارت ی
:ر باشدیه عبارت زیممکن است شب

.دین کنییق را تعیتحقيهاروششما از کالس يمندبهرهزان یلطفاً م، 5تا 1اس از یدر مق
54321

از آن متنفرمطرفیبدارمآن را دوست 

را کـه بهتـر از همـه نگـرش او را بـه کـالس       يعـدد یسادگهبشوندهمطالعه، ن مثالیدر ا
ز ینر یفراگيبنددرجهيهااسیمقاستفاده از . کندیممشخص ، کندیمق منعکس یتحقيهاروش

و سـطح  يارمیبيهانشانه، یعاطفيهاتیوضعزان یميبراافراد تحت مطالعهاز پرسشهنگام 
. مرسوم استیدلتنگ

ن و یاز عناویعیف وسیطصورت بهندتوانیمکهنیار یفراگيبنددرجهيهااسیمقنقطه قوت 
محققـان ، ن وجـود یبا ا.ندآوریموجود ه بيافاصلها یینسبيهادادهنیچنهم. ندیدر آهاپرسش

آنيد دشـوار یک ساختار است و شایاز ر یفراگيبنددرجهاس یمقتنها اسیمقن ید بدانند که ایبا
ـ ما بگوه د بیشایمثال قبل، مثالطوربه. ردینگدربررا ترفیظرات یا جزئیو ـ د ی ه چـ شـخص  کی

ـ آن را دوسـت دارد  چرا دیگویماما ن، شودیممندبهرهیق خاصیمقدار از کالس روش تحق از ای
متنفر است؟آن

ـ ا.داده اسـت يگردآوريراگر بیکرد چند منظوره دیروکیمشاهده  بـه  یکـرد متکـ  ین روی
ـ وانبتاگر ، در اصل. استاز رفتارینوعکه اغلب، م ساختار مورد نظر استیمشاهده مستق د آن را ی

قات یکرد در انواع تحقین رویاستفاده از ا. دیابیباش يریگاندازهيبراید راهیتوانیم، دیمشاهده کن
.تع اسیشایدرمانيهاطیمحو یتیترب

يثرؤکرد روش مـ ین رویا. میریدر نظر بگیقیط تحقیک محید استفاده از مشاهده را در ییایب
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. داردرفتارهاانواع یکردن برخیل به مطالعه و کمیماتاست که محقق ییهادادهيگردآوريبرا
ط کالس درس یجوانان را در محنویجمعيرفتارهال باشد یممکن است مایمحقق، مثالطوربه
محقق ، »هايبازاسبابک شدن در یشر«ل یاز قبیکردن رفتار جمعیاتیپس از عمل. طالعه کندم
ن کـار صـرفاً  یايبراممکن است، ن موردیدر ا. کندیمجاد یکردن رفتار ایکميرا برایستمیس

و شـمارش تعـداد   هـا  بچهمشاهده رفتار وده نشودیکه ديطوربهاز کالس ياگوشهدرنشستن 
بـه مطالعـه سـطوح    منـد  عالقهاگر ، وگرنه. باشد، هستندیمشغول رفتار جمعهاآنکهییهاانزم

یدفعـات ا تعداد یهاازهیخمتعداد م یستتوانیمصرفاً، میق بودیدر درس کالس روش تحقیخستگ
.میرا بشمار، دنزیمک نفر چرت یکه 

ـ باهااهدهمشکردن یند کمیفرآ، هادادهيگردآوريهاشکلر یساانندهم . د اسـتاندارد باشـد  ی
مشـغول اسـت   هـا دادهيگردآورکه در یو هر کسگردد یاتیعملیدرسته بد یرفتار در پرسش با

ـ متغن درسـت  شدیاتیعمل. ندیبباز صحت مشاهده آموزش یابینانیاطميد برایبا ر و آمـوزش  ی
ـ مناسـب و پا یـی از روایابینانیاطمبه یکاف ـ ارزییای از ، در اغلـب مـوارد  . کنـد یمـ اب کمـک  ی

.شودیمد صحت مشاهدات استفاده ییأتيمتعدد برايریتصوتکرارکنندگانو ییدئویويهاضبط
. آوردیخاص را بوجود ميرفتارهاا یاز رفتار يادیزتعداد معموالً يامشاهدهيهاروشاستفاده از 

.هستنديافاصلهو ینسبغالباً در سطحهادادهن یا
ن یا. ق استیتحقيهادادهيگردآوريبرايگریراهکار دیستیزيهااسیقمآوردن دستبه

يهـا پاسـخ يریگاندازهاغلب با . متداول استیستیزیشناسروانو یقات پزشکیکرد در تحقیرو
ن یتـر متـداول . داردسـروکار یاحتمـال يهـا به هر تعداد از محـرك شوندگانمطالعهیکیولوژیزیف

. استییایمیفشار خون و پاسخ پوست به محرك ش، زان ضربان قلبیمشامل هاپاسخيهانمونه
ـ اکـرده بحث يریگاندازهيهاشکلکه در تمام يهمانطور ـ عمل، می اصـل  ردکردنو اسـتاندا یاتی

ـ ریدر نظـر بگ یآور خاصسطوح اضطراب را در پاسخ به محرکات نفرتیمطالعه بررس.هستند . دی
ـ گاندازهيکردهایرواز یکیاز اضطراب از یورد نميهادادهيگردآوريبرامیتوانیم اسـتفاده  يری

مـردم يهـا پاسـخ ا جعل یم یرا تنظیزمیکنیمنشیگزرا یکیولوژیبيهادادهيگردآوراما . میکن
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مانند ضربان قلب ، خاصیکیولوژیزیفيهاپاسخنمرات صورت بهاضطراب را .مشکل استیلیخ
پاسـخ  قیـ دقيوة واحـد یبـه شـ  به محـرك ابتداياشوندهمطالعههر . میکنیمیاتیعملو تنفس

نشیگـز کـردن اضـطراب   یاتیـ عمليبـرا کـه یکیولوژیبيهاشاخصيو سپس از رودهدیم
اغلب در سطح یکیولوژیبيهااسیحاصل از مقيهاداده. شودیميریگم، اضطراب اندازهیاکرده
.هستندياا فاصلهیو ینسب

دیفراموش نکن
چندگانهيریگاندازهيکارهاراه
ـ ، کرداستفاده یقیتحقۀدر مطالعتوانیم1چندگانهيریگاندازهيکارهاراهاز  اگـر همـه   یحت
، یک آزمون روانی، مثالطوربه.رندیقرار گر مورد استفاده یا متغیک ساختار یيریگاندازهيبرا

ـ گاندازهدر یهمگندتوانیمریفراگيهايدرجه بندو، مصاحبه مـورد  یسـاختار افسـردگ  يری
ـ ا. رنـد یاستفاده قرار گ ـ تـوان یمـ ن را ی در یـی همگراآورد چـون شـمار بـه نـه  یک روش بهی

.کندیمجاد یامطالعهيهاافتهیرا به يشتریباعتماد ، چندگانهيهااسیمق

خالصه 

سـنجش و  و هـا دادهيگـردآور ت مطالب و مالحظات مرتبط با ابعاد مختلـف  ین فصل به اهمیا
یشناسـ روشق و یـ طـرح تحق ید اصلابعاازیکیيریگاندازهيکارهاراه. د نمودیکأتيریگندازها

ـ با.کردن طرح در نظر گرفته شـوند یاتیه عملید در مراحل اولیهستند که با ـ مقد بـر  ی يهـا اسی
هـا دادهيگـردآور خصـوص در  ه بيریگاندازهيکارهاو راهیسنجروانيهایژگیو،يریگاندازه
ل که امکان ین دلیاست به اار مهمیبسق یدر تحقيریگاندازهتاً ینها. اعمال شودیات خاصتوجه

يرهایمتغن یارتباط بیدر بررس. دهدیممحققانرا به یانتزاعيرهایمتغو ساختارهاکردن یکم
.استیک مرحله اساسیيریگاندازهسنجش و ، مستقل و وابسته مختلف

1. Multiple Measurement strategies
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کاربرد در عمل
ک مثال ی
يهـا نگـرش یکنـد و در آن بـه بررسـ   یرا طراحـ يامطالعـه خواسته شده تا یمحققاز د یرض کنف

به محقق گفته . بپردازد، ده اندیمتفاوت آموزش دیکه در دو کالس مختلف و با دو مربیانآموزدانش
ـ یا در رضاین است که آیامطالعهن یهدف اشده که . وجـود دارد داریمعنـ ن دو کـالس اخـتالف   یت ب

دخواهیميداورمنبع . کندیمکردن شروع یبررسيق برایتحقيرهایمتغح پرسش و یوضمحقق با ت
متفاوت کالس از يت دو کالس باتوجه به اجزاین سطوح رضایبيداریمعنا اختالف یآکه معلوم کند

ـ ره را کیشرفت کالس و غیسرعت پ، متن کتابيسودمند، یت مربیفیک، ل اندازه کالسیقب کنـد یم.
کـه  يطوربه. سه کندید دو کالس را مقاخواهیممرجعمنبع . هستندنظرمورديرهایمتغءاجزاهانیا
ن اخـتالف  یـی تعيبـرا ) یتل آزمونیاز قب(یخاصیکیت پارامتریرضايهاآزمونکه کندیمشنهاد یپ
کـه  ردیـ گیمـ م یمحقـق تصـم  ، نیبنـابرا . گرفتـه شـود  کار بهمورد نظر يرهایمتغن دو کالس در یب

.کنديریگاندازهيافاصلها ییسطوح نسبصورت بهمورد نظر را يرهایمتغ
ـ بايریـ گانـدازه چه راهکـار  از ن است که یایاصلسؤال ک راهکـار  یـ محقـق  . اسـتفاده شـود  د ی

ـ . را مجاز بدانديافاصلها ییسطح نسبيریگاندازهالزم دارد که يریگاندازه نامۀاز سـال یک بررسـ ی
ان آمـوز دانشت یرضايریگاندازهيبرایاسیچ مقیهکهسازدیممعلوم ، گریدو آثار یروانيریگاندازه

ا یـ یبنسـ يهـا دادهک مصـاحبه  یعالوهبهوجود نداردقیتحقيهاروشاز کالس یخاصيدر اجزا
ه نـ یل هزیـ ط بـه دل ین محـ یدر از ینیستیزيهايریگاندازهو ممکن است ، کندیمرا ارائه نيافاصله
امکـان  يممکن است مشـاهده رفتـار  . ان کالس مناسب نباشدیبازدارنده آن و مختل شدن جرمسلماً

، میرا داشته اهاآنیابیکه قصد ارزییرهایمتغاز یمیاس مستقیاما مق، ما بدهده ت را بیرضااستنباط
و نـه فقـط   وندشـ یمیابیمختلف ارزیدرسياز اجزايت و تعدادید که رضایاد داشته باشیه ب. ستین

یتسـؤاال . اسـتفاده کنـد  ر یفراگيهايبنددرجهاز ردیگیمم یمحقق تصم. در کالسیت عمومیرضا
هـا آنبـه مـورد  5تـا  1يهـا اسیمقدر دیاکه بیانآموزدانشمورد نظر و يرهایمتغيریدربرگيبرا

ـ ا. تیعدم رضايبرا1ت و عدد یرضاکماليبرا5عدد .شوندیمیطراح، پاسخ دهند کـرد از  ین روی
يصفر مطلـق رو آنکهلیبه دل(کندیمارائه يافاصلهرا در سطح هادادهاست و ه فبه صرنهینظر هز

يمحقـق بـرا  . ت دارنـد یـ ک اولویپارامتريکه در استفاده از فنون آماريطوربه، )نداردوجوداسیمق
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يطـور بـه ردیگیمدر نظر ر یفراگيهايبنددرجهرا با) یسؤالک مصاحبه ی(باز یسؤاالت، شتریبت دق

ن نـوع  یاگر چه ا. ل کنندیتکمدر آنخود رايت عددیزان رضایمکامل طوربهان بتوانند یکه دانشجو
ت یا عـدم رضـا  یـ ت یدربارة رضـا يشتریبات ید جزئیبااما ، شودیمنیمنتهيل آماریبه تحلهادادهاز 

د یو شـا شـوند یمـ مرتـب و يآورجمـع يهـا داده.دیـ مختلف کالس ارائـه نما يان از اجزایدانشجو
شـود یمـ ق مربـوط  یکه به روش تحقییزهایچهمه از ، ت از آن کنندیج حکایکه نتانباشدآورتعجب
.هستندیناراض

:ییخودآزما

ـ آن محقـق پد یکه در طـ يندیفرآعنوان بهاغلب ..........- 1 ـ ده ی روزمـرة موجـود را   يسـاختارها ا ی
.شودیمف یتعر، کندیمینیبشیو پدهدیمح یضتو، کندیمف یتوص

ـ گاندازهسطح ن یترباال...........يهاداده- 2 ده را مجـاز  یـ چیپياسـت و اسـتفاده از فنـون آمـار    يری
.داندیم

ـ که یمقوالتا یهایژگیو، صفاتهستند دربارةیاطالعات،تیفیا کی،............- 3 ف یک فـرد را توصـ  ی
یقـرار مـ  مـورد اسـتفاده   شـده و  يبندطبقهیفیک روش توصیعنوان بهعمده طوربهو کنندیم
را نشـان  از صفات یدرجاتتفاوت  ا یر یتفاوت مقادهستند که، یاطالعات،تیا کمی،........... رندیگ
.کندیمرا منعکس بوطهمرۀفاصلا یتیکماطالعاتن یا،دهندیم

ا غلط؟یاست درستن سخنیا. ا نباشدیاما پا، شدد معتبر باتوانیميریگاندازهک ی- 4
ر یو سـا یسـنج روانيهـا آزمـون نشیگـز در زمـان  یسـنج رواندو مالحظه مهـم  ........و ...... - 5

.هستندهاآزمون

: هاپاسخ
ا یمعتبر بودن پايد برایبايریگاندازهک ی(غلط)4؛ یکمـیرکمیغ)3؛ ینسب)2؛ يریگاندازه)1

ییروا، ییایپا)5؛)باشد





5
هاطرحیانواع کل

یپژوهشيکردهایروو 





و رهـا یمتغن کـرد و  یـی را تعبـد ایبرا هـا آند جـواب یکه بایخاصيهاسؤالمحقق آنکهپس از
ـ گاندازهواضح و قابل ۀیک فرضیق را در قالب یتحقهاي سؤال ـ بـه شـکل عمل  يری ، درآوردیاتی

يبـرا يشـمار یبيهاروشگرچها. ندیق مناسب را برگزیک طرح تحقیکه رسدیمزمان آن فرا 
یکلۀاز سه دستیکیدر یقیتحقيهاطرحمعموالًاما ، وجود دارندیقیتحقيهاطرحيبنددسته

ـ شبه(یشیآزماشبه، )یتجرب(یشیآزما. رندیگیمير جایز ـ یغ(یشـ یرآزمایغو )یتجرب . )یرتجرب
ـ . ک طرح استی)یتجرب(یشیآزماکنترل بریبتنماساساًيبنددستهنظامنیا نیـی تعه منظـور ب

ـ کلسـؤال مطرح کردن چنـد  ، یقیطرح تحقک یيبنددسته ـ آ، اوالً.الزم اسـت يدی ا در طـرح  ی
اسـتفاده  یگمـاردن تصـادف  ؟ اگر از شودیمط مختلف استفاده یبه شرایگماردن تصادفق از یتحق
یگمـاردن تصـادف  اگـر از  . دیآیمشماربه)یتجرب(1یشیآزماا ییک طرح تصادفیآن طرح ، شود

ـ ا طرح از چنـد گـروه   یآ، کهنیایعنی، را مطرح کردیدومسؤالد یبا، استفاده نشود ا چنـد ابـزار   ی
ـ شـبه (2یشـ یآزماشبهک طرحیآن طرح ، جواب مثبت باشد؟ اگرکندیمسنجش استفاده  )یتجرب

1. Experimental Design
2. Quasi-experimental Design
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ـ یغ(1یشـ یرآزمایغک طـرح یآن طرح ، باشدیو اگر جواب منفشودیممحسوب  اسـت )یرتجرب
,Torochinبه.ك.ر( 2001.(

تفاوت ، را فراهم آورندياطالعات ارزشمندندتوانیمیقیهر سه نوع طرح تحقکهنیابا وجود 
ياسـتخراج شـده از رو  یعلمـ يهـا اسـتنتاج نـان بـودن   یزان قابـل اطم یدر مهاطرحن یایاصل

ـ بر ایاجماليمررو، ن فصلیدر ا). میهم گفت1در فصل کههمانطور(مطالعه است يهاافتهی ن ی
ـ اعمـال و نقـاط ضـعف و قـو    يهـا وهیشبه و میکنیمق یتحقيهادسته طرح ـ هـر  یت کل ک  ی

.میزداپریم

)یتجرب(یشیآزمايهاطرح

طـور بـه مطالعـه  در دهنـدگان پاسـخ است که در آن یطرح، یقیحق) یتجرب(یشیآزماک طرح ی
یاز تصـادف ،قبـل لودر فصـ . شوندیگمارده م، و کنترل)یتجرب(یشیآزمايهاوهگربه یتصادف

ـ کـردن از د یت تصادفیبراهمن فصل صرفاًیدر انیبنابرا، میکردن سخن گفت دگاه قـوت طـرح   ی
ـ نظییهـا مثـال کردن از یف تصادفیتوصيبرامعموالًگرچها. میکنیمد یکأت،قیتحق ر پرتـاب ی
يدر اکثر مطالعات امروز.شودیمرون آوردن عدد از کاله استفاده یبایو ، سکهباال انداختن، تاس

کهچنانهم(شودیمق استفاده یتحقدرشوندگانمطالعهگماردنيبرایاعداد تصادفيهااز جدول
).شدبحث3و 2در فصل 

يتعـداد از اعداد چاپ شده دریست تصادفیک لیش از یبيزیچ2یجدول اعداد تصادفک ی
کننـد یمـ جاد یرا اها ستین لیکه اياارانهیيهابرنامهدسته از آن ، معموالً. ستیتون نسطر و س

یاستفاده از جدول اعداد تصـادف يبرا. دهندیمهم اعداد راةن تعداد و محدودییبه شما امکان تع
هـا آناز،ارشگمن ییتعيرا که برايد اعدادیابتدا باهاگروهمطالعه به افراد تحتگماردنيبرا

ممکـن اسـت از   ، دیا گروه داریط یاگر سه شرا، مثالطوربه. دیمشخص کنقاًیدقدیکنیماستفاده 

1. Nonexperimental
2. Random Numbers Table
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د تـا  یـ کنفیـ ش تعریشاپیرا پگمارشار یمهم آن است که معۀنکت. دیاستفاده کن3و2و 1اعداد 
.بمانندیباقیتصادفنشوند وکامالًتورشچاردشما يهانشیگز

شـروع را در  ۀک نقطییتصادفطوربهد یبا، دیکردنشیگزخود را گمارشار یمعآنکهپس از
قسـمت راسـت   ، مثالً(ش از آغاز یدر جدول پیمکانمعموالً. دیمشخص کنیجدول اعداد تصادف

بـا بسـتن   ، شـروع ۀنقطـ نشیگـز ا یو ،شودیمنشیگزشروع ۀنقطعنوان به) ستون سوميباال
شـروع را  ۀنقطـ آنکهپس از. ردیگیمدر جدول صورت یبه مکانیو اشاره کردن تصادفهاچشم

بـه  هـا  ا در سـتون ی(د یست حرکت کنین است که در لید اید بکنیکه بايکارتنها ،دیکردنشیگز
شما در ینشیگزةکه اعداد در محدودرا يمواردتکتکو ) یافقطوربهها ا در سطرین یسمت پائ

ـ  یگروهـ گمـارش  د کـه  ین کار را آنقدر تکرار کنید و ایکنییشناسا، اندشدهآن ظاهر  ۀ کـل نمون
.شما مشخص شودشوندگانمطالعه

دیفراموش نکن
یجدول اعداد تصادف

ياز اعداد چـاپ شـده در تعـداد   یست تصادفیک لیش از یبيزیچیجدول اعداد تصادفک ی
ـ اسـتفاده از  . ستیسطر و ستون ن گمـاردن يبـرا يثرؤروش مـ یک جـدول اعـداد تصـادف   ی

.استیپژوهشۀمطالعيهاگروهبه شوندگانمطالعه

ـ ربرنامـه د که مشـغول  یفرض کن، نشان دادن مطلببهتر يبرا 100گمـاردن در مـورد  يزی
عنوان به4و3و2و1ف اعداد ین کار را با تعریا. دیاز چهارگروه متفاوت هستیکیبه شوندهمطالعه

يجـدول بـرا  ينقطـه رو کیبهیتصادفطوربهسپس . دیکنیمخود آغاز یگروهگمارشار یمع
، 1هاآنرا که درياعدادتکتکد و یروین میوپائباال اعداد يهاو در ستوندیکنیمآغاز اشاره 

عـدد را  100آنکـه پـس از . دیشـو یمر اعداد رد یو از سادیکنیمظاهر شده را مشخص 4و3، 2
ـ اکـرده کـه مشـخص   ين عددیاول. کار شما تمام شده است، دیمشخص کرد ـ گمـارش ، دی ن یاول
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. تـا آخـر  طـور نیهمـ را و شوندهمطالعهنیدومگمارشو عدد دوم دهدیمرا نشان شوندهمطالعه
چپدر سمت ، ییدر سطر باال0480د که با عدد یفرض کن، ریبا استفاده از جدول ز، مثالطوربه

ـ ، از چپ به راست، نیبه سمت پائها ر خود را در ستونیاگر مس. میآغاز کن، ستون جدول ش یدر پ
، انـد شـده عـدد ظـاهر   رقم آخردر ) پررنگصورت به(4و3، 2، 1هاآنرا که دريم و اعدادیریبگ

ـ آوریمـ دستبهر را یزیگمارشۀمجموع، میمشخص کن ، 3، 1، 4، 3، 1، 3، 2، 3، 3، 1، 4، 2: می
1 ،4 ،2.

917416472011153650110480
919809955393559565732362
480963937265252783604134
637678561684624330932167
178261216656183799757570
349877562751100869027921

هـا گـروه کـه  میکنـ یمـ نـان حاصـل   یکردن استاندارد اطمیتصادفۀ یروبا استفاده از گرچها
يهـا گـروه دن به یرسيبرا. ستندیبا هم برابر نحاصل لزوماًيهاگروهةاندازیول، هستندیتصادف
بـه  ه یـ ن رویا. دیاستفاده کن1هابلوكکردنیتصادفۀیک روید از یتوانیم، برابرةبا اندازیتصادف
يبنـد دسـته ییهـا قالب بلوكدرشوندگانمطالعهفقط شودیماجرا ، که گفته شدياوهیشهمان 

افراد تعداد ، رونیاز ا. مطالعه استيهاگروهک از یبه هر گمارشک یك شامل وهر بل، شوندیم
ـ    . مطالعه برابـر اسـت  يهاگروهك با تعداد ودر هر بلتحت مطالعه در ،یبـا اسـتفاده از مثـال قبل

ـ و ادین حرکت کنیبه سمت پائوجود دارند4ا یو ، 3، 2، 1در هر جا که اعداد ها ستون ن کـار را  ی
دیبروگمارشچهار ازك دوم وسپس به سراغ بل. پر شودك اول کامالًود که بلیادامه دهییتا جا

گمـارده ییتا24ك وبلچهاررا بهشوندگانمطالعه100که یید تا جایکار را ادامه دهچنانهمو 
، مطالعهيهاگروهبه دهندگانپاسخیگماردن تصادفيمورد استفاده براروشنظر از صرف. شوند

1. blocks randomization
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امـل وو نـه ع ، مسـتقل يرهـا یمتغر وابسته به یرات متغییتغنسبت دادناحتمال یگماردن تصادف
.دهدیمش یافزارا، مزاحميرهایمتغو یخارج

د مطمـئن باشـد   خواهیماست یدرمان خاصییکارآیرسکه در حال بریمحقق، مثالطوربه
ـ که تحت درمان جدیگروه()یتجرب(یشیآزماگروه ن یبمطالعه که در آغاز هبـا گـرو  ) د اسـت ی

محقـق در  ، گـر یدعبـارت  به. نداردیتفاوت) ا استنما دارویگر یدۀکه تحت مداخلیگروه(کنترل 
را، که از قبل بـوده ییهاتفاوتر ازیغ، ایگروهن یبتفاوتهرتواندینمنانیمطالعه با اطميانتها

د کنـ يکـار ، ریهر تعداد متغادو گروه بيهمتاسازد با توانیممحقق گرچها. نسبت دهدبه درمان
يفرديهاتفاوت. ناممکن استهاگروهکسان کردن یتاًینهایتر شوند ولسهیقابل مقاهاگروهکه
ۀجـ یمانند و ممکـن اسـت بـر نت   یمیتند که کنترل نشده باقهس) يشمارید بیشا(يادیار زیبس

.مطالعه اثر بگذارند
نـژاد و  ، تیجنسـ ، ل سـن یاز قبییرهایمتغور که ن تصیبا ایممکن است محقق، مثالاز باب 

ـ دو گروه را به لحـاظ ا ، ر دارندیثأج رفتار تینتايبرروياقتصاد-یت اجتماعیوضع هـا یژگـ یون ی
همچنـان بـه لحـاظ    هـا گـروه یول، تر کنده گروه را مشابهین رویکن است اممگرچها. کندهمتا
رباا تجـ یزه یزان انگیم، یمانند سطح باهوشيگریدةنشديریگاندازهمهم و احتماالًيرهایمتغ
و هناشناختيرهایمتغبه لحاظ هاگروهت که ممکن است ین واقعیا. رفتار با هم تفاوت دارندیقبل

ـ دادن تغدر نسـبت رامحقـق ییتوانـا ، با هم تفاوت داشته باشـند يگریدةنشديریگاندازه رات یی
يادیزان زیبه مهادادهيمعتبر از رویعلميهااستنتاجر مستقل و استخراج یر وابسته به متغیمتغ

کندیمع یتوزهاگروهن یبيمساوطوربهرا يفرديهاتفاوتکردن یتصادفیول. دهدیمکاهش 
با هم تفاوت داشته ، در مطالعهیمورد بررسۀمداخلک مورد یدر تنها ،يمندنظامطوربههاگروهتا 

. باشند
ـ (یشـ یآزماطـرح  ، ر باشـد سیکه میوقت، است که در اکثر مواردلیدلنیهمبه، اساساً )یتجرب

یپژوهشـ ۀبـر مطالعـ  راکنترلن یترشیبن طرحیا، سادهیبه عبارت. شودیمح داده یترجیتصادف
نـان  یزان اطمیـ من یترشـ یببـا  یعلمـ يهـا اسـتنتاج کان استخراج امو به محقق ندیبیتدارك م
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یاز سه طرح کلیکیبا استفاده از توانیمرا یواقعاییتصادفيهاشیآزما، یکلطوربه. دهدیم
ـ آزمـون پـس فقـط  یدو گروهـ یک طرح تصـادف ی) 1: (انجام دادلیذ ـ طـرح  ا ی ـآزمـون شیپ

ير برایزياز نمادها. 3یعاملک طرح ی) 3(ا ی، 2سالومونیک طرح چهار گروهی) 2(،1آزمونپس
.میکنیممختلف استفاده يهاطرحف یتوص

x =ر یمتغمتفاوتيهاگروها یسطوحیی؛ شناسا)ر مستقلیمتغ() یتجرب(یشیآزمايدستکار
ـ داخلهبدون مکنترلش گروهینمايبراx3,x2.x1، مثالً(ردیپذیمرا مستقل بـا ا گـروه کنتـرل  ی
.)روندیکارمه گر بیديامداخله
y =ر از یبه غ) ر مستقلیمتغ()یتجرب(یشیآزمايدستکارx.
O=مشاهده
R =بوده استیتصادف، شوندگانمطالعهن است که یانگر اینما.

NR =نبوده استیتصادف، شوندگانمطالعهگمارشن است که یانگر اینما.

یوهدو گریطرح تصادف

. ر مسـتقل هسـتند  یا دو سطح از متغیمتشکل از دو گروه یواقعيهاشیآزما، حالتن یترسادهدر 
ر یـ هر تعـداد سـطح از متغ  شاملندتوانیمهاطرحن یا، گفته شد2ور که در فصل طهمانمسلماً

ن یایصلهدف ا. گر باشندیا هر تعداد گروه دیچهار ، سهيداراندتوانیمنیبنابرامستقل باشند و 
ر یثـأمسبب ت) ر مستقلیمتغ(خاص ۀمداخلکیکه امرنین اییتعیعنیت است ـّیش علینما، طرح
.)استبوطر مریثأبا تصرفاًمییگویمکهنیاخالفبر(است

را ها يگاریدن است سیگار کشیتوقف سۀکه در حال مطالعیممکن است محقق، مثالطوربه
انواع .بگمارد) کنترل(ياسهیمقاک گروه یا ی) یتجرب(د یجدینک گروه درمایبه یتصادفطوربه

1. randomized two- group posttest only or pretest-posttest design
2. Solomon four-group design
3. factorial design
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هـا آنازتـوان یمـ ن نوع طـرح  یوجود دارند که در اسهیا مقایکنترل يهاگروهازيگریمتعدد د
که محقق یق و عواملیتحقۀیات فرضیئجزبهمورد استفاده عمدتاًۀسینوع گروه مقا. استفاده کرد

ـ کند کـه آ ید بررسخواهیماگر محقق ، مثالً.داردیبستگ،ل به کنترل آنهاستیما ا مداخلـه از  ی
ـ  یممکن است از نوع، ا نهیاست نبود درمان بهتر  ط یشـرا . دارونمـا اسـتفاده کنـد   یگـروه کنترل

ـ ، د استیباشد که به ظاهر مفياخلهامدمستلزمممکن استدارو نما یکنترل ر یتـأث یاما بالواقع ب
یشـ یآزماکـه در گـروه   را یراتیتـأث ممکـن اسـت   ن امـر  یا). ک قرص قندی، مثالطوربه(است 

ـ و کنـد یمرخ دهد را کنترل ،تورشر انواع یا سایبر اثر توجه آزمونگر )یتجرب( ـ اا ی اگـر  ، کـه نی
ـ با، ا نـه یدارد يبرتراستاندارددرمانکیا مداخله نسبت به یواهد بداند که آخیممحقق  ـ د ی ک ی

دو یتصـادف يهـا طـرح یدو نـوع اصـل  . کنـد نشیگزسه یگروه مقاعنوان هباستاندارد را داخلۀم
.آزمونپسـآزمونشیپطرحو آزمونپسفقططرح: وجود دارندیگروه

آزمونپسفقط یدو گروهیطرح تصادف

یشـ یآزمانجـا نشـان داده شـده اسـت طـرح     یکه در اهمانطورممکن است ، حالتن یترسادهدر 
کـه  همانطور، باشدآزمونپسک یو یگماردن تصادفش از یبيمل مواردشایدو گروه)یتجرب(

.:نشان داده شده استنجا یادر
R – X1 – O
R – X2 – O

بـه  ، کـردن اسـت  یق تصـادف یاز طريفرديهایژگیويع مساویکه فرض بر توزییاز آنجا
آزمونشیپک یبه یقعواازیقبل از مداخله ن،هاگروهبودن سایقابل قیابیارزيبراينظرلحاظ 

درمـان  ش از یکه دو گروه پدهدیمنان یبه ما اطميتا حدیگماردن تصادف، ن طرحیدر ا. ستین
. پس از درمان را به درمـان نسـبت داد  مشاهده شدة هر تفاوتتوانیمجه یهستند و در نتمعادل

گمـاردن  ) 1(:تاسـ یواقعیش تصادفیک آزمایيتمام عناصر ضرورةن طرح ساده در بردارندیا
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ن یـی تعيبرا، کنترليهاگروهخله و امد) 2(؛هاگروهن یبیخارجيهاتفاوتع یتوزيبرا، یتصادف
.مشاهدات پس از درمان) 3(؛درمانر یتأث

آزمونپسـآزمونشیپیدو گروهیطرح تصادف

آزمـون پـس ـآزمـون شیپاز طرح هاشیآزمااکثر ، آزمونپسکرد فقط یروینسبیغم سادگربه
:نشان داده شده استنجا یکه در اکنندیماستفاده 

R – O – X1 – O
R – O – X2 – O

را يموارد متعددۀسیبه محقق امکان مقا، اوالً. داردياریمهم بسيایمزا، آزمونشیپافزودن 
قتـاً یحقهـا گـروه م کهین کنییتعمیتوانیمجه یو در نتدهدیمکردن یپس از تصادف،هاگروهدر 

هـا گـروه ن یبيرا بطور مساوهاتفاوتکردن اکثر یکه تصادفدارداحتمالگرچها.هستندمعادل
ـ ابـه  معمـوالً . وجود داشته باشـند هاتفاوتیکه برخهستن احتمال هم یا. ع کرده باشدیتوز ن ی
)1-5ع یبه مرجع سـر .ك.ر(1کردنیتصادفینیبازب،یگماردن تصادفتیتماميریگاندازهند یفرآ

طـور  ش از مداخلـه، بـه  یپـ يهان گونه تفاوتیافتن ایصورت توانند دریمحققان م. شودیگفته م
یآزمون آن است کـه اطالعـات  شیعمدة پين برتریدوم.ها اقدام کنندنسبت به کنترل آنيآمار
را کـه  یدهنـدگان پاسـخ ابنـد کـه   ییها امکان مـ کند که محققان براساس آنیرا فراهم مییمبنا

ن اساس، یبرهم.سه کنندیاند مقاآزمون را تمام نکردهکه پسییاند با آنهاآزمون را تمام کردهسپ
یبدست آمده ناشـ ین گروهیبيهاا تفاوتین کنند که آییتوانند تعیمطالعه ميمحققان در انتها

.است،هاشوندگان در گروهمطالعه2از افتیا صرفاً ناشیاز مداخله هستند 

1. randomization check
2. Attrition
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1-5ع یمرجع سر
کردنیتصادفيهاینیبازب
ـ ییکـارآ ینـد بررسـ  یفرآ، دیآیماز نامش برکهچنانهم، 1کردنیتصادفینیبازب گمـاردن  یکل

ل یمنجـر بـه تشـک   یگمـاردن تصـادف  ا یکه آاستآنن ییند تعین فرآیهدف ا. استیتصادف
ریـ چنـد متغ انمحققـ ، کـردن یتصـادف ینیبـازب يدر اجرا. ا نهیشده است ارزهمنايهاگروه

يرهـا یمتغمعموالً عبارتند از رهایمتغن یا. کنندیمسه یط مقایا شرایهاگروهرا در آزمونشیپ
ش از مداخلـه  یکه پـ يگریر دیالت و هر متغیسطح تحص، تیجنس، مانند سنیشناختتیجمع

ن یبـ يهاتفاوتد به دنبال یبایتصادفینیبازبمهم است که ن نکتهیا، شده استيریگاندازه
ـ ر وابسته باشد چرا کـه ا یمتغۀیاوليهايریگاندازهدر یگروه هـا آنکـه رودیمـ ن احتمـال ی

مسـتلزم اسـتفاده از   یتصـادف شیمایپ، یکلطوربه. ج داشته باشندینتاير را بررویتاثن یترشیب
همـانطور . (کنـد یرا بررسین گروهیبيهاتفاوتاست که بتواند يآماريهالیتحلو هیزتج

، دونافـت شـ  ییخاصـ يرهـا یمتغبـه لحـاظ   ییهاتفاوتاگر ، )گفته خواهد شد7که در فصل 
د هـر  یل بایه و تحلیدر تجز. ا نهیشوندیبوط مج مریبا نتاهاآناین کند که آیید تعیمحقق با

.کنترل کردرا، استج مرتبط ینتان نوع که بایاز ايریمتغ

ـ به امعموالً. عه استان مطالیدر جردهندگانپاسخکاهش ، افت ـ تجزنـد  ین فرآی ـ ه و تحلی ل ی
د کـه در آن  یرینظر بگرا درياطور مثال، مطالعهبه).2-5ع یبه مرجع سر.ك.ر(شودیمگفته افت

پـس از  . میپـرداز یمـ یافسـردگ يمارسـتان بـرا  یدر بيبا درمان بسترییسۀ درمان سرپایبه مقا
مارسـتان  یدر بيش از بستری، بییم که درمان سرپایکنیميریگجهیآزمون، نتها پسدادهیبررس

.مؤثر بوده استیدر کاهش عالئم افسردگ

1. Randomization checks
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5-2ع یمرجع سر
ل افتیه و تحلیافت و تجز

ک مطالعه و یۀساختار نمونيق بررویافت تحقیر کلیتأثیند بررسیفرآ، افتلیه و تحلیتجز
یدهندگانپاسخن آن دستهیبهافاوتتییه شناساین رویهدف ا. مطالعه استيهاافتهیییروا

ـ انجـام ا يبرامحققان. نداهاست که مطالعه را کامل کردند و آن دسته که کامل نکرد ن کـار  ی
کـه . کننـد یمـ سـه  یمقاآزمـون شیپر یکامل کنندگان را با کامل نکنندگان به لحاظ چند متغ

ش از مداخلـه در  یه پباشد کيگریر دیو هر متغیشناختتیجمعيرهایمتغممکن است شامل 
چنـد  ند مستلزم اسـتفاده از  ین فرآیا، یکلطوربه. شده استيریگاندازهشوندگانمطالعهمورد 
.استيآماريهالیتحله و یتجز

ن یکننـدگان را در آغـاز تضـم   شرکتيهاهمۀ تفاوتيع مساوی، توزیگماردن تصادفاگرچه 
ـ آورد و از ایان نمیبه مینها در ادامه، سخماندن گروهارزهماز . کندیم ـ ی گـران  یش از دین رو، ب

. شـود ین منجر به افت نابرابر میک گروه هست و ایکنندگان خاص از شرکتيریگاحتمال کناره
شـتر اسـت   یبییاز درمان سرپایافسردگيبا سطح بااليافراديریگن مثال، احتمال کنارهیدر ا
.مارستان استیدر بيبر درمان بسترییرمان سرپادیت نسبیدهندة موفقحین امر خود توضیکه ا

، شـوند یمـ موفـق بـه ادامـه ن   در مطالعـه  دهندگانپاسخازین امر که بخش خاصیا، مطمئناً
ـ یمـ افـت  . شـود یماد ی1تلفاتتحت عنوان ن امر غالباًیااز. اجتناب استقابلریغ رات ید تـأث توان

ممکن است سبب کـاهش تـوان   ، اوالً. باشدداشتهیپژوهشۀمطالعییروايروبرياریبسیمنف
ـ ثان. م کندک، درصورت وجودرا ین گروهیبيهاتفاوتییمطالعه شود و قدرت شناسايآمار از ، اًی

. تفاوت دارنـد ، کنندیمن کار را نیکه اییبا آنهاکنندیميریگکنارهکه یشوندگانمطالعهآنجا که 
، ثالثـاً . محـدود کنـد  یقابل تـوجه طوربهمطالعه را يهاافتهییکليریپذمیتعمممکن است افت 

1. mortality



183/ یپژوهشيکردهایها و روطرحیانواع کل

ـ توزیتصـادف طـور بـه ق معمـوالً ین است که افت از تحقیکه وجود دارد ایار مهمیمطلب بس ع ی
Campbell(شودیمن & Cook, ر یتحـت تـأث  يمنـد نظـام طوربهکه رسدیمو به نظر ) 1973
فـراوان  يرهایمتغادامه و يهاروشنوع ، قاتیتحقيهامداخلهت یماه، شوندهمطالعهيهایژگیو
ـ   ياریبسـ مندنظاميهاتفاوتش ید سبب افزاتوانیمن امر یا. باشديگرید ن یدر نـرخ افـت در ب

ا هـر روش  ییگماردن تصادف، ینش تصادفیق گزیاز طرتوانیمن، متأسفانه. ق شودیط تحقیشرا
1963Campbell(نابرابر را کنترل کرد يهان افتیایق تجربیدر تحقيگرید & Cook,.(

ـ گبهـره کـه  رودیمـ آن است که احتمال،آزمونپس-آزمونشیپطرح واضحمشکل از يری
ر یتـأث هـا آنآزمـون پـس ج یرا از هدف مطالعه آگاه سازد و بر نتـا دهندگانپاسخآزمونشیپک ی

ـ (یشـ یآزماهر دو گروهآزمونپسبر آزمونشیپاگر . بگذارد بـه  ، ثـر بگـذارد  و کنتـرل ا )یتجرب
آن علّـت کـه خـود  شـود یممطالعه مبدل يهاافتهیيریپذمیتعما ییرونیبییروايبرايدیتهد

ـ تحت شوندگانمطالعهست که اگر ینمسئلهنیاانگرینماگر ید، آزمونپساست که  آزمـون شیپ
از یکـ یتنهـا  آزمـون پسبر آزمونشیپاگر ، کهنیاا یکردند و یقرار نگرفته بودند چگونه عمل م

ل یبـه تفصـ  6در فصل . شودیممطالعه محسوب یدرونییروايبرايدیتهد، اثر بگذاردهاگروه
.م گفتیسخن خواهیدرونییاز روا

یـی استاندارد طالعنوان بهرا )یتجرب(یشیآزمایطرح دو گروهتوانیم، ن مشکلیبا وجود ا
ـ ر اسـت  یمسبب تأث) مستقلر یا متغی(د یجدياهیروکهمسئله نین اییتعدر  ـ ، ا نـه ی .دنمـو یتلق

ـ ادر.رنـد یگیمـ مداخله بهرهیتجربيمعتبرسازۀین طرح در مراحل اولیاز امحققان، معموالً ن ی
ـ ا. مداخلـه باشـد  یاثربخشیبررسصرفاًممکن استمحقق یهدف اصل، هیمراحل اول ن کـار را  ی

ـ معمـوالً (گـر  یک گروه دیفقط دردرمان ۀسیارزان با مقاو نسبتاًنیساآبهتوانیم ـ ی ۀک مداخل
، درمان باشـند یاثربخشاز یمطالعه حاکيهاافتهیاگر . انجام داد) ک کنترل دارونمایا یاستاندارد 

ـ جدا کردن اجزاء مؤثر از طر(مانند را يترقیدقيهاهیممکن است محقق بخواهد فرض اده یـ ق پی
.دینمایسبرر)3ـ5ع یبه مرجع سر. ك.ر(، )کردن مداخله
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3-5ع یمرجع سر
1اده کردنیمطالعات پ

که هدفشان جـدا کـردن   شودیماطالق یقات به مطالعاتیتحقۀطیدر ح، کردنادهیپالح طاص
کـار خـود را بـا    ، یخاصـ يهامداخلهیدر بررسمحققانمعموالً. مداخله استهر ثرؤمياجزا
، دومدل اثبـات شـ  یاثربخشآنکهازپسمعموالً، یول. کنندیمآغاز یمدل کلییکارآیبررس
، سـؤال ن یپاسخ به ايبرامحققانممکن است ، را بداندییکارآعلّتد خواهیمق یتحقۀجامع

يمتعـدد يهـا روشبـه  توانیمرا کردنادهیپ. مداخله شروع کنندکردنادهیپکار خود را با 
ک مداخله بـا وجـود و   یۀسیاست که به مقایمستلزم مجموعه مطالعاتمعموالًیول، انجام داد

.ندپردازیم،خاصيبدون وجود اجزا

ب بـا  یآن در ترکیا بررسیر انواع درمان، یساسه آن با یر جوامع، مقایآن در ساییکارآیبررس
هـا احتمـاالً مسـتلزم    هین فرضیممکن است آزمون ا. ش کندیها را دربارة درمان، آزمار مداخلهیسا

.باشديتردهیچیپ) یتجرب(یشیاآزميهااز طرحيریگبهره

سالومونیطرح چهار گروه

ـ یترکصورت بهسالومون در نظر گرفتن آن یدرك طرح چهارگروهيراه بران یترسادهاحتماالً یب
کـه  ياگونـه به ، استآزمونپسـآزمونشیپیو دو گروهآزمونپسفقط یتصادفيهاطرحاز 

:نشان داده شده استر یدر شکل ز
R – O – X1 – O
R – O – X2 – O
R________ X1 – O
R________ X2 – O

1. Dismantling Studies
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را کنتـرل  آزمونپسج یبر نتاآزمونشیپیرات احتمالین طرح آن است که تأثیایاصلت یمز
یناشـ آزمونپسيهاتفاوتن کند کهییکه تعدهدیمن امکان را ین طرح به محقق ایا. کندیم

احتمال آخـر  ن یا. استآزمونشیپو درمانازیبیترکای، آزمونشیپاز یا ناشیاز مداخله هستند 
کـه وجـود دارد   یار مهمـ یبسنکتۀ. م پرداختیبه آن خواهيک تعامل است که به زودیاز یمثال

را در خود جمع کـرده اسـت چـرا    یمثبت هر دو طرح دو گروهيهاجنبه، ن طرحین است که ایا
ر یج تحت تأثیکه هنوز نتایرا در ابتدا در حالتین گروهیبيهاتفاوتیکه به محقق امکان بررس

تـوان یمـ سالومون را یطرح چهارگروه، علّتن یبه ا. دهدیم، اندگرفتهنقرار آزمونشیپياجرا
، )م گفـت یکه در بخش بعد از آن سخن خواه(آورد شماربهیک طرح عاملیار ساده از یبسیمثال

یرا بررسـ )و مداخلهآزمونشیپیعنی(ر مستقلیک متغیش از یبیبیو ترکمجزارات یچرا که تأث
.کندیم

یطرح عامل

در گر یکـد یبـا  ين علل به طـرق متعـدد  یدارند که اعلّتچند ، قیتحقيهایخروجاکثر معموالً
ـ یدو گروهـ يهـا هـا را بـا اسـتفاده از طـرح    توان آنیهستند و نم) تعامل(کنش متقابل  یتجرب

ـ به. کردییشناسا آزمـون ـ   شیپـ یم ممکـن اسـت طـرح دو گروهـ    یطور مثال، همانطور که گفت
ـ آزمون و متغشین پی، بییرقابل شناسایغ1کنش متقابلک یر یآزمون منجر به تأثپس ر مسـتقل  ی

شود، دهید) 1-5و نمودار 4-5ع یبه مرجع سر. ك.ر(آزمون پسيهااگر تفاوتکهيطوربهشود، 
.ر مستقل نسبت دادینان به متغیها را با اطمتوان آنینم

1. Interaction Effects



یشناسق و روشیطرح تحقاصول/ 186

4-5ع یمرجع سر
رات کنش متقابلیتأث

ۀجیبا نتهاآنبیترکحاصلر مستقل است کهیچند متغا یر دو یاز تأثیناشکنش متقابلکی
که دیآیمش یپیتعامل هنگامایکنش متقابل ریتأث. متفاوت است، ییبه تنهاهاآنک ازیهر 

در آن دسـته از  تـوان یمتنها تعامل را. باشدگر یر مستقل دیمتغک یحداقل ر سطحیتحت تأث
ـ ج یبه هنگام مرور نتا. باشندیمر مستقل یا چند متغیافت که شامل دو ییعامليهاطرح ک ی
ا یوجود دارند يامالحظهمتقابل قابل يهاکنشا یآکهنیان ییرا با تعکار خود، یعاملۀمطالع

میتـوان یمـ گـر ن ید، ده شـوند یـ ديامالحظهمتقابل قابل يهانشکچهچنان. میکنیمنه آغاز 
ر یرا تفسـ ) مسـتقل يرهایمتغک از یاز هر یناشین گروهیبيهاتفاوتیعنی(رات ساده یتأث
گـر یمسـتقل د يرهـا یمتغيهار سطحییرات با تغین تأثیل کنش متقابل ایبه دل(م چرا که یکن
مقـدار  ده شده که ینشان داده شده است که در آن د1-5مسئله در نمودارن یا). کنندیمر ییتغ

.کندیمعمل یت متقاضیجنسبا تعاملدرک مداخلۀ خاصیيدارو
ـ نرخ موفقيبر رو(ا مقدار دارو یت یرات جنسیتأثمیتوانیمن، ن مثالیدر ا را ) یت متقاضـ ی

کـنش متقابـل  میتـوان یمـ تنهـا  .کنندیمر ییگر تغیکدیر یتحت تأثهاآنم چرا کهیکنیبررس
تـر موفـق کمتريبا مقدار داروها از آن است که مردیم که ظاهراً حاکیینماریرا تفس) تعامل(

.ادتریزيدار داروقبا مها که زنیهستند در حال

)تعامل(ر کنش متقابلیاز تأثیمثال.1- 5نمودار
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قادر به کنتـرل  را یز، آوردارشمبهز ینیک طرح عاملیتوانیمرا سالومون یگروهرطرح چها
امکـان  هاآنکهنیایعامليهاطرحیاصليبرتر. بودخواهدیاحتمال) تعامل(کنش متقابلن یا

ـ یترکطـور بـه مجزا و هم طوربههم ،ر مستقلیک متغیش از یرات بیتأثیتجربیبررس بـر ، یب
ـ ا. ان داده شده اسـت ر نشیشکل زبهن امرید که انآوریمفراهم را ر وابسته یمتغيرو ، ن طـرح ی

ما يعوامل مطالعه را برایمالبات احتیترکۀیکلیامکان بررس، دیآیمکه از نامش هم برهمانطور
:دآوریمفراهم 

R – X1 –Y1 – O
R – X1 – Y2 – O
R – X2 – Y1 – O
R – X2 – Y2 – O

م که در آن محقق یررا در نظر آویتید موقعییایب، ن طرحیکاربرد اشتریبمشخص شدن يبرا
ط یو محـ ) ياجلسـه 8در برابـر  ياجلسـه 4(درمان يمقدار دارور یتأثیچگونگیل به بررسیما

محقق اگر چه . خاص استۀک مداخلیییکارآبر ) درمانگاهط یدر برابر محیمنزل متقاض(درمان 
رامـون  یپیطالعـات ا، ن کـار یبا انجام ایول، مجزا انجام دهدیدو گروهیتصادفۀمطالعدتوانیم

. دیآیمندستبهدرمان مختلف يهاطیمحمختلف درمان با يمقدار داروهایکنش متقابل احتمال
يمقـدار دارو ج درمان با اسـتفاده از ینتان یتره که بهین فرضیبخواهد امثالً، ممکن است محقق

ک طـرح  ی، مثال خاصنیا. دیازمایرا ب، ندیآیمدستبهدرمانگاهط یک محیاز درمان در يباالتر
که در همانطوردو سطح دارند ، ر مستقلیک از دو متغیچرا که هرشودیممحسوب ) 2×2(یعامل

:ر هم نشان داده شده استیشکل ز
مقدار دارو

طیمح

)هفته8(ادیز)هفته4(کم
منزل

یدرمانگاه

ر مستقل سـه  یک متغیقل که در آن ر مستیبا دو متغمطالعهک ی، هانشانهن یا استفاده از همب
بـا  يامطالعه، نیچنهم. شودیممحسوب ) 32(یک طرح عاملیدو سطح دارد يگریسطح و د
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ک یکهنیابا وجود . شودیممحسوب ) 222(یک طرح عاملی، یر مستقل دو سطحیسه متغ
مهـم  ن نکتهیابهتوجهاما ، ر مستقل با هر تعداد سطح داشته باشدید هر تعداد متغتوانیمعه مطال

يتصـاعد طـور بـه هـا گـروه تعـداد  شودیماضافه یکه به طرح عاملیر مستقلیهر متغاست که
دوازده گـروه  322ک طـرح  یکه یدر حال، چهار گروه دارد22ک طرح ی. دابییمش یافزا
.دارد

ـ یامکان بررس، اوالً. دارديم متعددـّنقاط قوت مهیعاملطرح  ر یـ ک متغیـ ش از یهمزمان ب
م ییاگر نگوـبشريرفتارهااست چرا که اکثر یـّار مهمیبستین مزیا. دآوریممستقل را فراهم 

ییکـارآ ، یت دوم طرح عـامل قوۀنقط، شوندیمن ییر تعیتغمک یز ش ایبباـبشريرفتارهاۀهم
، نیچنـ هـم .دهدیمیقاتیتحقۀک مطالعیدر راهیآن است چرا که به ما امکان آزمون چند فرض

و هـم  شـوندگان مطالعهتعداد جنبۀهم از ، مجزاۀمطالعانجام چنديبه جایطرح عاملاستفاده از
ـ اباشـد یمن یترتیاهمباکه احتماالً، ن موردیآخر. استترصرفهبا، محققجنبۀ تالشاز  کـه نی

همان اندازه . کندیمفراهم مستقل را يرهایمتغن یمتقابل بيهاکنشیامکان بررسیطرح عامل
ن احتمال یا، باشدر مستقل یک متغیش از یر بیبشر تحت تأثيرفتارهاکه اکثر رودیمکه احتمال

، گـر یدیبه عبارت. افراد نداشته باشندۀبر همیکسانیر یتأثرهایمتغاز یبیچ ترکیکه هرودیمهم
روابـط  ترقیدقف یتوصير براین متغیمتقابل بيهاکنشیبررس، لذا. دنر وجود نداریفراگیقیاحق
,Fisher(دارد یاساسۀجنبیـّعل Ravizza؛1953 & Ray; 1988.(

کامل هستند؟یتجربيهاطرحا یآ

ـ ، رسندیبه نظر مآلدهیاتاًیماهکهنیابرخالف) یتجرب(یشیزماآيهاطرح هـم  یمطالعـات یحت
ـ تهدبا ، ییاز نظر روایط خاصیممکن است در شرارندیگیمبهره یتجربيهاطرحکه از  ییدهای

سـخن  ییروايدهایتهدل از یبه تفض، 6در فصل). 1979Campbell,&Cook(مواجه شوند 
گرچـه ا. میکنـ یمنهاآنرامونیرا صرف بحث پيادین فصل وقت زیدر انیبنابرا، م گفتیخواه
یهنگام، ن دستهید از این تهدیاول. میکنیمیبه شما معرفراییرواترمتداوليدهایتهداز یبرخ
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که یا هنگامیردیگیمدر معرض مداخله قرار ناخواستهطوربهکه گروه کنترل مطالعه دهدیمرخ 
منحصـر بفـرد   يهاجنبهد از توانیمن امر یا. مداخله در گروه کنترل وجود دارنديدیکليهاجنبه
.را کاهش دهدیاحتمالین گروهیبيهاتفاوتبکاهد و يریچشمگطوربهیتجربۀمداخل

یتجربـ يهـا طـرح با وجود یحت(د کند یمطالعه را تهدییگر که ممکن است روایدیتیموقع
گـر  یاز دهـا گـروه از یکـ یگمان کننـد کـه   افراد تحت مطالعههکدهدیمرخ یهنگام) یتصادف
یشـوندگان مطالعـه کنند کهاسحسایطیشراتحتن افرادیااگر . استترمطلوبا یبهتر هاگروه

هـا آنممکـن اسـت  ، کنندیمافت یرا دريرهتبهستند درمان تحت درمان يگریط دیدر شراکه
يشـتر یبتـالش یا حتیکنند ياحساس دلسردن است ممکا ی، کننديزرونهیکنسبت به محقق 

يرفتارهـا ، طیشـرا صیکه تخصیهنگام. ر دهندییخود را در جهت جبران تغيرفتارهاا ی، ندینما
ـ ، دهدیمر قرار یتحت تأثنحون یرا به اافراد تحت مطالعه ـ یتـأث ک ی ـ 1ياهر مقابل ـ آیمـ ش یپ . دی

.مطالعه داشته باشنديهاافتهیيروبريریر چشمگیتأثندتوانیميامقابلهيرهایتأث
ـ هرییروايبرادیتهدازيگرینوع د يهـا تفـاوت کـه  دهـد یمـ رخ یهنگـام یطرح تجرب

يهـا پزشـک اگـر  ، مثـال طوربه. و کنترل وجود داشته باشدیط تجربیشرايدر اجرايریچشمگ
د کـه  نباشـ ینیپزشک بالر از تتر و خبرهار با تجربهیبسکنندیمارائه یتجربيهااندرمکه ینیبال

د توانیمن امر یامسلماً. خود را نشان بدهددین تهدیممکن است ا، دندهیمارائه راکنترل درمان
بکاهـد  )یتجرب(یشیۀ آزماشده به مداخليریگاندازهر ییمحقق را در منتسب کردن هر تغییتوانا

.ج مطالعه را دستخوش ابهام کندینتاو
ـ مهـم ا اریبسآخر و ۀنکت ـ (رات تلفـات  یدر مقابـل تـأث  یتجربـ يهـا طـرح ، کـه اسـت  نی ا ی

ـ گکناره، کردنیصرفنظر از تصادف. ستندیمصون نشوندهمطالعهفرد نابرابر ) يریگکناره فـرد  يری
ـ کاهش دهد چرا که سـبب پد يریچشمگطوربهمطالعه را یدرونیید رواتوانیمشوندهمطالعه د ی

.کندیمیکردن را خنثیاثر تصادفتاًیو نهاشودیممتفاوت ار یا چند گروه بسیآمدن دو 

1. contrast effect
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ـ اوجـود دارد  یتصـادف یتجربـ يهاطرحکه در ارتباط با يگریمهم دۀنکت اگـر چـه   کـه نی
ـ یخارجيرهایمتغيع مساوینان از توزیکردن در حصول اطمیتصادف ر یاز سـا هـا گـروه ن یدر ب
کـه حجـم   یخصوص در حالته بهن مسئلیا. تسیشه جوابگو نیهمیول، ار برتر استیبسهاروش
محققـان گرچـه ا. ابـد ییمـ مصداق ) در هر گروهشوندهمطالعه40از کمتریعنی(کوچک هانمونه

اقـدام بـه   آزمـون شیپـ يهايریگاندازهاز يمطالعه به لحاظ تعداديهاگروهۀسیبا مقاندتوانیم
از . ازعدم وجـود تفـاوت مطمـئن باشـند    ندنتوایمچگاه نیه، کردن بکنندیتصادفتیتمامیبررس
ییشناساییتوانایعنی(یکافيتوان آمارکوچک فاقد ۀبا حجم نمونیکه مطالعاتییاز آنجا، قضا

ـ احتمـال  ، هسـتند )وجـود داشـته باشـند   ییهـا تفـاوت اگـر واقعـاً  ین گروهیبيهاتفاوت افتن ی
,kazdin(است کمترهاآندرییهايریگاندازهن یچنین گروهیبيهاتفاوت 2003c.(
یشکل تـدارکات م، رندیگیمبهره یتصادفیکه از طرح تجربیمطالعاتتیمحدودن یتریهیبد

طـور بـه (خـاص  ییهـا طیمحـ در شوندهمطالعهافراد یگماردن تصادفغالباً ممکن است . آنهاست
کهنیال یبه دلا صرفاًییتل تدارکایدالبهبناای، باشدیر واقعیغ)التیتحص، ییدادگاه جنا، مثال

يهـا طـرح م یتعمـ يبـرا ییهاتالشگرچها.دیاینظر به بنامناسب یخاصيهاطیمحن کار در یا
محقـق در  . اغلب ناممکن اسـت هاآنانجام، تر صورت گرفته استیواقعيهاطیمحبه یتصادف

.درآویميرو)یجربت-شبه(یشیآزماـشبه يهاطرحبه غالباً، ين مواردیچن

)یتجربشبه(یشیشبه ـ آزمايهاطرح

نـان از  یحصـول اطم يروش بـرا ن یتـر بهیگماردن تصادفگرچها، ان شدیبترشیپکه همانطور
، رونیاز ا. ستیر نسیماوقاتغلبایواقعيهاطیمحدر ، استیمطالعه پژوهشهریدرونییروا

يهـا طـرح از محققاند نداشته باشد وجویتصادفيهاطرحکه امکان استفاده از یهنگاممعموالً
ـ بامحققـان خوب آن است کـه  یتجربة ک قاعدی. رندیگیمبهره )یتجربشبه(یشیآزماـشبه  د ی

يو تمام تـالش خـود را بـرا   ، ق استفاده کنندیتحقيطرح ممکن بران یتريقوکنند که از یسع
).,1969Campbell(رندیگکار بهیتصادفیاز طرح تجربيریگبهره
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را ارائه کردند )یتجربشبه(یشیآزماـشبه يهاطرحاز یواع متنوعان)1979(1کمپبل و کوك
يهـا طـرح و 2معادلناۀسیگروه مقايهاطرح:دنموم یتقسیکلۀرا به دو دستهاآنتوانیمکه 
ـ در ا.3منقطعیزمانيهايسر یشـ یشـبه ـ آزما  يهـا طـرح هن دو گـروه عمـد  یـ ن بخـش از ا ی

م یخـواه یندتـک آزمـو  يهـا طـرح بر یاجمالیم گفت و سپس نگاهیسخن خواه)یتجربشبه(
.داشت

نامعادلۀسیمقاگروهيهاطرح

ـ شـبه (یشـ یآزماـشبه يهاطرحن یترنامعادل در شمار پرکاربردۀسیگروه مقايهاطرح )یتجرب
ـ (یشـ یآزمايهـا طـرح ه به یش شبیکمابهاطرحن یا، به لحاظ ساختار. هستند هسـتند و  )یتجرب

ـ گبهـره در . استیگماردن تصادفاز يریگبهرهدر عدم هاآنةتفاوت عمد ـ ازايری ، هـا طـرح ن ی
از نـام طـرح   کـه چنانهم، متأسفانه. کندیماالمکان مشابه یحتيهاگروهنش یمحقق اقدام به گز

ـ اسـت کـه  ز هین امکان نیا، ن وجودیبا ا. شوندمعادلناهاگروهدارد که احتمال، دیآیمهم بر ن ی
Raulin(معتبـر شـوند  یجیر محتاطانه منجر بـه نتـا  یق و تفسیل دقیه و تحلیبا تجزهاطرح &

Graziano, 2004(.

)ا چند گروهیدو (آزمونپسنامعادل فقط يهاگروه

ردیـ گیمـ تحت مداخله قرار ) یگروه تجرب(ک گروه ی، آزمونپسنامعادل فقط يهاگروهدر طرح 
نشـان  نجـا یکـه در ا همانطور، ردیگیمتحت مداخله قرار ن) گروه کنترل(گر یکه گروه دیدر حال

):یرتصادفیغ= NR(داده شده است
NR – X1 – O
NR – X2 – O

1. Campbell & Cook
2. Non equivalent Comparison- Group Design
3. Interrupted Time-Series Design
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ـ متغشـده از  حاصـل ین گروهیم هر تفاوت بیبتوانکهنیااحتمال ، متأسفانه ر وابسـته را بـه   ی
ـ کـه بـا اسـتفاده از ا   را يالعهمطاج ینتاتوانیم، نیبنابرا، م کم استیمداخله نسبت ده ن طـرح  ی

.آوردشماربهر یتفسرقابلیغار یبسانجام شده را
ـ ایاحتمالياز کاربردهایکی ,Campbell(ن طـرح  ی Cook; 1979McGuigan, 1983; (
يهـا تفـاوت . دباشـن س یاز روش تـدر یانگر نـوع متفـاوت  ینماهاگروهک از یاست که هر یحالت

، گرچـه ا. متفـاوت باشـد  يهـا سیتدريهاروشاز یناشدتوانیمان آموزدانشدر نمرات یاحتمال
ک یـ يبـرا انـد کـرده کسب يشتریبنمرات که احتماالًیانآموزدانشکه رودیميمساواحتمال 

يدهایتهدد توانیمهم نشکلن یایحت، کهنیاباالخره. ده شده باشندیس خاص برگزیروش تدر
.ن ببردیرا از بیوندرییروايبراران طرحیايجد

)ا چند گروهیدو (آزمونپس-آزمونشیپنامعادل يهاگروه

ـ ر وابسته هم قبل از درمان یمتغ، آزمونآزمون ـ پس شیپنامعادليهاگروهدر طرح  ا مداخلـه و  ی
:نشان داده شده استلیذکه در همانطور، شودیميریگاندازههم پس از آن 

NR – O –X1 – O
NR – O –X2 – O

با اسـتفاده از ، اوالً. کندیمدا یپتیمزدوآزمونپسن طرح نسبت به طرح فقط یا، ن کاریبا ا
. ر وابسته را برقرار شودیر مستقل نسبت به متغیمتغیم موقتتقدتوانیم، آزمونپسوآزمونشیپ

راتییر مستقل مسبب تغیمتغابد کهیيشتریبنان یاطممحققن امر سبب شود کهیممکن است ا
ـ از يریگبهره، اًیثان. ر وابسته بوده استیمتغ ـ گانـدازه بـه محقـق امکـان    آزمـون شیپـ ک ی يری

ـ بـا ا . دهدیمش از قرار گرفتن در معرض مداخله یپرا ین گروهیبيهاتفاوت ن کـار مشـخص   ی
ـ انـد داشتهر وابسته تفاوت یش از مداخله به لحاظ متغیپهاگروها یکه آشودیم ـ ا نـه و ا ی ـ ی ر ن ام
.کاهش دهدیزان قابل توجهینش را به میگزتورشد ید تهدتوانیم
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منقطعیزمانيهايسريهاطرح

گسترش طرح تـک  ، ن طرحیم ایین است که بگویاکردارائه توانیمکه یفیتعرن یتربهاحتماالً
يهـا آزمـون پـس و هاآزمونشیپن طرح با استفاده از یاـاست آزمونآزمون ـ پس شیپیگروه

ـ گانـدازه ، )یتجربشبه(یشیشبه ـ آزما گونه طرح نیدر ا. گسترش داده شده است،اریبس هـا  يری
يبرقـرار يبـرا مداخلهدر معرض)منقطع(ش از قرار گرفتن یپک گروهیدر مورد يادورهطوربه
ر وابسته در طول یمتغيعاديهااننوسيبرقرارمشاهده و .شودیماعمال داریپايک خط مبنای

، پـس از مداخلـه  . دآوریمـ محقق فـراهم  ير مستقل را برایر متغیثأتترقیدقر یامکان تفس، زمان
: ن طرح وجود دارندیاز ایچهار نوع اساس. ردیگیمصورت يگریمتعدد ديادورهيهايریگاندازه
یزمـان يهـا يسـر طـرح ، معکـوس یزمـان يهايطرح سر، منقطع سادهیزمانيهايسرطرح 

.یو طرح طول، چندگانه

منقطع سادهیزمانيهايطرح سر

ـ گانـدازه اسـت کـه در آن   ین گروهـ یک طرح بی1منقطع سادهیزمانيهايطرح سر يهـا يری
همـانطور ، شـود یمنجام ادار یپايک خط مبنایيک گروه منفرد به منظور برقراریيبرايادوره

:نشان داده شده استلیذکه در
O – O – O – O – X- O – O – O – O

يرییکه تغامرنیان ییتعيو بعد از آن براشودیمر مستقل وارد صحنه یمتغ، خاصیدر زمان
.ردیگیمصورت زینيگریديادورهيهايریگاندازه، ا نهیر وابسته رخ داده است یدر متغ

وه بـه  یبه دو شبه صحنه عمدتاًر مستقل پس از ورودیمتغ)1979(کمپبل و کوكۀطبق گفت
د یشدیگسستگهر. 3بیر در شییتغ) 2(و ، 2ر در سطحییتغ) 1: (گذاردیمر یجموعه مشاهدات تأثم

1. Simple Interrupted Time-Series Design
2. change in the level
3. change in the slope
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.ر در سطح استییتغةنشان دهند) ر وابستهیظهور متغ(انقطاعۀر وابسته در نقطیر متغیدر مقاد
ـ د کـه در آن کارفرمـا از   یریرا در نظر بگيامطالعه، ن مطلبیبهتر اكدريبرا سـتم  یک سی

سود مشارکت بـه ۀش و پس از ارائیماهانه کارمندان پيوربهرهیابیارزيبرایخاصيبندفیرد
همانطور. کارکنان استيوربهرهشگرف در يرییتغ، یاحتمالیک خروجی. کندیماستفاده هاآن

ـ یپان کارکنيوربهرهممکن است نرخ، نشان داده شده است2-5نمودارکه در سـود  ۀش از ارائ
صـعود  5-6ةبـه محـدود  یناگهانطوربهشنهاد کارخانه یپس از پ، بوده است3و 2ن یمشارکت ب

ابـد کـه   یکارفرما در، نشان داده شده است3-5نمودارکه در همانطورممکن است کهنیاا ی.کند
.کنواخت داشته استییشیافزايوربهره، ازسهام کارخانهیحیپس از استفاده ترج

سطحر در ییتغازیمثال. 2- 5نمودار

ب یر در شییاز تغیمثال. 3- 5نمودار

در طـول زمـان   هـا آنتـاً ینهاکـه نیارات و یتأثد مدتتوانیممحقق ، بیسطح و شبرعالوه
ـ در پا.کندیرا هم بررس، روندین میا از بیمانند یپابرجا م ـ یمـ محقـق  ، انی ـ د توان ن یر آخـر یخأت
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ـ ر متغییتغهرچه. دینمایرا بررسر رخ داده استیخأا با تیده بوعاجلریا تأثیآکهنیارات و یتاث ر ی
یبررسـ . اسـت شـتر یب، ر مستقل باشـد یر متغیاز تأثیناشکهنیااحتمال ، رخ دهدترعاجلوابسته

ییامکـان شناسـا  ، از مشاهدات قبل و بعد از مداخلـه يامجموعهق یحرکت از طرروندرات و ییتغ
دآوریممحقق فراهم يرا برانییگزیجاات هیجتوعنوان بهخ یو تار، آزمون، احتمال بلوغترقیدق

).م گفتیخواهترمفصل6خ در فصلیآزمون و تار، بلوغ(

ـ ۀیپاعنوان به، بیا شیرات در سطح ییتغمعموالًگرچها ـ یـّاستنتاج ارتباط عل يرهـا یمتغن یب
ـ د با احتیرا باییهااستنتاجن یچن، ردیگیمقرار مورد استفاده مستقل و وابسته  يااط فـوق العـاده  ی
ـ تغدرارائـه شـده  نی یگزیهات جایتوجکنترل يبرايادین طرح اقدام زیادر انجام داد چرا که ر یی

کارفرما بـه  شـتر یبممکن است توجهیدر مثال قبل، مثالطوربه. ردیپذیمشده انجام نيریگاندازه
ن طرح بـه محقـق امکـان    یا، آنکهجهینت.اشدبکارکنان شدهيوربهرهش یافزاموجبها هیسرما

.کندیمفراهم ن،نانیازاطميادیزۀبا درجرا یـّعليهااستنتاجاستحراج 

معکوسیزمانيهايسرطرح 

ـ ن) حث شده اسـت ب192ۀ در صفحکه (ABAطرح که به آن 1معکوسینزمايهايسرطرح  ز ی
ـ است که جلـوتر در ا یتک آزمودنوسمعکازطرح یچند آزمودناز یشکلاًاساس، شودیمگفته  ن ی

ا چنـد  یکباره یت با ارائه و حذف یـّعليبرقرارن طرح یایهدف اصل. م پرداختیفصل بدان خواه
ـ گانـدازه همزمان با ، ر مستقلیا متغی، ک مداخلهیةبار ـ تغممتـد  يری ـ ر در متغیی ر وابسـته اسـت   ی
يبراهاآزمونشیپاز يامجموعهبا ن طرح همیا، سادهیزمانيسرهمانند طرح). ریزصورت به(

شودیماطالق دهین ایبه ا»معکوس«کلمه . شودیمدر خط مبنا آغاز يعاديهااننوسةمشاهد
ـ  ییت را استنتاج کرد که تغیـّعلتوانیمیدر صورتتنها که بـا  ، مداخلـه ۀرات رخ داده پـس از ارائ

.شوندبرعکسا ین روند یر مستقل از بیحذف متغ

1. Reversal Time-Series Design
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O – O – O –X-O –O – O – REV – O – O – O – X – O –O – O

(A) (B) (A)

سـود  د کـه در آن کارفرمـا   یرا در نظر آوریمثال قبل، دیببرین طرح پیبه دقت اکهنیايبرا
، یتـک نـوبت  شـنهاد  یپۀارائـ يجاه د که کارفرما بیتصور کن. ردیگیمدر نظر مشارکت کارخانه را

کـرد و دوبـاره   یرا حذف مـ ماه آن2داد و سپس به مدت یماه را به کارمندان م2انهیکارانه ماه
پس از هر کارانه رخ دهد و با هـر بـار حـذف آن    يوربهرهش یاگر افزا. دادیماه م2آنرا به مدت 

.کارکنان شده استيوربهرهکارخانه سبب يهامطمئن بود که کارانهتوانیم، ابدیکاهش 
مستقل يرهایمتغتمام ۀمطالعين جهت که براین طرح از ایامعکوسطرح یسادگبا وجود 

) م گفـت یکه از آن سخن خواه(یخود طرح تک آزمودنيه به همتایشب، ستیو وابسته مناسب ن
ـ ماننـد  ، کـرد بـرعکس تـوان یمـ را هامداخلهیرات برخیت آن است که تأثیواقع. است يریادگی

ـ رامـون ا یرا پییهـا دسـتورالعمل د به تعداد دفعات دلخواه یتوانیم. يدوچرخه سوارایخواندن  ن ی
نیاز ا. دیینمامشاهده ، برگشتیکمبا ، رايریادگییک منحنیباز هم د و احتماالًیبدههامهارت

ر مسـتقل  یمتغيهایژگیو، داردن طرح رایاستفاده از اقصد که محقق یهنگاماستيرو ضرور
ردیبگدر نظر را به دقت تحت مطالعه

1چندگانهيهاگروهیزمانيهايسرطرح 

ـ اسـت بـا ا  معادلناآزمونآزمون ـ پس شیپه به طرح یشبن طرح اساساًیا ر یـ ن تفـاوت کـه متغ  ی
بـه  . ك.ر(یطولطوربهای، ر مستقلیمتغۀهم قبل وهم بعد از ارائ، يمتعددیوابسته در نقاط زمان

:نشان داده شده استل یذدرکههمچنان، شودیميریگاندازه) 5-5ع یمرجع سر
O – O – O – O – X1 – O – O – O –O
O – O – O – O – X2 – O – O – O – O

1. Mutiple Time-Series Design
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5-5ع یمرجع سر
یطوليهاطرح
در طول زمان شوندهمطالعهمتعدد در مورد هر يهايریگاندازهمستلزم انجام 1یطوليهاطرح
از موارد در طول زمـان  یا گروهیک مورد یب یتعقیهدف از مطالعات طول، یکلطوربه. است

ـ را رديریگجهت، میکنيآورجمعرشد دربارةياریمعيهادادهم یاست تا بتوان ـ م یکنـ یابی ا ی
ن ثبات ییبا هدف تعیممکن است محقق، مثالطوربه. مییرات عوامل خاص را مشاهده نمایتأث
از افـراد متولـد شـده در    ياتهدر طول زمان بخواهد رشد دسـ يفرديهایژگیوا عدم ثبات ی

ـ ا چند سال به دنیاز سال یخیکه در تاريمثالً گروه افراد(یخ به خصوصیتار را) انـد ا آمـده ی
ـ انـد  در طول زمان بـوده يداریپایتیمرخ شخصینيا دارایآکهنیان ییمطالعه تعيبرا ، ا نـه ی

.دینمایبررس

ار توانمنـد  یر مشاهده شده بسـ یتأثيبراح یست، اما در حذف توضینین طرح تصادفیاگرچه ا
متعـدد، قبـل، در طـول و    یها، در نقاط زمانحرکت دادهروندین طرح ما را قادر به بررسیاست، ا

مـا فـراهم   يرا برایدرونییخاص روايدهایتهداز یقابل قبولیابیکه امکان ارز(بعد از مداخله 
.سازدیم،)آوردیم

ـ آن است که ایتک گروهیزمانيهايرسن طرح نسبت به طرح یت ایمز ن طـرح امکـان   ی
ـ یمن امر ید و اآوریمما فراهم يرا براین گروهیبویگروه–درون سۀیمقار دوانجام ه د توان

ـ از ا.خ وجود دارندیتارهببوطات مرهیجتور یسابرايکهشود ییهادغدغهشتریبسبب کاهش  نی
ـ یگروه–درون سۀیمقار دون امکان هن طرح فراهم آوردیایت اصلقوۀنقط، رو –ن یو هم ب

ـ و از اسـت  ینیگماردن تصـادف ن طرح شامل یا، متأسفانه. استیگروه ـ یمـ رو ننی د تمـام  توان
.بردبن یرا از بیدرونییروايدهایتهد

1. Longitudinal Designs
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یتک آزمودنیطرح تجرب

ـ رتجیغ(یشـ یرآزمایغیتک آزمودنیمورد پژوهد با یکه نبا1یندتک آزمویطرح تجرب کـه  )یرب
ـ  یدر تحقیسنتطوربه. اشتباه گرفته شود، م پرداختیخواههاانن فصل بدیدر ابعداً یقـات تجرب
ـ . شودیمگرفته کار به تـوان یمـ را یندتـک آزمـو  يهـا شیآزمـا ، )2003(نیۀ کـازد برطبق گفت

و ش دهنـد  یرا نمـا یلــّ عيهـا ارتبـاط ندتوانیمهاآنمحسوب کرد چرا کهیواقعيهاشیآزما
یطـرح تـک آزمـودن   .ا بسـازند یه کنندیتوجرقابلیغرا ییروايدهایتهدهمان دقت باندتوانیم

: ر استیبه دنبال موارد زیتجربيهاطرحر یمانند سا
، )2یتقدم موقت(دهندیمر مستقل رخ یمتغارائۀر وابسته پس از یمتغراتییتغکهنیااثبات ) 1(
.ط مطالعهین شرایبییهاتفاوتییشناسا) 2(

در و ، کنتـرل يبرقـرار یچگونگدر یتجربيهاطرحر یبا سایتک آزمودنيهاطرحاختالف 
، مثـال طـور بـه .سـت ینیخـارج يرهـا یمتغاز یناشـ کهيار وابستهیمتغراتییتغشینما، جهینت

و در اسـت کـردن  یتصـادف بـه  یمتکـ یخـارج يرهایمتغيع مساویتوزيبرایتجربيهاطرح
، در عـوض .کننـد یمـ استفاده يآماريهاروشازهاآنکنترلين عوامل برایاةصورت مشاهد

را حـذف  ین آزمـودن یبـ يرهـا یمتغ، شـونده مطالعهک یتنها با استفاده ازیتک آزمودنيهاطرح
ـ متغداریپايمبناک خط یيبا برقرارو ندینمایم کنتـرل  مـرتبط را  یطـ یر وابسـته عوامـل مح  ی
فرض کند د منطقاًتوانیمرخ دهد محقق ، ر مستقلیا متغی، مداخلهارائۀس از ر پییر تغاگ.کنندیم

.ینه عوامل خارجبوده است از مداخله یر ناشییکه تغ
کیـ يبرقـرار کار خـود را بـا   معموالً، یزمانيسريهاطرحهمانند ، یندتک آزمويهاطرح

ـ پايک خط مبنـا یيبرقرار.کنندیمشروع 3داریپايمبناخط  ـ گانـدازه مسـتلزم  داری مکـرر  يری
نـان  یحصول اطمبه منظورهر گونه مداخلهيش از اجرایپ) وابستهریمتغ(شوندهمطالعهيرفتارها

1. Single-subject Experimental Designs
2. temporal precedence
3. Establishing a stable baseline
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ـ افتن بـه  یـ دست يد برایمحقق با. استيويرفتارهاکنواخت بودن یاز  ـ ۀ پایـ خـط پا ک ی داری
–ل نشـدن  کـه در صـورت کنتـر   انجـام دهـد   یطـ یمحيرهایمتغکنترليبرایاقدامات خاص

ا مطمئن نباشد کـه  یاگر محقق نداند .گذارندیر میتأثدر مطالعهدهندگانپاسخپاسخبر -االًماحت
ط یمحـ ، شـده کنتـرل طیجـاد شـرا  ید تالش کند که بـا ا یبا، هستندبوط مررهایمتغک از یکدام

.کنواخت نگه داردیاالمکان یرا حتشوندهمطالعه

معکوسیندطرح تک آزمو

ـ نABAبـه آن معکوسیزمانيسرکه مانند طرح (وسمعکطرح  از یکـ ی) شـود یمـ گفتـه  زی
يسـر هماننـد طـرح   1معکـوس ینمـود طرح تک آز. استیندتک آزمويهاطرحن یترپرکاربرد

ارائۀپس از ، )A(ارائۀ مداخلهش از یپ: کندیميریگاندازهرا در سه مرحله رفتارهامعکوسیزمان
آنن یـی تع، در درجـۀ اول ، ن طرحیایهدف اصل). A(از حذف مداخله پس مجدداًو، )B(مداخله 

، هکـ نیادوم و ، ریخایدهدیمر وابسته رخ یدر متغيرییر مستقل تغیمتغارائۀا پس از یاست که آ
ـ گـردد یما به خط مبنا بریشودیمبرعکسر وابسته یمتغ، ر مستقلیا پس از حذف متغیآ ـ خای . ری

ا یـ خاص بلـوغ  يادورهياز الگویناشممکن استراتیتأثاز یبخشهکنیااحتمال حذفيبرا
را بـه طـرح   ABAطـرح  تـوان یمـ ، هستند) م گفتیسخن خواههاآناز6که در فصل(ن یتمر

ABABـ یمـ محقـق  ، نیا تمـر یبلوغ تردهیچیپرات یحذف تأثيبرا. گسترش داد د طـرح را  توان
ـ گانـدازه هرچه، مسلماً. ل کندیتبدABABAک یه و به ادگسترش دشتریب يشـتر یبيهـا يری

ـ بـه غ يزیاز هر چیشده ناشيریگاندازهر ییتغرا کهاحتمال ن یا، ردیصورت گ ـ ، ر از مداخلـه ی ا ی
.شودیمکمتر، ر مستقل باشدیمتغ

و اوالً. خـود را دارد یزمـان يسـر يهمتـا يهاتیمحدودهمان معکوسیندطرح تک آزمو
، خـاص ماننـد خوانـدن   يرفتارهـا . سـتند یر نیپـذ معکـوس  رفتارهاۀهم، کهنیاتر از همه واضح

1. Single-subject Reversal Design
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يهـا مداخلهممکن است حذف ، اًیثان. هستندیثابت و دائمنسبتاًکهيریادگیا یيدوچرخه سوار
،هـا مطالعـه از يارین مسئله بسـ یحل ايبرا. باشدیر اخالقیغکارشفابخشيهااندرماید یمف

ن یـی تعییشـرط نهـا  عنـوان  بـه و شـود یمدر آن مداخله تکرار نند که یگزیرا برمABABۀ گون
.شودیم

یتک آزمودنییطرح چند مبنا

ییرفتارهـا ش یبـا نمـا  ن طرح یا. است1مبناچند خططرح ، یتک آزمودنکرد پرکاربرد ین رویدوم
دهدیمرا نشان طرحییکارآ، کنندیمر ییک خط مبنا تغیش از یبک درمان بایجۀ ارائۀ یدر نتکه

کهنیاپس از . ردیگیمهمزمان تحت نظر قرار طوربهیآزمودنک یمتعدد يرفتارها، ن طرحیدر ا
در معرض مداخله قرار داده رفتارهااز یکی، شودیمبرقرار رفتارهاتمام يدار برایپايخطوط مبنا

يهـا، رفتـار  رفتارر یبا وجود ثابت بودن ساست کهمر ان این ایین طرح تعیایهدف اصل. شودیم
مداخله ، ر رفتارییتغییپس از شناسا. ریخایکندیميرییتغاست که در معرض مداخله قرار گرفته 

ر یین است که تغین طرح ایمنطق پشت ا.تا آخرطورنیهمو شودیماعمال ، يدر مورد رفتار بعد
.د استیار بعیبسیبطور شانسییمبنايرفتارهایاپیپ

ـ یمـ ا ید که آیازمایبخواهد بیک معلم خصوصیکه دیفرض کن، مثالطوربه يد بـا اهـدا  توان
ـ ی(ان آمـوز دانـش از یکـ یدو رفتار، ز کوچکیجوا و حضـور بـه موقـع سـر     سـؤال پرسـش  یعن

يۀ مبنـا یـ ک خط پایيبرقرارپس از یمعلم خصوص. ریا خیر دهد ییرا تغ)یخصوصيهاکالس
پرسد یدر هفته مسؤالمتوسط سه طوربهآموزنشداکه کندیممشاهده ، هر دو رفتاريدار برایپا
به یممکن است معلم خصوص. شودیممتوسط دو بار درهفته به موقع سر کالس حاضر طوربهو 

يوکـه نیاشروع کند صرف نظر از آموزدانشبه يزیبا دادن جواکار خود راسؤالپرسش خاطر 
ـ ییمـ در یمعلم خصوص، زمانن یدر ا. ریا خیر داشته استیخأاول تۀدر دو هفت متوسـط  د کـه  اب

1. Single-Subject Multiple-Baseline Design
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چنـان هـم ير ویخأکه تیر کرده است در حالییتغسؤالپنج ياهفتهبه آموزدانشسؤالپرسش 
آموزدانشل حضور به موقعیبه دل، پس از دو هفتهیمعلم خصوص. مانده استیبه قوت خود باق

ل هـر دو رفتـارش   یبه دلن است معلمممک، گریان دیبه ب. کندیميوبه يزیشروع به دادن جوا
کـه نـرخ متوسـط    کندیممشاهده ، گریپس از دو هفته د. کندآموزدانششروع به دادن پاداش به 

ين حضور بـه موقـع و  یانگیکه میدر هفته مانده است در حالپنج موردآموزدانشسؤالپرسش 
.افته استیش یافزا، بار در هفته4به 

یمسـتقل نسبتاًيرفتارهان است که مستلزم استفاده از یاه یپاچند خططرح یت اصلیمحدود
ـ ر در ییـ هم مرتبط باشند که تغاچنان بد آنیتحت نظر نبايرفتارها. است منجـر بـه   ک رفتـار ی

. شـود ، رنـد یدر معرض مداخله قرار نگرفتارهار یسااگر یحت،گریديرفتارهادر یرات مشابهییتغ
کـودك یکالسـ يرفتارهاۀمطالعين طرح برایکه اکندیمشاره ا) 1973(نیکازد، مثالطوربه

.هم مرتبط هستندابیکالسيرفتارهااز ياریست چرا که بسیمناسب ن
یتصـادف یتجربـ يهاطرحین مهم و منطقیگزید جاتوانیمدنیتک آزمويهاطرح، در کل

يبـرا ، مخصوصـاً، یندوتـک آزمـ  يرفتارهايل تمرکزشان بررویبه دلهاطرحنیاساساً ا.باشند
ا یان یدر مورد متقاضیخصوصه بيهاانا درمین کنند که آییند تعخواهیمکه ینیباليهاپزشک

.مناسب هستند، ریخا یدهدیمماران خاص جواب یب
. م داشـت یخواهیشیآزما-شبهيهاطرحبردرپرکاطرحبر چندیاجمالینگاه، ن بخشیدر ا

يشـمار یبيهاوهیش، قتیدرحق. هم وجود دارنديگریمتعدد دیشیشبه ـ آزما يهاطرح، گرچها
از يادرجـه بـا  یتجربـ يهـا پرسـش مستقل و وابسته در جهت پاسخ بـه  يرهایمتغدن یچيبرا

طـور بـه نـد توانیمبا نیساختار زبرخالفیشیشبه ـ آزما يهاطرحمتأسفانه . نان وجود دارندیاطم
، نـد توانیمـ یتجربـ يهـا طـرح که ینانیزان اطمیمهرا بیدرونییرواموجوديدهایتهدخودکار 

مشـخص شـده   یشـ یشبه ـ آزما يهاطرحینجا کاربرد کلید تا به ایبا، ن وجودیبا ا. ندینماحذف
ـ ارفتـه یپذصـورت یعمليهااستنتاجنان یزان اطمیمگرچها. باشد ـ از مکمتـر هـا طـرح ن ی زان ی
کـه یهنگـام هاطرحن یایاست ولیتصادفيهاطرحۀصورت گرفتیعلميهااستنتاجنان یاطم
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یواقعـ يایدنيهادهیپدیبررسآغازامکان ،ستندینریپذامکانمطلقاً )یتجرب(یشیزماآيهاطرح
.ندینمایمفراهم ما يبرارایعلّيهااستنتاجيبرقرارشروعو 

یفیا کییرتجربیغيهاطرح

ـ هـر  . میسخن گفتـ یشیشبه ـ آزما و)یتجرب(یشیآزمايهاطرحاز ، نیشیپدر دو بخش  ک از ی
يهـا اسـتنتاج هـا آنيار ما قـرار دهندکـه از رو  یرا در اختیاطالعاتندتوانیمن دو دسته طرح یا

ـ یغيهـا طـرح در مـورد  . میانجام دهـ یار مختلفیبسيهااننیاطمۀبا درجگرچها، یلـّع یرتجرب
ـ فر. ستین نیچن) یو همبستگیفیتوصیعنی( حاصـل از مطالعـات   يهـا دادهکـه  کنـد یمـ نیق

ـ کـه ا ییاز آنجـا ، نـد یمتقاعـد کننـده بـه نظـر آ    اندازهممکن است چه یو همبستگیفیتوص ن ی
يرهـا یمتغنـد توانیمـ ندارنـد ن یمورد مطالعه کنترليهاطیمحو رهایمتغبر یرتجربیغيهاطرح
يهـا روشاز یگوناگونانواعگرچها. دنحذف کن، استمشاهدهکه تحتزيیچ، علّتبهرا یخارج

ـ اطـۀ  یحخـارج از  هاطرحو هاروشن یک از ایجامع بر هر يمروراما ، وجود دارندیرتجربیغ ن ی
.م داشتیخواهکردهایرون یتراز پرکاربردموردبرچهار یاجماليمرور، رونیاز ا. فصل است

.4متمرکزيهاگروهو ، 3یشیمایپ، 2انهیگراعتیطبيهامشاهده، 1یپژوهمورد

یمورد پژوه

فراهم یپژوهموردهدف از . استیا تعداد افراد اندکیک فرد یق یعمیمل بررسشایمورد پژوه
نـد توانیمـ ن اسـت کـه   آیپژوهـ موردیاصلتیمز.ق و کامل از مورد استیدقیفیآوردن توص
بــه معمــوالًیتجربــمحققــانگرچــها. نــدیفزایبشــر بيرفتارهــاراتییــتغة دربــاررا دانــش مــا 

1. Case study
2. Naturalistic observation
3. surveys
4. focus groups
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هـا نمونـه ریسـا م بـه  یجامعـه و تعمـ  –هب–نمونه ازيهااسنتاج، در رفتاریکليهايریگجهت
از .تر فرد اسـت جامعهرچهف یت و توصیبر فردیپژوهموردکرد یتمرکز رواما ، هستندمند عالقه

يهـا يریـ گجـه ینتنیبنابرااز اطالعات است و یزان قابل توجهیمستلزم میپژوهموردکه آنجا
به واسـطۀ که هستندیاز اطالعاتترمفصلتر و جامعکه استیاطالعاتمجموعهبریمبتن، آن

.شودیميگردآوریتجرب–و شبه یمطالعات تجرب
و دهنـدگان پاسـخ ق بـا یـ عمیشـامل مصـاحبات  معمـوالً ة خاصپاسخ دهندیمورد پژوهدر 

، یبـر سـوابق پزشـک   يمـرور ، )ارانخـانواده و همکـ  ياعضا، دوستان، مثالطوربه(شاوندان یخو
کـاربرد  یمـورد پژوهـ  . اسـت پاسخ دهنـده ۀروزانيهااد داشتیو ها از نوشتهیمشاهده و قطعات

. کارگرفته شونده بشوندهمطالعها درمان یص یبالفاصله در تشخندتوانیمدارند چرا که یعمل
ـ بایپژوهـ موردطرح ، )1994(1نییۀ برطبق گفت ـ زجـزء 5يدارادی يهـا پرسـش ، ر باشـد ی

بـا موضـوعات   ها هچگونه دادکهنیان ییتع، لیه و تحلیتجزيواحدها، قیموضوعات تحق، قیتحق
یاصـل يهـا یژگـ یو، )1982(نیۀ کازدبر طبق گفت.هاافتهیر یاز تفسیو شاخص، شوندیممرتبط 

:عبارتند از
يگریا هر سطح دیسسه ؤک می، ک گروهی، ک خانوادهی، ک فردیمتمرکز ۀمستلزم مطالع-

.است، کردیمجزا تلقيواحدعنوان بهرا که بتوان آن
ابـزار ک یـ یفـ ینمـرات ک بـرخالف ل هسـتند و معمـوالً  ار جامع و مفصین اطالعات بسیا-
.شوندیم،دهشت گزارش یوة روایبه شوابستهيریگاندازه
ات یـ جزئو ، یرات خـارج یثتـا ، خاصيهانهیزمشامل تا اختالف مختصر مورددارندتالش -

.ان کنندیرا بر متعارفیغ
.باشنديویا آرشیگذشته نگر ، آنهایمورد بررسممکن است اطالعات-

1. Yin
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نشـدة کنتـرل و انـه یگراعتیطبيهاروشاما، هستندیفاقد کنترل تجربیمورد پژوهگرچها
يپاسـخگو نـد توانیمـ که ياهیو گرانمامنحصر بفردیبع اطالعاتمنعنوان بهشده تا سبب هاآن

ـ  ). ,2003cKazdin(مطرح شوند، ن باشندیق و تمریتحق، هینظر مـورد  ، نیۀ کـازد بر طبـق گفت
:استعلم دربرداشتهيبرایاساسةدیحداقل چهار فایپژوه

؛اندکردهنقش يفایایقیتحقيهاهیفرضوهادهیااز یمنبععنوان به-
؛دانکردهکمک یدرمانيهافنتوسعۀبه -
يبـرا را، نیشیپيدادهایرواب و یکميهااز جمله اختاللابیکميهادهیپدۀامکان مطالع-

؛انددانشمندان فراهم آورده
وح کنندیتشربه دنبال دارد را رایهمگانيو باورهاهاانمگنقضکه يمواردندتوانیمو -

ب یا تکـذ یدییأتيرا برايدیجدیقات تجربید را بکارند و تحقیشک و ترديق بذرهاین طریاز ا
.رفته شده به راه اندازندیپذيباورها

بـه  صـرفاً ، یتجربـ يکردهـا یروهمانند تمـام  ، اوالً. هم دارندیاساسیمشکالتیمورد پژوه
ـ نثاو ، اسـت ند کـه چـرا رخ داده   یبگوندتوانیمند و نپردازیمداده است يف آنچه که رویتوص ، اًی

ـ ار زیبسهاآنر درآزمونگتورشاحتمال بروز چ طـرح  یهـ گرچـه ا). 3بـه فصـل   . ك.ر(اد اسـت  ی
ازیبرخـ امـا ، سـتند یآزمونگر مصون نتورشدر قبال یتصادفیتجربيهاطرحاز جمله یقیتحق
.هستنديشتریبخطرن در معرض یرینسبت به سايمانند مطالعه موردهاآن

ـ قرار دارد که ايشتریبخطرض آزمونگر در معرتورشاز نظر يمطالعه موردلیدلنیبه ا ن ی
، اسـت شـونده مطالعهمحقق و ادیزار یمستلزم تعامل بس، یقیتحقيهاروشنسبت به اکثر ، روش

گرچها. ندیآیمدستبهشوندهمطالعهازمحقق از مشاهداتيک مطالعه موردیيهاداده، عالوهبه
ـ ا، جبران کردترینیعيریگزهاندايهاابزارو هاآزمونن کمبود را با نمرات یاتوانیم ن محقـق  ی

درکنار هم ) افرادا ی(رامون فرد یپیفیتوصيک مطالعه موردین موارد را در قالب یاست که تمام ا
.دهدیمقرار 
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کاربرد درعمل
آزمونگرتورشحذف يبرايادآوری

يارهـا کآزمـونگر راه تـورش رات یا حذف تأثیکاهش يبرا، گفته شد3که در فصل همانطور
. ار خاص استیبسۀمطالعيهاهیرويریکارگه راهکار اول بسط و ب. وجود دارنديمؤثر متعدد

بـر را، تـورش يرگـذار یتأثد احتمـال  توانیماستاندارد شده و یاتیعمليهاهیرواز يریگبهره
ـ ه دشـ در نظر گرفتـه ها هداديبراکه ياوهیشمطالعه و افراد تحت رفتار باةویش ـ ا تجزی ه و ی

ـ کاهش ، راهکار دوم. را کاهش دهد، شوندیمل یتحل شـرکت  –ا حـذف تعـامالت آزمـونگر    ی
ـ انجـام داد  ، نترنـت یق ایمطالعات را از طرتوانیم، مثالعنوان به. استکننده افـراد تحـت   ای

ن یسـوم ).,2003cKazdin(افت کنند یدرانهیراقیرااز طریابیمطالعه و ارزندتوانیممطالعه
است که معمـوالً بـه   خاص شوندگانمطالعهیگروهگماردنخبر گذاشتن محقق از یبراهکار

ن یتـر سـاده ن کـار  یممکن است که اگرچها.شودیما خام کردن محقق گفته یآن کور کردن 
افـت  یا دارونمـا در یـ یقـ یحقيداروافـراد تحـت مطالعـه   باشد کهیروش در مطالعات پزشک

طـور بـه . گرفتـه شـود  کـار  بهر مطالعات هم یدر ساتوانیم) شتریبتالش یبا کمو (، کنندیم
ـ د از محقق چندگانه در جلسات بهـره گ توانیممطالعه هر، مثال کـه  يافـراد چنانکـه رد آن ی

ـ گاندازهکه ابزار ییآگاه باشند و آنهایگروهگماردناز کنندیممداخله را ارائه  وابسـته را  يری
.آگاه نباشنددهندیمانجام 

رند، یگیقرار مین گونه مطالعات مورد بررسیکه در ايل تعداد کم افرادیبه دلکهنیاخره باال
احتمـال  . شـود یا مشکالت مشابه کم مـ یر افراد با مسائل یها را به ساافتهیيریپذمیاحتمال تعم

آن يک اختالل خـاص، معـرف تمـام افـراد دارا    یص یبا تشخيدر بارة فردیپژوهموردکهنیا
. ده گرفتیرا نادیپژوهموردیکليایتوان مزاین وجود، نمیبا ا. ار کم استیبس،الل باشداخت

ـ ابه ، آنیرتجربیغيکردهایروصرفنظر از ، در واقع ـ یغکـرد  یرولیـ ن دلی :دارد کـه یرتجرب
ـ   بخشد وین شکل میو تمر، قیتحق، هیبه نظراساساً کـه  ، ن هـدف علـم  یبه منظـور تحقـق اول
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، واقع شوندیابیمورد ارزیبطور تجربها بعدندتوانیماست که ییزه هایت و انگموضوعاییشناسا
.دیآکار به

انهیگراعتیطبيهاشاهدهم

ـ آیمـ کـه از نامشـان بر  همـانطور ، انـه یگراعـت یطبيهامشاهدهيهاهمطالع شـامل مشـاهدة  دی
کـه قصـد   یت محققـ ممکن اسـ ، مثالطوربه. خودشان هستندیعیطبيهاطیمحدر ها سمیارگان
ـ مدرسه مشاهده نماين بازیرا در زمهاآن،کودکان را دارديریپذجامعهيهامهارتیبررس د و ی

يهامشاهدهکرد یرویاصليبرتر. را ثبت کنداویاجتماعر مؤثریا غیمؤثر يرفتارهاسپس تمام
متوجـه  شـوندگان مطالعـه که دهدیمرخ ییو درجایعیط طبیانه آن است که در محیت گرایطبع

ـ گاندازهکه ییرفتارهااحتماالً، جهیدر نت. باشندیستند که تحت نظر مین کنـد یمـ فیو توصـ يری
.استدهندگانپاسخیواقعيرفتارها
&Razivva,1988(ن دارد یادیـ چهـار اصـل بن  انـه یگراعتیطبيهامشاهده، یکلطوربه

Ray(.
يهـا مشـاهده کـه در  یمحققـان . سـت ا1خلـه عـدم مدا اصل ، اصلن یتريادیو بننیترمهم-1

جـاد  یمورد مشاهده وقفه ايدادهایرویعیان طبید در جرینباکنندیممشارکت انهیگراعتیطب
دهنـد یمرخ قتاًیگونه که حقرا آندادهایروندتوانیممحققان، ن اصلیبه ايبندیپابا. کنند

. مشاهده کنند
ـ ا ی2کسانیییشناساو ده مستلزم مشاهانهیگراعتیطبيهامشاهده-2 ـ هـا رفتارۀنمون ر یسـا ا ی

، کسانیییهاوهیشممکن است افراد به ، مثالطوربه. استیموجود در جهان واقعيهادهیپد
ـ ، یخاصيهانهیزمدر ، یمشخصيا روزهایهااندر زم ـ عت افـراد  یا در مشـا ی يهـا گـروه ا ی
. مشارکت کنندیخاص

1. noninterference
2. invariants
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ما از موضـوع  یآگاهکهیزمان، یفیاهداف توصيص براخصوه بانهیگراعتیطبيهامشاهده-3
ـ یمـ ییعت گرایطبةمشاهدیتین وضعیدر چنباشدیما کم است سودمندیچ یهیخاص د توان

ـ  یحیتوض، پرتيهاتکبرخالف از يامجموعـه و شـونده مطالعـه ة دربـار یسودمند امـا کل
گرچـه ا. اسـت یفیتوصـ اًاساسـ انـه یگراعـت یطبروش ، کهنیاباالخره . دیفراهم نمادادهایرو
وقـوع  علّـت ح یدر توضاما ، ما قرار دهداریده را در اختیاز پدیمفصلنسبتاًیحید توضتوانیم

ن فصـل  یـ شتر در ایکه پشودیمواگذار یتجربيهاطرحت به یـّن علییتع. ده ناتوان استیپد
.میپرداختهاآنمفصل بهطوربه

ط یبر محـ یکنترل واقعگونهچیهآن است که محقق انهیراگعتیطبکرد یرویت اصلیمحدود-4
بـه  یممکن اسـت عـوامل  ، کودکانيریپذجامعهيهامهارترامون یپیفرضۀدر مطالع. ندارد

ناآگـاه  هـا آنباشند امـا محقـق از  رگذاریتأثيویاجتماعيرفتارهات کودك بریر از جنسیغ
ل عوامل خارج از کنترل محقق فرصـت  یدلبه مطالعه افراد تحتممکن است، عالوهبه. باشد
، مثـال طـور بـه . ابنـد ین، را داشـته هاآنةمشاهدقصدکه محقق راییهادهیپدا یرفتارهابروز 

ا بـه  یـ خشن در آن روزخاص در مدرسه نبوده باشـند  از کودکان معموالًيممکن است تعداد
ين بازیکودکان در زمهنموندرلیدلنیهمبهو برندبدر حبس به سریقبليرفتارهال سوءیدل

.حضور نداشته باشند
و محقق شودیممحدود يشهوديرفتارهات آخر آن است که موضوعات مطالعه به یمحدود-5

از ير شـهود یـ غينـدها یفرآیبررسبه انهیگرایعیطبةمشاهدۀد با استفاده از مطالعتوانیمن
.ا افکار بپردازدیها ل نگرشیقب

یشیمایپمطالعات 

. پرسـند یو نظراتشـان مـ  هـا  نگرش، رفتارهاةدرباريمتعدديهاالؤساز افرادیشیمایپمطالعات 
. نـد یگویمتفکر و عملکرد خود چه ةکه افراد درباردهندیمنشان صرفاًیشیمایپمطالعات یبرخ
و ارهـا رفتو شـوندگان مطالعهاتیخصوصن یبییهاافتن ارتباطیاقدام به یشیمایپمطالعات ر یسا
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ـ ممکن است ، مثالطوربه. کنندیمات گزارش شده ینظر ـ ابـه دنبـال  یشـ یمایپک مطالعـه ی نی
وجـود  یخاصیاجتماعۀمسئلةافراد درباريهات و نگرشین جنسیبیا ارتباطیباشد که آیبررس
هـا آنبـه کـه  ، گـردد یمـ انجـام  هـا  ن ارتباطییتعبه منظوریشیمایپمطالعاتیوقت. ریخایدارد 

.شودیمگفته یمطالعات همبستگ
اگر . مشخص کردندیشیمایپک مطالعه یانجام يرا برایگام کل9، )1953(1کمپبل و کاتونا

يریجـاد تصـو  یقبـل در ا ماننـد هنوز هـم  اما ، رسدیمسال 50ش از یست به بین لیچه قدمت ا
:گام عبارتند از9. کارآمد استیشیمایپمطالعه يهاهیروروشن از 

.استیشیمایپمطالعه یف هدف کلین گام شامل تعریا:یاهداف کل-1
خواهنـد  يگـردآور کـه  ییهادادهانواع شتریبن گام شامل شفاف ساختن یا: اهداف خاص-2
.د آزموده شوندیاست که باییهاهیفرضن ییتعز ینشد و 
قرار خواهـد  یشیمایپخاص که مورد مطالعه ۀن جامعیین گام بر تعیایتمرکز اصل:نمونه-3
نمونـه از نشیگـز ياست که براییارهایمعن ییو تعمناسبيانمونهدربارةيریگمیتصم، گرفت

.استفاده خواهد شدهاآن
طـور بـه (مطالعه کردن نمونـه  یچگونگةدرباريریگمیتصمن گام بر یتمرکز ا: پرسشنامه-4
ـ ا. تخاص مورد اسـتفاده اسـ  يهاسؤالم یو تنظ) يا حضوریتلفن ، ق نامهیاز طر، مثال ن گـام  ی

ـ مق، بسـته ، بـاز ، مثـال طوربه(ساختار ، ن محتواییتعار مهم است و شامل یبس کـرت؛ یليهـا اسی
، مثـال عنـوان  به(یشیمایپابزار مطالعه یکليبندقالبز یو نهاپرسش)6-5ع یبه مرجع سر.ك.ر

. شودیم)هاپرسشب یترت، مکتوبيامقدمه

1. Campbell & Katona
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6-5ع یمرجع سر
عمل يهاوهیشيریگاندازه

يهـا اسیـ مقت بسـته و  سـؤاال ، ت بـاز سؤاال:عبارتند ازيریگاندازهيبراترمتداولسه روش
ودر دهـد یمقرار نکنندهشرکتاریرا در اختییهانهیگز، جوابنشیگزيباز براسؤال.کرتیل

از يانمونـه .نـد دلخـواه خـود جـواب ده   ةویآزادند که پرسش را به ششوندگانمطالعهعوض 
ـ ، بـرعکس . دیـ کنیمف یخود را توصیچگونه دوران کودک: ن استیپرسش باز ا ک پرسـش  ی

پاسـخ خـود را از   ، شـونده مطالعـه تادهدیمقرار کنندگانشرکتاریرا در اختییهانهیگزبسته 
: ستن ایمانند ايانهیپرسش چند گز، بستهسؤالمتداول از يانمونه.کندنشیگزهاآنانیم

و . کسل کننده) ج(ن یغمگ) ب(شادمان ) الف(؟ دیکنیمف یخود را توصیچگونه دوران کودک
قرار شوندگانمطالعهار یدر اختوستاریپکیيممتد را در راستايهاپاسخکرت یاس لیمق، تاًینها
کـامالً ) 1. (بـود هماندمـن شـا  یکـودک : کرت وجـود دارد یاس لیاز مقینجا مثالیدر ا. دهدیم
.مخالفمکامالً) 5(مخالفم؛ ) 4(ع؛ متنم) 3(موافقم؛ ) 2(وافقم؛ م

آن یرد که طیقرار گيانامهل تفاهمیه و تحلیک تجزید در معرض یباییش نهایمایعمدتاً، پ
هـا  پرسـش ) ب(ا واضح وقابل فهم است و یآ) الف(شود تا مشخص گردد که به افراد متعدد داده 

خاص از يهااسیمقيبرا. اندجاد شدهیآن منظور ايکنند که برايوررا گردآیتوانند اطالعاتیم
ید تـا بررسـ  یخاص باشیجوابيد به دنبال الگوهایکرت، ممکن است بخواهیليهااسیل مقیقب
ت یمتنـوع محـدو  يهـا کـه پاسـخ  يطورکه مسئله ساز باشد، بههستید که مجموعه جوابیکن
ـ ا تمام موضوعات میاد را نشان دهند، یزان زیمثالً تمام موضوعات م(ند یجاد نمایا زان انـدك را  ی

).ا تمام موضوعات حد وسط را نشان دهندینشان دهند، 
یشـ یمایپمطالعات که واقعاًاست يافرادةدرباريریگمیتصمن گام شامل یا: 1یدانیکارم-5

1. fieldwork
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.استخدام و آموزش آنهاست، هاتیصالحةو دربار، کنندیماجرا را
یشـ یمایپيهاپاسخ، یفیکغالباًيهال جوابیشامل تبدگام ن یا: 1ل محتوایو تحله یتجز-6

مطمـئن يبرقـرار ، يکدگـذار يهاهیروممکن است توسعۀن امر یا. استیـّکميهادادهبه ، باز
.ردی، را در برگهادادهيپاك سازوغربال کردنبهبودو ، يکدگذاريهاهیرو

ل یه و تحلیسر راست هستند چرا که تجزنسبتاًهاهیرون یا، معموالً: لیه و تحلیطرح تجز-7
ـ بـا ا . شوندیمیو همبستگیفیتوصيآمارهامحدود به غالباًیشیمایپيهاداده ـ ، ن وجـود ی یحت

.روشن داشته باشنديآماريهالیتحله و ید طرح تجزیز باینیشیمایپمطالعات 
.استهادادهورود ةردرباییهامین گام شامل تصمیا: 2فهرست کردن-8
ـ شامل انجام تجز، مطالعاتۀمانند هم، آخريهاگام:3یدهگزارشل و یه و تحلیتجز-9 ه و ی

.مطالعه استيهاافتهیۀاشاعو ، یینهاۀا دست نوشتیگزارش ۀیهت، هادادهل یتحل
هـا آننیتـر متـداول امـا  ، وجود دارندیشیمایپۀمطالعياجرايبرايمتعدديهاروشگرچها

ـ طـور بـه . هستندیکیو پست الکترونیتلفن، يحضور ـ هـر  ، یکل ـ مزهـا روشن یـ ک از ای و تی
ةویشةدرباريریگمیتصمد در هنگام یکه محقق بايزیچنیترمهم. دنخود رادارخاص مشکالت 

ک حسـاب  یبا ، نیبنابرا. نه استینرخ پاسخ در برابر هز، قرار دهدمدنظریشیمایپمطالعهياجرا
&1988Ravizzo(یگشتسران Ray,( ،ـ زنـرخ بازگشـت  مایهدف اصلکهیدرصورت باشـد  ادی

.هستندهانهیگزن یتربهیا تلفنیيحضوریشیمایپمطالعات 
، تـالش یبـا کمـ  تـوان یمـ هـا آنن است که با استفاده ازیایشیمایپمطالعات یاصلتیمز

مطالعـات  . آورددسـت بـه صـرفه ن بـه مقـرو ياوهیشـ با، رااز افراديریکثيادیزگروهاطالعات
نـد توانیمکه را ییهادهیپدر یو سارفتارهااز ياگستردهانواع یابیامکان ارزمحققانبه یشیمایپ

.دینمایمفراهم ، رندیقرار گیمورد بررسیمعمولانهیگراعتیطبيهامشاهدهۀک مطالعیدر 

1. content analysis
2. tabulation
3. Analysis and reporting
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متمرکزيهاگروه

خـاص  یو در زماناندافتهیزمانسایرسمطوربهفراد هستند که از اییهاگروه، متمرکزيهاگروه
يهـا گـروه . به بحث بپردازندعاتاز موضويامجموعها یک موضوع یرامون یتا پندیآیمگردهم 
ـ و نظرها از دغدغهید در آگاهیار مفیبسیروشیشیمایپات عمانند مطالندتوانیمز ینمتمرکز ات ی
.ا محصوالت خاص باشدیات خدم، ون مسائلمرایافراد پ

ـ  یابیارقات بازیاستفاده در تحقةدیبا ااساساًمتمرکزيهاگروه دانشـمندان یشکل گرفـت ول
. انـد کـرده اسـتفاده  یفـ یقـات ک یتحقدریاساسیروشعنوان بهرا ن دهه آنیچندیاجتماععلوم

)هـا یشیمایپ، شاهدهم، مثالطوربه(یفیکيهادادهيگردآورۀک جانبیيهاروشریسابرخالف
ـ شـوندگان مطالعهن محقق و یامکان تعامل بمتمرکزيهاگروه را شـوندگان مطالعـه ن خـود  یو ب

.ندآوریمفراهم 
ک گـروه  یـ ياجـرا ا ییطراحيبرایچ روش قطعیه، یقیتحقیفیکيهاروشر یهمانند سا

و ) فـرد 10تـا  6معموالً(ندهشومطالعهنیاز چندهاگروهن یامعموالً، گرچها. وجود نداردمتمرکز
ممکن است ، باشد6از کمترکنندگانشرکتاگر تعداد . اندشدهل یبا تجربه تشک1ام گردانیک پی

يبـرا ممکن است اظهار نظر جـامع ، باشد10ش از یبچهچنانتنوع نظرات ارائه شده کم شود و 
&2002Judd(همه دشوار شـود   Harris, Hoyle, .( متشـکل از  معمـوالً متمرکـز يهـا گـروه

. مرتبط با موضوع مورد بحث هسـتند ، مشتركياا عالقهیيت نگاریجمع، یژگیک ویبا يافراد
ـ بخواهـد  یابیک محقق بازاریممکن است ، مثالطوربه ن یمتشـکل از والـد  متمرکـز ک گـروه  ی

ا ممکـن اسـت  ی. کندنییرا تعيدیجدیمحصول آموزشتیزان مطلوبیل دهد تا میکودکان تشک
ـ کاهش جنايبراییهاروشجاد یابهمند عالقهکه ییجناحقوقمحقق ک ی ، اسـت یشـگ یت پی

ل یبه تشکمیتصماندشدهاز زندان آزاد یکه به تازگيافراديرامون مسائل رودررویبحث پيبرا
.ن افراد باشدیارد که شامل یبگمتمرکزيهاگروه

1. moderator
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,etal &2002(دارد متمرکـز  گـروه  نـد  یدر فرآینقش اساسـ ، ام گردان خبرهیک پیحضور 

Hoyle .(و ، مطرح کردن مباحث گفـت و گـو  ، ياهین پایم قوانیمسئول تنظماًیام گردان مستقیپ
دربـارة ياهیـ ن پاید هنگام وضع قوانیام گردان بایکه پيزیچنیترمهم. حفظ مباحث گروه است

رمانه بودن اطالعات ثبت شده و به مانند مح، با محرمانه بودنبوط مسائل مر، بپردازدبه بحث آن 
ن مطلـب  ید به ایت آگاهانه هم بایدر هنگام جلب رضا(استمحققاناشتراك گذارده شده توسط 

آنچـه کـه در   داشـتن نگـه د که با محرمانه نخواهیمافراد تحت مطالعهاغلب ، عالوهبه.)پرداخت
ياهیـ ن پایقـوان یبرخـ . ذارنـد گر احترام بگیکدییم خصوصیبه حر، شنوندیممتمرکزيهاگروه

مطـرح  يهـا دگاهینقد دز ازیپرهو ک زمانیدر ک نفر یتنها صحبت کردنممکن است مستلزم
.باشدشوندگانمطالعهریساشده توسط 

د ساختار گروه یمحقق با. الزم استياریبسيهایآمادگ، متمرکزک گروه یشدنموفق يبرا
از اهـداف و  یسـت یل، )اسـت دردسـترس ر معـرف یغۀک نمونیغالباً(قرار دهد مدنظررا به دقت 

ن یقـوان گروه دهندگانپاسخو جهت ابالغ به ، ه کندیخواهد پرداخت تههاآنکه بهرا یعاتموضو
که بهیعاتو موضوهاپرسشد به هنگام لحاظ کردن یمحقق با، دینمانییرا تعیمشخصياهیپا

سـطح  ، هـوش سـطح ، مثـال طوربه(ساختار گروه ، هاپرسشطرح برعالوهخواهد پرداخت هاآن
يبـاز دور يهـا االمکان از سؤالید حتیام گردان بایپ، مثالطوربه. قرار دهدمدنظرز یرا ن) ضعف

. شـوند جـه ینتیبـ یطـوالن يک گفتگویمنجر به هاپرسشگونه نید چرا که ممکن است ایجو
يهازهیا انگیل یکه فرد دالیوقترایز. جتناب کندا» چرا«بریمبتنيهاپرسشد از یبا، نیچنهم
بـه  که صـرفاً یهاتیتوجلسلهک سیۀمنجر به ارائهاپرسشنگونه یخود را نداند ايرفتارهایواقع

ـ ، انـد شـده رفته یپذیلحاظ اجتماع ـ هـا  حـدس ن یتـر ا بهی ـ ا دالی 1977(شـوند یمـ يگـر یل دی

&Wilson,Nisbat.(آنچـه کـه انجـام    دربـارة شـوندگان عهمطالممکن است پرسش ، برعکس
ـ اممکن اسـت تاً ینها. باشدترمثمر ثمرهاآنيرفتارهارامون یپيدادهایروات یو جزئدهندیم ن ی

ـ نبامتمرکـز يهاگروه. کنار بزندشتریبشوندگانمطالعهيرفتارهااز رایواقعملزوماتامر  د بـه  ی
.نجامدیساعت به طول ب2تا 5/1ش ازید بیبپردازند و نبایش از دو تا سه موضوع اصلیب
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افراد فـراهم  يرا برانامحدودآن است که امکان بحث آزاد و متمرکزک گروه ییاصلتیمز
. دنـ ن کنیـی خـود را تب اتنظـر نقطـه و ها دگاهیدد ونات خود به بحث بپردازینظرةد تا دربارآوریم

ـ . دیمشخص نمارا همافراد تحت مطالعهاتید نظرتوانیممتمرکزساختار گروه  يهـا گـروه یول
متمرکـز يهاگروهممکن است اطالعات بدست آمده از اوالً. هم دارنديمتعددمشکالتمتمرکز

، شـوند یمـ ننشیگـز یتصـادف طـور بهمعموالًکهنیاو ،کوچکشاننسبتاًيانمونهحجمل یبه دل
نظرهـا نقطـه ش یدر پـاال ییایمزاممکن است ساختار گروه گرچها، اًیثان. معرف کل جامعه نباشد

ـ ر گـروه قـرار گ  یات افراد تحت تـأث ین احتمال هم وجود دارد که نظریا، داشته باشد بـاالخره  .ردی
.سخت است،متمرکزباز حاصل از تعامالت گروهيهاپاسخکردنیکم، کهنیا

، هاهیرواه به نگیچگونگةسودمند دربارینشید بتوانیممتمرکزيهاگروهاطالعات حاصل از 
ـ به ا. خاص بدهدياجامعهيهاالت و دغدغهیتمانیچنهما محصوالت مختلف و یها ستمیس ن ی
م یتنظـ ، هـا هیفرضن یآغاز تدوۀنقط، یفیق کیتحقيهاروشر یمانند سا، متمرکزيهاگروه، لیدل

بتـوان است کـه ممکـن اسـت   یمسائل مرتبطییو شناسایشیمایپيهامطالعهوها پرسش نامه
.دنمویبررس، هستندتریکمـّکه یقیتحقيهاروشرا با استفاده از هاآن

خالصه

یشیآزما: میادادهارائه یقیتحقيهاطرحعمده از ۀسه دستةدرباریاجماليان فصل مقدمهیدر ا
ـ عالوهمیدواریام. یفیک/ )یرتجربیغ(یشیرآزمایغو )یتجرب-شبه(یشیشبه ـ آزما ، )یتجرب( رب

کـه نیاو ) یتجرب(یشیآزماف طرحیراظم یتوانسته باش، هاطرحن نوع یاةدرباریکلینگاهۀارائ
ت ـّیو استنتاج علنییگزیجاات هیجمحقق در حذف توییتوانابرندتوانیمرات کوچک ییچگونه تغ

وجه شما را بـه  م تیتوانسته باشمیدواریامنیچنهم. میینمايادآوریرا هم به خواننده ر بگذارندیتأث
ـ یغ(یشـ یرآزمایغو )یتجرب-شبه(یشیشبه ـ آزما يهاطرح بـا وجـود   . میینمـا جلـب  )یرتجرب

، امـا ، اسـت کمتـر ش یهـا يریـ گجهینتنان محقق به یزان اطمیمهاطرحن یبا استفاده از ا، کهنیا
، مشخص هستندیخاص موضوع مورد بررسيپارامترهاکه یهنگاممعموالًهاطرحن یضرورت ا
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ـ ةویخاص را بـه شـ  يادهیپدمیتوانیمکه نیا هنگامی مشـخص  ، میکنـ یبررسـ یواقعـ یتجرب
، اصـول یشـ یرآزمایغو یشیشبه ـ آزما يهاطرحکهاست نیمطلب انیترمهماحتماالً. شودیم

علمـی قابـل   يهـا هیفرضـ کـه  دهنـد یمار قرار یرا در اختیمنطقییهاچارچوبه و یاوليهاداده
.رندیگیمشکل هاآنيبنابرمآزمون

:ییخودآزما
.است................. گماردن، یواقعیعنصر طرح تجربنیترمهم-1
ـ یمـ محقق ، شده باشندهمتاشده هناشناختعوامل يدیبه لحاظ کلهاگروهچهچنان-2 د توان

ـ ا.ر مسـتقل اسـت  یاز متغیج ناشیدر نتایگروهيهاتفاوتمطمئن باشد که هر گونه  ن سـخن  ی
؟ا غلطیدرست است 

بـه  ینش تصـادف یق گزیاز طرشوندگانمطالعهمعموالً، یتصادفیدو گروهيهاطرحدر -3
.شوندیگمارده م...................... ک گروه یا ییک گروه تجربی

رفتارهایموارد استفاده کرد چرا که برخۀدر همABAا یمعکوسيهاطرحاز توانیمن-4
؟غلطایاست درستن سخنیا.ستندیت برگشت نیقابلیبه سادگهادهیپدو 

یموضـوع ۀنـ یک گروه در زمیيهادگاهیو داتینظریبررسيت شده برایهداییگفتگو-5
.ندیگو................. خاص را

: هاپاسخ
ـ اچنانهم(غلط)2؛یتصادف) 1 ـ وجـود دارد کـه هـر تعـداد متغ    ن احتمـال  ی مسـبب  هناشـناخت ر ی

.متمرکزيهاگروه) 5؛درست) 4؛کنترل) 3؛باشندیگروهيهاوتتفا
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یپژوهشـ ۀک مطالعـ یـ یو علمـ یبه صحت منطقکهقات است یمهم در تحقیاصطالح، ییروا
&Raulin(شودیماطالق  Groziano, ۀهمیهدف اصل، ان شدیبترشیپکه همانطور). 2004

يهـا کنشرات و یه تأثیبه دنبال توجمحققان، عالوهبه. معتبر استیجید نتایتول، قاتیانواع تحق
ـ ح ایفهم صـح . دهندیمرخ یگوناگونيهاطیمحرا در یهستند زرهایمتغمتقابل يهـا کـنش ن ی
هرچـه ا کاهش ین مفهوم بر ضرورت حذف یا. استییژه به مفهوم روایویدر گرو توجهمتقابل

یدرسـت ممکـن اسـت  کـه  یهـات خـارج  یو توجرهایمتغ، موثررات آن دسته از عواملیتأثشتریب
.داردد یکأت، مطالعه را کاهش دهندیینهايهاافتهی

هـدف  . مهم و سـودمند اسـت  یمفهومییرواق یتحقیشناسدر همۀ اشکال روش، ن رویاز ا
د تعـدا ن یترشـ یبا کنتـرل  یـ حـذف  ،قیاز طرهاآنو کاربرد هاافتهییدرستش یافزاییروایاصل
يهـا افتـه ینان بـه  یش اطمین امر به افزایاکهيطوربه، باشدیمامکانحددر هندیآاليرهایمتغ

ـ یـی روا(وجـود دارد  یـی از رواشـخص چهـار نـوع م  . شودمنجر مطالعه ـ یبیـی روا، یدرون ، یرون
از عوامـل  ياگسـترده ر انـواع  یتـا تـأث  دهندیمهم دستبهکه دست )يآمارییروا، ختساییروا

مطالعـه را  نـد توانیمن عوامل ین صورت ایر ایا به حداقل برسانند و در غیرا کنترل کنند یخارج
ـ ا. ج آن شـوند ینتایدرستدستخوش ابهام کنند و سبب کاهش  ک از انـواع  یـ ن فصـل بـه هـر    ی
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ـ تحقیشناسروشطرح و يبراکدامهریضمنیمعانو ، کیمرتبط با هر يدهایتهد، هاییروا ق ی
.دپردازیم

یدرونییروا

قبول از رقابلیغنیگزیجاتهایا ساختن توجیردکردنيق برایطرح تحقییبه توانایدرونییروا
;Campbell,1957)کنـد یمـ داللـت  1قابـل قبـول  معکـوس يهاهیفرضا ی، جینتا Kazdin,

دربـارة  اسـت  محقـق يهـا هیفرضـ از ینیگزیر جایتفسقابل قبولمعکوسۀیک فرضی.(2003
یاصليهاهیفرضر از یغ، هاافتهیاز یمنطقیهیوابسته و مستقل که توجيرهایمتغکنش متقابل

Rosnow(کندیمارائه ،محقق & Rosenthal, 2002.(

دیفراموش نکن
قابل قبولمعکوسيهاهیفرضو یدرونییروا
از قبـول رقابـل یغینیگزیجايهاهین توجساختایدر رد یطرح پژوهشییتوانا: یدرونییروا
ـ ر بـر متغ یماً باعـث تـأث  یر مستقل مسـتق ین امر که متغینشان دادن انیبنابراو ، استجینتا ر ی

.شودیمج حاصل از مطالعه یتاً بر نتایوابسته و نها
محقـق اسـت دربـارة کـنش     يهاهیفرضاز ینیگزیر جایتفس: قابل قبولمعکوسيهاهیفرض

، محقـق یۀ اصلیر از فرضیغ، هاافتهیازیقمنطیهیمستقل و وابسته که توجيرهایمتغمتقابل 
.دینمایمارائه 

هـدف اکثـر   ، میابیـ یمـ ت مطلـق دسـت   یـّاثبات عليبراییهاهبه ندرت به ادلّ، کهنیابا وجود 
ـ رات متغیسـبب تـأث  ماًیر مستقل مسـتق یمتغن است که نشان دهندیایتجربيهاطرح ر وابسـته و  ی

1. Plausible Rival hypotheses
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ر مشاهده شـده  یا تأثیبداند که آتاًید نهاخواهیممحقق ، گریدیانیببه. ج مطالعه بوده استینتاتاًینها
ـ ،بودهشدهيدستکارمستقل يرهایمتغا یر یاز متغیناش، دهیا پدی ـ از متغیا ناشـ ی ـ ر ی يرهـا یمتغا ی

Schmelkin(اسـت  يگـر ینشـدة د ا کنترلییناشناختۀ خارج & pedhazur,1991 .(  در حالـت
وابسته و مستقل يرهاین متغیـّت بیاز عليااست که درجهياۀ گزارهل به ارائیآل، محقق مادهیا

کاربرد در عمل
قابل قبولمعکوسيهاهیفرضو یدرونییاز روایمثال

ن بـر بهبـود   یوالـد يبرارامختلفیمهارتیآموزشۀدو برنامییکار آاستمندعالقهیمحقق
،طیشـرا خاصيارهایمعحائز ةخانواد100محقق. دینمایبررسدر نوجوانان یعالئم افسردگ

ـ در حـال حاضـر   ط آن است کـه ین شرایواجديار براین معیاول. ندیگزیمرا بردر مطالعه ک ی
طوربه، نشیمحقق پس از گز. در خانواده وجود داشته باشدیافسردگيارهایمعينوجوان دارا

10ةدورین طـ یوالـد . گمـارد  یمیمهارتیآموزشۀاز دو برنامیکیرا به هاخانوادهیتصادف
کـه  را ییهـا مهـارت تا شوندیمو سپس به خانه فرستاده رندیگیمتحت مداخله قرار ياهفته

تـا  دهـد یمـ مجـدد قـرار   یابیماه بعد نوجوانان را مورد ارز6محقق . رندیکارگبه، اندگرفتهفرا
کـه  دهنـد یمج نشان ینتا. ا نهیاستافتهیبهبود هاآندریا عالئم افسردگیکند که آیبررس

ـ   کندیميریگجهینتگونه نیمحقق ا. اندافتهیهر دو گروه بهبود  آمـوزش  ۀکـه هـر دو مداخل
با توجه يریگجهینتن یا ایآ. اندبودهثر ؤدر نوجوانان میدرمان افسردگين برایوالدبه یمهارت
یفیضعیدرونییروا، مطالعه. استیمنفجواب ، مسلماًح است؟ ین اطالعات محدود صحیبه ا

ـ برمتغ) یدو کالس آموزش مهـارت (ر مستقل یمتغکه هتکننیاان قاطع یرا بیدارد ز ر وابسـته  ی
وجود دارند کـه  قیمعکوس تحقۀین فرضیچند. استرممکنیغ، اندبودهرگذاریتأث) یافسردگ(

ج مطالعـه ارائـه   یتـا نيبرایهیتوجیبه راحتندتوانیمنشده است و یاقدامهاآنکنترليبرا
.دهند
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ـ آ، مثـال طـور بـه . داده باشنديار رویات بسماه ممکن است اتفاق6ّیزمانۀدر فاصل ا آن ی
ـ ؟ آافتندییما بدون مداخله هم بهبود ی؟ آاندگرفتهنوجوانان خاص تحت معالجه قرار  ط یا شـرا ی

ـ ند زسـت یما مشـخص ن يچ کدام براین موارد هیافته است؟ ایبهبود هاآنیزندگ ، را مطالعـه ی
گـر  یهـات د یتوجن یتـر یهیبدو ن یترسادهکنترل يبرایدارد و در آن حتیاندکیدرونییروا

.استصورت نگرفتهیهم اقدام

ـ یـی در مطالعـه، روا يقویتجربيهاکنترلیبا طراح. را نشان دهد ابـد و  ییش مـ یافـزا یدرون
ين امر امکان آن را بـرا یا. ردیپذیمشتر کاهشیهرچه بیخارجيرهایو تأثقیتحقيهاهیفرض

د نـ مسـتقل نسـبت ده  يرهایج مطالعه را به متغینتايشترینان بیکند که با اطمیمحقق فراهم م
)Kazdin, 2003; Rosnow & Rosenthal, نشـدة  رات کنتـرل یبـه آن دسـته از تـأث   ). 2002

ـ تهدرائه دهنـد،  ج مطالعه اینتايبرایهیر مستقل که بتوانند توجیر از متغیغیخارج یـی دات روای
.شودیگفته میدرون

یدرونییروايدهایتهد

يمطرح برايدهایتهدن یترجیرایول، باشدمتفاوتنهین زمیدر اممکن است اصطالحاتگرچها
ون یرگرسـ ، آزمون، 2يریگسنجش و اندازهبزارايریگبه کار، 1بلوغ، خیتار: عبارتند ازیدرونییروا

رفتار خـاص  و ،4د از برنامهیا تقلیت یسرا، یشیآزما، افت3ینشیگزيهاتورش،يآمار) بازگشت(
ـ  ,Christensen(5کنتـرل يهـا ا واکـنش ی 1988; Cook & Campbell, 1979; Kazdin,

2003c; Pebhazur & Schmelkin, 1991.(

1. maturation
2. instrumentation
3. Selection Biases
4. diffusion or imitation of treatment
5. special treatment or reactions of controls
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یاحتمـال يدهایاز تهدیدر معرض حداقل برخیشناسد آگاه باشند که هر طرح روشیمحققان با
مناسب، يهاکنترليریبه کارگدر ضعف . ندیها اقدام نماکنترل آنيد متعاقباً برایقرار دارد، و با

.گذاردیر میات تأثیمحقق در استنتاج عملییبر توانا

دیفراموش نکن
یدرونییروايدهایتهد

ـ ه و تحلیق تجزیاز طریدرونییروايدهایتهداکثر ، گفته شد5و 3که در فصل همانطور ل ی
ـ کـردن بـا توز  یتصادف. شوندیمکردن کنترل یسه و تصادفیمقا، کنترليهاگروه، يآمار ع ی

يهاگروه. کندیمکمک یدرونییمطالعه به روايهاگروهن تمام یدر بیعوامل خارجيمساو
مشکوك فـراهم  یرات خارجیتأثیابیبا ارزرا یتجربيهاگروهم یمستقسۀیامکان مقا، کنترل

یتصـادف گمـاردن  که امکـان  شودیماستفاده یهنگاميآماريهاکنترلمعموالً از . ندآوریم
کـه  ییرهـا یمتغيکنتـرل آمـار  : وجود ندارد و عبارتند ازیط تجربیبه شراافراد تحت مطالعه

.کرده استییشناساهاگروهز یوجه تماعنوان بهرا هاآن،محقق

خیتار

کـه  شودیماطالق یعیا وقایدادهایروبه یدرونییروايبرايدیتهدعنوانبهخ یتار، یکلطوربه
ییج نهـا ینتايو کنترل نشده برروناخواستهيریو ممکن است تأثدهندیمان مطالعه رخ یدر جر

ر هسـتند کـه   یآنقدر فراگدادهایرون یا. داشته باشند) ,2003ckazdinر مستقل؛یا متغی(مطالعه 
ندتوانیمدادهایرون یا. دهدیمر قرار یرا تحت تأثهاآنب به اتفاقیا قریمطالعه ۀ افراد تحتهم

ـ متغآزمونپسو آزمونشیپمراحلن یبالعه رخ دهند و معموالًمطرونیا بیدرون  ر مسـتقل رخ  ی
مطالعـه مشـاهده   آزمـون پـس ۀمرحلدر یدرونییروايبرايدیتهدعنوان بهخ یاثر تار. دهندیم
. متداول اسـت ، دهندیمرخ یطوالنیزمانۀکه در فاصلیص در مطالعات طولخصوه و بشودیم

ج ینتا، خیاثر تارکهنیااحتمال ، باشدشتریبآزمونپسو آزمونشیپیزمانۀفاصلهرچه، رونیاز ا
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,1988(است شتریب، مطالعه را دستخوش ابهام کند Christensen.(
ۀ افراد م همییاگر نگو، ياریبسيرود برتوانیمز یاضطراب برانگیملۀک فاجعی، مثالطوربه
د عالئـم شـود و   ید سـبب تشـد  توانیمداد ین رویا. ر بگذاردیتأث، درمان اضطرابدر مطالعهتحت
ـ روۀناخواسـت ریتأث، در واقعکه یدر حال، رددگیتلقضعف مداخله ، خود ـ ا. اسـت یخـارج داد ی ن ی

ـ متغيریگاندازهسنجش و يبررويداریمعنر ید تأثتوانیم، يبندزمانبسته به ، یداد خارجیرو ر ی
.وابسته داشته باشد

عالئـم  ين بـررو یوالـد یآمـوزش مهـارت  ییکارآةما دربارید مبحث قبلتوانیمگر یدیمثال
، یعالئم افسردگ، ن مثالیدر ا). دیمراجعه کنیقبلد در عمل ربه کارب(در نوجوانان باشد یافسردگ

در آن یداد مهمیکه رورودیماحتمال. شدندیابین ارزیوالدیآموزش مهارتۀماه پس از مداخل6
گر یدک احتمال ی. بوده باشدیعامل کاهش عالئم افسردگ، دادیو همان رورخ دادهیزمانۀفاصل

ن امـر سـبب   یآغاز شـده باشـد و همـ   یالت تابستانیتمام شده و تعطیلیکه سال تحصاستآن
ممکـن اسـت کـاهش    ، نیبنـابرا . ن نمونـه از نوجوانـان شـده باشـد    در آیکاهش عالئم افسردگ

ـ ، یعنی(ر مستقل یک متغیبر اثر نه بوده باشدیخیتارۀک اثر ناخواستیعلّتبهیافسردگ ۀمداخل
ن مورد یاگرچهاز رخ دهند یمطالعه نةدر محدودندتوانیمیخیاثرات تار). نیوالدیآموزش مهارت

ـ مکـه  ياممکن است مشـاجره ، مثالطوربه. شودیمده یدکمتر ـ در معـرض د ان دو محقـق ی د ی
باشد که بتوانـد منجـر بـه    يدادیرو، بودهمورد نظر نۀاز مداخلیو بخش،هاددرخ شوندگانمطالعه

.خ شودیر تاریتأث

بلوغ

،رات در طـول زمـان  ییـ خ است کـه بـه تغ  یه به تاریاز آن جهت شبیدرونییروايد براین تهدیا
باگذر زمان معموالًکه ،شوندگانمطالعهیرات ذاتییبه تغبلوغ ، خیتارعکسبرگرچها. دارتباط دار

ـ عبارتنـد از تغ ترمتداوليهامثال. شودیمهستند اطالق بوطمر یو روان شـناخت یسـت یرات زیی
رات ییتغ، خیهمانند تار). ,1988Christensen(یو گرسنگیخستگ، يریادگی، ش سنیمانند افزا
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ـ علهـات  یو در توجدهندیممطالعه رخ آزمونپسو آزمونشیپمراحلنیببلوغ يرهـا یمتغتـّّی
ـ تهدمعموالً ، یدر مطالعات طول.کنندیممستقل و وابسته مداخله  ـ در ترکیخیتـار يدهای ب بـا  ی

. شودیمدهیدبلوغ
ـ عالبهبـود علّتا ممکن است که یآ، میگردیبرمنیوالدیآموزش مهارتةدر مثال ما دربار م ئ

پدر و مادر عنوان بهشتریبماه 6نین بوده باشد که والدیا، ینظر از آموزش مهارتصرف، یافسردگ
نظـر  د مدیاست که بانیگزیجاۀیک فرضین یااما ، رسدیمد به نظر یبعگرچها؟ شوندیمشکوفا 
ـ گـروه کنتـرل   کیـ ن کار با اضافه کردن یااحتماالً، دنمونسبت به کنترل آن اقداموقرار داد ا ی

.ردیگیمصورت است،دهیندیکه آموزش مهارتياسهیمقا
در نوجوانـان  یآموزش قـدرت بـدن  يبررو) تصور(م رات تجسیتأثیبررسۀمطالع، گریدیمثال

، رهمگـام بـا بلـوغ نوجوانـان مـذکّ     ، م کهیانتظار دارعتاًیطب. استمشخصیزمانۀمذکر در فاصل
بـر  مرات تجسیتوجه به تأثبا، نیبنابرا.ابدیش یم افزاتجسۀاز مداخلنظر صرفهاآنیقدرت بدن
ـ یـی روايبـرا بلـوغ د یتهدۀطیدرحدیرا بایان علـّیبهر، ردر نوجوانان مذکّیقدرت بدن یدرون

.سه به حداقل رساندیمقايهاگروها یبا استفاده از کنترل توانیمز یند را ین تهدیا. ف کردیتوص

يریگسنجش و اندازهابزاريریگارکبه

ـ رات در ارزییتغندارد و به یرتباطافراد تحت مطالعه ايهایژگیوبه یدرونیید رواین تهدیا یابی
سـنجش  ابزاريریگبه کاررات ییاز تغیناشرات معموالًیین تغیکه ا، شودیمر مستقل اطالق یمتغ
;(تند هسـ در طول زمـان  يریگاندازهيهاهیروا یيریگاندازهو  Chistensen, 1988kazdin,

2003c( .ـ بـه تهد یهنگـام يریگسنجش و اندازهابزار يریکارگبه، قتیدرحق یـی روايبـرا يدی
ـ تغ،ازیر وابسته ناشیرات متغییکه تغشودیممبدل یدرون ـ رزايهـا ابـزار در زمـان  رات یی ویابی

یابیو ارزيریگاندازهفنون از ياستردهگانواع . مطالعه باشنده در مورد استفادیازدهیامتيارهایمع
یدر برخيریسنجش و اندازگابزار يریگکاربهرات یال بروز تأثمقرار دارد و احتمحققانار یدر اخت

از یناشتورشهبيریگاندازهسنجش و ابزار هرتیحساسمعموالً.استنیریش از سایبهاآناز
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.استياستانداردسازاز یتابع، يریسنجش و اندازگابزاريریگکاربه

دیفراموش نکن
يریگسنجش و اندازهابزاريریکارگبهمالحظات مهم در رابطه با

ـ ابـزار  هـر یازدهیامتوضع شده در اجرا و ییرهنمودهابه ياستانداردساز- ـ ا روش ارزی یابی
.شودیمقگر اطالید
ـ روش ارزوجود دارد کـه یهنگامییایپا- سـنجش و  يثابـت بـرا  ياوهیشـ همـواره از  یابی

.مورد نظر استفاده کنديهایژگیويریگاندازه
آنچـه را کـه   مورد استفاده در مطالعه واقعاًيریگاندازهکرد یوجود دارد که رویهنگامییروا-
.کندیميریگاندازه، دینمايریگاندازهد یبا

گـر  یدیابیا  روش ارزیزار ابهریازدهیوضع شده در اجرا و امتيبه رهنمودهاياستانداردساز
ـ و پایـی روایسـنج م روانین دربردارندة مفـاه یچنشود و همیاطالق م کـرد یهـر رو . اسـت ییای

بـه  یـی روا.کنـد یابیارزثابتياوهیشه بمورد نظر رايهایژگیوکهاست ایپاوقتیيریگاندازه
ـ آنچـه را کـه با  ر مطالعه واقعاًمورد استفاده ديریگاندازهکرد یا رویکه آکندیمن امر داللت یا د ی

يریسنجش و اندازه گابزاريریکارگبهرات یاحتمال بروز تأث.کندیميریگاندازه، کنديریگاندازه
يهـا ابزار، یر دولتیابان غیارز، مثالطوربه(سالمیسنجرواناستاندارد شده و از نظر يهاابزاردر 
يهاروشگر ین احتمال در دیکه ایدر حال، حداقل استدر سطح )»دست ساز«يهاابزار، ینیبال

.اد استیزار یبسيریگاندازهسنجش و 
اسـتفاده  یدرمان افسـردگ ۀدر مطالعيریگاندازهکرد یرود از چندتوانیممحقق ، مثالطوربه

ماننـد  ياشـده روش اسـتاندارد  ازیعالئـم افسـردگ  يریگاندازهيبراد توانیممحقق ، مثالً. کند
ـ و پایـی بـا روا یکاغذ و قلمیک روش آزمون خودسنجیبک که یافسردگۀپرسشنام ـ زییای ادی

تمـام کهنیااز جهت بکیپرسشنامۀ افسردگنیچنهم.استفاده کند،),1961Beck etal(است 
مجموعـه  چنانکه، استاستانداردرندیگیمک محرك قرار یدر معرض یهمگافراد تحت مطالعه
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ـ امتاسـتاندارد در اجـرا و   يباالنزایم. استیعالئم افسردگه ببوطسؤاالت مر احتمـال  ، یازدهی
ـ بـه ب . کنـد یمـ ار کم یرا بسيریگسنجش و اندازهابزاريریکارگهبرات یوجود تأث تـا  ، گـر یدیانی

ـ ، ر ندهنـد ییرا تغبکیپرسشنامۀ افسردگموضوعاتمحققانکه یهنگام ـ رودر ا ی اجـرا  يهـا هی
م کـه  یانتظـار نـدار  ، متوسـل نشـوند  يگـر یا در وسط مطالعه به ابـزار د یو ، ندجاد نکنیايرییتغ
.مطالعه باشدیدرونییروايبرايامالحظهد قابل یتهد، ابزاريریکارگبه

. اسـت شتریب، يریگاندازهيکردهایرور یابزار در سايریگکاربهرات یاحتمال بروز تأث، برعکس
پرسشـنامۀ  م که ید فرض کنییایب. وجود داردیافسردگةازسيریگاندازهيبرايمتعدديهاروش

بـر  ر درمـان یتـأث یابیارزيکه براه استشدپس محقق مجبور، ر دسترس نبودهدبکیافسردگ
ن مشـکل  یايراه حل متداول براک یممکن است . اوردیبيرويگریروش دبهیعالئم افسردگ

یابیارزینیبالیصیتشخيارهایمعبراساسویر دولتیغابان یباشد که سطح عالئم توسط ارزآن
، کـرد ین نـوع رو یـ ف ایضعياجرا. شوندیابیارز، ان مداخلهیردرجشوندگانمطالعهشوند و سپس

.شودیمابراز يریکارگبهرات یاحتمال بروز تأثدر يریش چشمگیسبب افزا
،یمتفـاوت یردگعالئم افسـ استاندارد يارهایمعکه رودیماحتمالن است کهیایاصلۀدغدغ

م که شخص افسرده از نظر یفرض کن. گرفته شوددر نظر افسردهيافراد دارايبراابانیارزتوسط 
ياسـتانداردها ممکـن اسـت   ، عـالوه به. ف باشدیار ضعیبا عملکرد بسياشوندهمطالعه، Aابیارز
ـ ر کند که اییتغيبارزطوربهدر طول زمان یص افسردگیعالئم و تشخییشناساياب برایارز ن ی

يدشوارسطحبر ، )ر وابستهیمتغ(یبر افسردگ) ر مستقلیمتغ(ر درمان یر تأثیهنگام تفس، هم خود
ـ کـه تغ رودیمـ ادیاحتمال ز، ياستانداردسازبدون . دیافزایمکار  ـ رات متغیی ـ ر وابسـته در جر ی ان ی

آمـوزش  معمـوالً .از خـود مداخلـه  ینـه ناشـ  باشدیازدهیامتيارهایمعرات ییاز تغیناش،درمان
يزان سـازگار ین مییتعيبرايک روش آماری(آنکه1ابیاعتبار ارزینیبازبمستمر و انجام مداوم

.دپردازیمن مسائل یبه ا،)استمختلفيهاابیارزان یمیو هماهنگ

1. interrater reliability checks
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اطیاحت
ابزاريریکارگبهرات یتأث

اسـتاندارد شـده و از نظـر    يهـا ارابزابزار به هنگام استفاده از يریکارگبهراتیاحتمال بروز تأث
ـ گاندازهيبراسالم یسنجروان ـ  یزمـان . حـداقل اسـت  ، مـوردنظر يرهـا یمتغيری ن یکـه چن
ش یافـزا يریچشمگطوربهابزار يریکارگبهراتیتأثاحتمال بروز ، دندر دسترس نباشییهاابزار

ـ ابـان  یاعتبـار ارز یبررسـ وابـان یآموزش مستمر ارز، ين مواردیدر چن. دابییم ک ضـرورت  ی
.دیآیمشماربهمحض 

آزمون

همـان  يبعـد ياجراهاک آزمون بریيبرگزاریرات احتمالیبه تأثیدرونییروايد براین تهدیا
ر خـاص  یک متغییکه وقترودیماحتمال، قتیدرحق). 2003c ،Kazdin(شودیماطالق آزمون

ـ گانـدازه ) ا آزمونیبزار با همان ا، مثالطوربه(مطالعه افراد تحتدر بار چند عملکـرد ، شـود يری
و شـونده مطالعـه ت و انتظـارات  یحساس، حافظه، نیمانند تمریر عواملیتحت تأثشوندگانمطالعه

ـ ادر معـرض شتریب،یقات طولیتحق). 1991Schmelkin,&Pedhazur(رد یمحقق قرار گ ن ی
شـوندگان مطالعـه خاص دريرهایمتغ، قاتین نوع تحقیدر ا. قرار دارندیدرونییروايد برایتهد
ـ ییروا،دین تهدیایینهاۀدغدغ. شوندیميریگاندازهمکرر طوربه آن اسـت کـه ممکـن    یدرون

.ر مستقلیاز خود متغیمکرر باشند نه ناشیابیا ارزیاز آزمون یناش،ج مطالعهیاست نتا
ةت شـد یفنون هـدا ریتأثیباید که با هدف ارزیریرا در نظر بگیرضفيامطالعه، مثالطوربه

در .شـده اسـت  یطراحـ ، یتصـادف ياز نمادهايامجموعهيرابه خاطر سپيبررويرپردازیتصو
ـ   شوندیمنشان داده شوندگانمطالعهتکتکبه یتصادفينمادها، ابتدا 15يریخأو سـپس بـا ت

نـد توانیمـ ئـم را کـه   خود هـر تعـداد از عال  ۀافظه بر حیبا تکتاشودیمخواسته هاآنازياهیثان
. شـود یمـ یعملکرد حافظه تلقيریگاندازهيا مبنایآزمونشیپک یعنوان بهن امر یا. بازگوکنند

از فنـون  يامجموعـه شامل و مداخلهرندیگیمدر معرض مداخله قرار افراد تحت مطالعه، سپس
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را بهبـود  هـا  دنمـا يمعتقدنـد کـه بـه خـاطر سـپار     محققاناست که يرپردازیتصوةت شدیهدا
همگام با فراگـرفتن  شوندگانمطالعهعالئم در يادآوریزان ین باورند که میبرامحققان. بخشدیم

همۀ فنـون  يریفراگپس از يادآوریزان  یمن یترش ید و بابییمش یافزايرپردازیتصوشش فن 
يرپردازیصـو تةت شدیفن هدا، ن موردیدر ا.دهدیمرخ توسط افراد تحت مطالعهيرپردازیتصو

شوندگانمطالعه. ر وابسته استیمتغ، یتصادفينمادهايادآوریبهر مستقل است و یا متغیمداخله 
بـه  يرپردازیتصـو د یاز فنون جدیکی، و در طول هر جلسهکنندیمشرکت يریادگیۀجلس6در 

ش داده ینمـا شوندهمطالعهيرابیتصادفيو همان نمادهاشودیمآموزش داده فرد تحت مطالعه
را یکه هر تعداد از عالئم تصادفشودیمخواسته ياز وياقهیدق15يریخأو سپس با تشوندیم

بـه  يبـرا يرپردازیتصـو از فنـون  افـراد تحـت مطالعـه   ، آلدهیادر حالت . د بازگو کندتوانیمکه 
يرابـ یسـان کیعالئـم  ، مورد6د که در هر یبه خاطر داشته باش. کنندیمعالئم استفاده يادآوری

ـ و در اشودیمش داده ینماشوندگانمطالعه ۀجـ ینتابـزار آزمـون و   ، نمادهـا مجموعـۀ  ن مثـال  ی
افـراد  عملکـرد  . کننـد یمـ د یئأخود را تيهاهیفرضجلسات را برگزار و محققان. استيریگاندازه

ـ ییمـ بهبـود  ، شتریبيرپردازیتصووسته با قرار گرفتن در معرض فنون یپطوربهتحت مطالعه . داب
.شودیممشاهده يرپردازیتصون فن یآخريعملکرد پس از اجران یتربه

؟ اندبودهیعالئم تصادفيراعامل بهبود به خاطر سپيرپردازیتصوگفت که فنون توانیما یآ
طـور بـه ج مطالعـه را  یر آزمون اعتبار نتایاما وجود تأث، ن مطلب اصرار ورزندیبراندتوانیممحققان

مختلـف در  ۀمرتبـ 7حـداقل ، شـوندگان مطالعـه د کهیبه خاطر داشته باش. کندیمفیتضعيجد
ـ ا. رندیگیمقرار –یتصادفينمادها–جهینتا یآزمون همان معرض  ک یـ ن امـر سـبب بـروز    ی

یناشصرفاً، يادآورین است که بهبود در به یو آن هم اشودیمییقوقابل قبولمعکوسۀیفرض
ـ امحققـان کـه  ییاز آنجا.ستقرار گرفتن امحرکات مشابه مکرر معرض ا درینیر تمریتأثاز  ن ی

ر مضمون محرکات نمـاد  ییا تغیک گروه کنترل یکنترل آن از يو برااندگرفتهاحتمال را در نظر 
ـ بـه ب .کنـد یمـ مطـرح هاافتهیيبرارایمنطقهیتوجکین امریا، اندکردهاستفاده ن ، گـر یدیانی

.دهدیمرا ارائه ،قابل قبولقیتحقۀیک فرضی،نیتمر
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يآمار) بازگشت(ون یرگرس

ـ در بـه موجـب آن   کـه  شـود یمـ اطالق يآمارةدیک پدیبه یدرونییروايد براین تهدیا ک ی
ـ ا میـ يعـدد ن یانگیبه سمت مکمار یا بسیادیزار ینمرات بس،با آزمون مکرريریگاندازه ن یانگی

,Christensen(ند ابییمسوق ،عیتوز ,kazdin؛1988 2003c؛Neale & Liebert,1973.(
مجموعـه  ، نمادهـا يرابـه خـاطر سـپ   يریگاندازهیدر مثال قبلم کهیکنفرض ، مثالطوربه

ـ م. 62و 55، 42، 27، 19، 18، 12، 5: میآورده باشـ دستبهر را ینمرات ز ن مجموعـه  یـ ن ایانگی
نمـاد  30متوسـط  طوربهیابیدر هنگام ارزافراد تحت مطالعه.است) 8240= 30(30، نمرات
ن باور است که با یبرا، یدر حالت کل1يون آماریرگرس. اندادآوردهیبه رايرابه خاطر سپیتصادف

به سـمت  شتریبن مجموعه یکه نمرات ارودیمانتظار، حافظه در طول زمانیابیمکرر ارزياجرا
ـ     ه ن مسئله بیا. ابندیسوق 30ن یانگیم ۀخصوص در مورد نمرات حـداقل و حـداکثر کـه بـا دامن

2پرتيهابخشن نمرات حداقل و حداکثریبه ا. ابدییممصداق ، دارنديادیزۀنرمال فاصلع یتوز

و 5نمـرات  است که حداقلیمنطق، 30ن یگانیاز نمرات با میعیدر توز. شودیمز گفته ین)مجزا(
آزمون يبعديم که در اجرایانتظار دار، نیبنابرا. میکنییشناساپرتيهابخشعنوان بهرا ، 62

. ابندین سوق یانگیبه سمت مشتریبن نمرات یا) ر مستقلیا متغی(ر مداخلهیصرفنظر از تأثحافظه 
در نمـرات حـداقل و حـداکثر مشـاهده     ،ن راینگایـ حرکت به سـمت م ن یترشیباحتماالً، عالوهبه
.میکنیم

دیفراموش نکن
)مجزا(پرتيهابخش

.دارديادیزۀع نرمال نمرات فاصلیتوزۀاست که با دامنيانمرهپرتبخش 

1. Statistical Regression
2. Outliers
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آزمـون پـس و آزمـون شیپطرح کیمتداول است که از یقاتیخصوص در تحقه ده بین پدیا
بـه  شـوندگان مطالعـه گمـارش که یقاتیا در تحقیکنندیمفاده ر مورد نظر استیمتغیابیارزيبرا

ـ نشـان دادن ا يد براییایب. ردیگیمنمرات حداقل و حداکثر صورت براساس، یتجربيهاگروه ن ی
درد یـ جدياهفته10ک درمان یر یتأثیابیارزيبرايامطالعه. میکنیگر را بررسیدیمثال، نکته

سطح اضطراب يد بررویرات درمان جدیل به دانستن تأثیمامحققان. شده استیاضطراب طراح
، اضطرابيریگاندازهسنجش و ةدر ابزار استاندارد شدیاکتسابةهستند و نمرادیزمتوسط و، کم

سـبب کـاهش   هاآندیدوارند که درمان جدیاممحققان. ن سه سطح استیاز ایکین ییمالك تع
ـ گانـدازه ابـزار  آزمونشیپعنوان به، ن اساسیهمبر . ط شودیعالئم اضطراب در هر سه شرا يری

ـ ، شودیمگرفته کار بهشوندگانمطالعهک از یدر مورد هر ، اضطراب ياضـطراب و یتا سطح فعل
–از سـه گـروه   یکـ یبـه  ، شـده ن یـی از قبـل تع يمرزنمرات براساس-مشخص شود و سپس

ـ ییایب، دن موضوعشفاف شيبرا. شوندیگمارده ماد یا زیمتوسط ، اضطراب کم م کـه  ید فرض کن
ـ م، 12کـم اضـطراب بـا ن گروه یانگیم، 30ن سطح اضطراب کل نمونه یانگیم ن گـروه بـا   یانگی

.بوده است، 42ادیزاضطراببان گروه یانگیو م، 29اضطراب متوسط 
مـداوم تحـت درمـان و    طـور بـه ، ياهفته10هنامتفاهمیطدر هاگروهن یک از ایهر ، سپس

ط اضطرابیدر شرا، که نمرات اضطرابدیآیمن برین چنیامطالعهج یاز نتا. رندیگیمرار قیابیارز
،ادیزط اضطرابیو در شراهر ماندییبدون تغباًیط اضطراب متوسط تقریدر شرا،هافتیش یافزا، کم

موارد يبراتنها هاآنکه درمانکنندیميریگجهینتن یج ما چنینسبتاً گمحققان.نداهافتیکاهش 
يو روشودیمد اضطراب یاقل عالئم سبب تشدبا حديدر افرادیاست ولاثربخشحاد اضطراب 
ـ ممکـن اسـت ا  ، گرچه. ر نداردیتأثا اصالًیدارد یر کمیاضطراب تأثیسطوح معمول هـا افتـه ین ی

ممکن است . باشنديون آمارین امکان هم وجود دارد که حاصل رگرسیااما ، صحت داشته باشند
ن تصـور  یک شده باشد و ایگروه نزدین کلیانگیهفته به م10یدر طادیزمرات گروه اضطرابن
ش مشـاهده  یممکن اسـت افـزا  ، نینچهم . مداخله بوده استۀجیکه کاهش عالئم نتودجاد شیا

ـ یانگیـ ميبه سوکم افتن آن نمراتیسوق ۀجیاضطراب نتشده درگروه کم گـروه بـوده   ین کل
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یج مشـابه یر مستقل هـم بـه نتـا   یر متغیبدون تأثین امکان وجود دارد که حتیا، ن رویاز ا. باشد
کـه ن گـروه یـ حاصل نشـد و ا يریید که در گروه اضطراب متوسط تغیتوجه کن. میافتییمدست 

بازگشت رات یثتأيبراآن را چنانکهآن، نمونه داشتین کلیانگیبه مرا ن یانگیمةنمرن یترکینزد
غلط گذاشته شـود کـه   يریگجهینتن ید به حساب اتوانیمن امر یا. سازدیمحساسکمتريآمار

.ر بوده استیتأثیعالئم متوسط اضطراب بيدرمان برروۀنامتفاهم

نشیگزيهاتورش

ـ یبـه شـرا  شـوندگان مطالعهگمارشدر مندنظاميهاتفاوتبه یدرونیید رواین تهدیا یط تجرب
بـه  یتجرب–قات شبه ینش در تحقیگزيهاتورش،ان شدیب5درفصل همچنانکه. کندیمداللت 

ط یبـه شـرا  یرتصادفیغياوهیشبه شوندگانمطالعه، قاتین تحقیچرا که در اشوندیمافت یوفور 
,Christensen(شـوند یگمـارده مـ  سـه  یا مقاییتجرب 1988;Kazdin,2003c; Rosenthal,

Rosnow; فـرد  منـد نظـام يهاتفاوتکنترل يبراکردنید که تصادفیبه خاطر بسپار).2002
، کـردن یتصـادف ، قـت یدرحق. شده اسـت یو کنترل طراحیتجربيهاگروهن یدر بتحت مطالعه

جه یو در نتکندیمع یتوزهاگروهن یدر بيمساوطوربهرا یاحتمالکنندهمخدوشيرهایمتغۀهم
ـ تغنظر گرفتنزدر ینو کنترل ، کردنین تصادفوبد.شوندیمکسان یهاگروه در منـد نظـام رات یی

ـ تهدر یز ماننـد سـا  ینش نیگزتورش. استتر مشکل،فرد تحت مطالعهيهایژگیو یـی روايدهای
.داشته باشدیعلميهااجتمحقق در اسنتییتوانايبررویمنفيرید تأثتوانیم، یدرون

ـ –قات شـبه  ینش در تحقیگزيهاتورش، ان شدیشتر بیکه پهمانطور هـا آندرکـه  یتجرب
اسـت  ین امر هنگامیمثال ان یترمتداول. متداول هستند، افتیکردن دست یبه تصادفتوانیمن

شـکل  هـا گـروه کـه  کنـد یمـ یطیط و تحت شـرا یقات در محیتحقيکه آزمونگر اقدام به اجرا
.استرممکنیغل یکردن به هر دلیتصادف، گریدیانیبه ب. ر کنندییتغندتوانیمو ناندگرفته
در یدو مداخلۀ کالسییم که هدف آن آزمون کارآیریرا در نظر بگید طرحییایطور مثال، ببه

آموزان بهکه دانشییاز آنجا. ها استیدر دو کالس از سال سومیاضیريهابهبود مهارت
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اطیاحت
نشیگزيهاتورش
ر یبـا سـا  نـد توانیمـ و شـوند یمـ افـت  یبه وفور یتجربشبهيهاطرحنش در یگزيهاتورش

یراتیه و تأثادهم ددستبهابزار دست يریکارگبهایخ یتار، بلوغمانند یدرونییروايدهایتهد
.نسبت دادر مستقلیغنتوان به متداشته باشند که

ـ –شـبه  تـاً یماهرو مطالعـه نیـ ست و ایر نسیکردن میتصادف، اندگمارده شدههاکالس یتجرب
قـش  ن2کالس، موردنیدر ا، دیآیماز دو کالس به عمل ،نمرهربیمبتنآزمونشیپک ی. است

از هـر دو  آزمـون پـس ک یـ سـپس  . ردیگیمقرار نک گروه کنترل را دارد چرا که تحت مداخلهی
.دیآیمکالس به عمل 
کرد که مداخلـه  يریگجهینتنان یبا اطمتوانیما یآ، داشته باشديبهترعملکرد1اگر کالس 

معکـوس ۀیفرضـ چنداما ، استن امر محتملیل عامل بهبود بوده است؟ اگر چه ار مستقیا متغی
ـ بر آنـان  وجود دارد که قابل قبول ـ اکثـر ا.اعمـال نشـده اسـت   یکنترل رامـون یپهـا هیفرضـ ن ی

. وجود داشته اسـت گروهدو ن یب) مداخلهۀقبل از ارائیعنی(رد که از قبل یگیشکل مییهاتفاوت
شـان در  یهایتـر از همکالسـ  ا بـالغ یتر زهیبا انگ1ان کالس آموزدانشاست ممکن ، مثالطوربه

ـ تهد،وجود داشـته از قبل ن ساختار دوگروه یبکهیهر تفاوت، قتیدرحق. بوده باشند2کالس  يدی
ج ینتـا يبـرا را معتبـر  یهیتـوج ، هـا تفـاوت ن یک از ایممکن است هر .استیدرونییروايبرا

.دارائه دهنیاضیرۀمداخل

یشیآزماافت

و یتجربـ يهـا گـروه از شـوندگان مطالعهزش منظم و نابرابریبه ریدرونییروايد براین تهدیا
ۀطـ یاز حیرتصـادف یغومنـد نظـام ياوهیشبه شوندگانمطالعه، قتیدرحق. شودیمکنترل اطالق 

بـا توجـه بـه هـدف     کـه ،هـا گروهۀید بر ساختار اولتوانیمن امر یو اکنندیميریگکنارهمطالعه 
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,Martin(ر بگذارد یتأث، مطالعه صورت گرفته 1999&Beutler .(یشیآزماکه بر اثر افت یدام
ـ ام ییشـو در آن گرفتار ممکن است  ـ ر متغیتـأث احتمـال دارد  کـه  نی ـ راز یر مسـتقل ناشـ  ی زشی

.ر مستقلیمتغازینه ناشباشدشوندگانمطالعه
متـداول اسـت و   ، یقات طـول یدر تحقیدرونییروايبراد ین تهدیکه ااندکردهن ذکر یمفسر

;2003c,Phillips,1985(م زمـان اسـت   یتابع مسـتق  Kazdin .( ًدر یشـ یآزماافـت  ، معمـوال
یطـ شـوندگان مطالعـه درصد است و اکثـر 60تا 40ن یمتوسط بطوربهیطولۀقات مداخلیتحق

يهـا طـرح در اکثر یشیآزماافت ). kazdin(کنندیميریگکنارهمطالعه ۀطیاز حییمراحل ابتدا
بـه  افـراد تحـت مطالعـه   یتصـادف گمـاردن از پسیو حتدیآیمش یپيمورد–و تک یگروه
آن علّتبهن یا. محسوب شودیدرونییروايبرايدید تهدتوانیمو کنترل هم یتجربيهاگروه

ک یبه هر اد تحت مطالعهافرگماردناز پسشرفت مطالعه و یهمگام با پیشیآزمااست که افت 
يهـا یژگیوبه جهت هاگروهاحتمال تفاوت تاشودیمسببیشیآزماافت . دهدیمط رخ یاز شرا
مانـده  یبـاق شوندگانمطالعه، گریدیانیبه ب. شودمطرح ، میداشتهاآندر کنترلیکه سعخاص 

.نباشندارزهمگر ید، هاگروهو ممکن است که ستندیه نیاولۀنمونةندیگر نماید
یـی داروییکـارآ یبررسـ يبـرا کهردیگیمم یتصمیمحقق. میکنیک مثال را بررسید ییایب

ـ ی(یک گروه درمانیبه افراد تحت مطالعهگمارشيبرا، د بر عالئم اضطراب انجام دهدیجد یعن
ـ  ییایب. شودیمکردن استفاده یاز تصادف) کنترلیعنی(ا گروه دارونما ی) یتجرب کـه مید فـرض کن

د مواجـه  یشـد نسـبتاً یرات جـانب یتـأث یدر طول مطالعه بـا نـوع  یگروه تجربافراد تحت مطالعۀ
ـ گکنـاره ن امر منجـر بـه   یاجهینتد و در ابییمش یافزاهاآنو اضطرابشوندیم از ، ياعـده يری

در آن یشیآزماافت نرخ ، نیبنابرا، شودیممواجه نیرات جانبیتأثگروه دارونما با. شودیممطالعه 
ج یو نتـا شـود یمـ سـه  ین دو گـروه مقا یانگیسطح اضطراب م، ان مطالعهیدر پا. استکمترگروه 

گـروه دارونمـا   شـوندگان مطالعـه ازکمتـر ، یگروه درمـان شوندگانمطالعهاز آن هستند کهیحاک
بـوده  ثر ؤجه هستند که دارو در درمان اضطراب مین نتیادکنندةیتأئج ظاهراًینتا. هستندمضطرب

. دستخوش ابهام کرده استراجینتااحتماالً یشیآزماافت ن استنتاج آن است کهیمشکل ا. است
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. شدیحاصل میج متفاوتینتا، کردیمنيریگکنارهیازگروه درمانياشوندهمطالعهچ یاگر هدیشا
و ، ددهـ یمـ کـردن رخ  یاست که بعد از تصادفیعاملیشیآزماافت ، ن مثالید که در ایدقت کن
کنترل يهاگروهیشکل دهيکه براباشد ياهیاولۀاز نمونترمتفاوتار یبس، یینهاۀنموناحتماالً
رفته است کار بهیو تجرب

د از برنامهیا تقلیت یسرا

یدرمـان روانو ییدرمان داروییکارآقات یاز تحقیدر انواع گوناگونیدرونییروايد براین تهدیا
. دهدیم، نشانز اما مرتبط به همیدو حالت متمادر خود رامتداول است و

ـ یـ یواقعۀخلادر معرض مدعمدریغطوربهاست که گروه کنترل یحالت اول هنگام ۀا مداخل
ردیـ گیمـ قـرار  ، استفاده شودیط تجربیشرافقط دردیباقرار طبق که ) ر مستقلیمتغ(، مشابه آن

)Pedhazur, 1991Schmelkin &;(kazdin ,2003c .ـ بگرا در نظـر  يامطالعهد ییایب م یری
. کـاهش وزن اسـت  يبـر رو ییغـذا ةن و ورزش و مشاوریتمرید نسبیفوایهدف آن بررسهک

در کـاهش وزن  ییغـذا ةن و ورزش و مشـاور یکه تمرکنندیميپردازهین فرضین چنیامحققان
ةمشـاور و، ن و ورزشیتمـر يهـا گـروه را به شوندگانمطالعهوهستندییتر از مشاوره غذاثرؤم

خـاص داده  یورزشـ ۀک برنامـ یـ یبه گروه تجرب.ندگماریماگروه کنترل بدون مداخله یییغذا
کـه  يکارتنها و، شودیمه داده یتغذةدرباریعمومییهامشاورهییغذاةبه گروه مشاور. شودیم

مشـابه  یمـدت زمـان  یدر طـ نا کاهش وزیش یافزایبررسشودیمدر مورد گروه کنترل انجام 
. است

ن و ورزش یتمريایمزادربارة، اطالعیباما، تیخوش نۀیک مشاور تغذی، ان مطالعهیدر جر
و سـت یه نیـ طـرح اول ءجزیاضافةن مشاوریا. دیگویمسخن ییغذاةگروه مشاورياعضايبرا

ـ تحـت مداخ ییغـذا ةگروه مشاورگرچها.شامد ناآگاه هستندین پیاز وقوع امحققان ن و یتمـر ۀل
و ناخواسـته يرین گروه تأثیاين موضوع برایاما ممکن است طرح اردیگیمقرار نیورزش اصل

گروه شوندگانمطالعه،ن مطلبیاز ایممکن است آگاه، مثالطوربه. داشته باشدياکنترل نشده
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يبـه جـا  هـا  مثالً استفاده از پلـه ن و ورزش یتمريبرایخاصيزیرهق به  برنامیرا تشوییغذا
ـ فعالیش سطح عمـوم یخود در جهت افزاةر عادات روزمرییا تغی، آسانسور ـ  . دنـ ت کنی ن یاگـر چن

حداقلش آن است که . قرار گرفته استیمشابه با گروه تجربياتحت مداخله،ییگروه غذا، باشد
از آب محققـان یمطابق هـدف اصـل  ییط غذایچرا که شرااندشدهج دستخوش ابهام ینتااحتماالً

ـ ییروايد برایتهد. کرده استنفوذ یین و ورزش به گروه غذایط تمریو شرا، امدهیدرن در یدرون
يطـور بـه اندکردهافت یدریمتشابهيه هامداخل،هاگروهدارد که احتمال ن یاشه دریر،ن مثالیا

.)2003c,Kazdin(دوشدو گروهدر یمعادلعملکرد د سببتوانیمن امر یکه ا
افـت نکـرده   یمورد نظر را درۀمداخلاصالًیکه گروه تجربشودیممطرح یدوم هنگامحالت 

Schmelkin(است  & Pedhazur, 1991; kazdin, 2003c .(  شـوندگان مطالعـه در مـورد اول
عمدریغطوربها یندآوریمدستبه) ر مستقلیمتغ(یتجربۀرامون مداخلیپیگروه کنترل اطالعات
ـ   یمحقق برا، ن موردیدر ا.رندیگیمدر معرض آن قرار  مداخلـه را  ، ین باور است کـه گـروه تجرب

یدرمـان روانقات یاز انواع تحقياریدر بس. افت نکرده استیدردر واقع،که یدر حالافت کردهیدر
یشـ یپوروانو یرفتار درمانییکاراسه یمقايبرايامطالعه، مثالطوربه. د متداول استین تهدیا

مداخله به هـر  ۀارائیو چگونگاندشدههر دو درمانگر استخدام . دیریرا در نظر بگیدگافسريبرا
يفنـون رفتـار  نیبنـابرا ، دارندیشیگرایشیپوروانهر دو درمانگر به . دو آموزش داده شده است

و رنـد یگیماز دو درمان قرار یکیتحت شوندگانمطالعه.شودیمآموزش داده یکیبه مضافاًزین
آن اسـت کـه   داننـد یمـ نمحققـان آنچـه  . اسـت يمساوهر دویاثربخشکه آننداز یج حاکیانت

مشخص شده فاصله گرفته است ۀنامتفاهماز ، عمدریغا یعمد طوربه، يدر موارديدرمانگر رفتار
ممکـن  ، گریدیانیبه ب. وارد کرده استيط رفتاریرا هم در شرایشیپورواناز درمان يو عناصر
از یبیترکهاآن،حالتن یتردر به.دنافت نکرده باشیرا دريرفتارۀمداخلاصالًیروه درماناست گ

ـ محققـان ، همانند مثال قبل، ممکن است. اندکردهافت یرا دریشیپوروانو یدرمانروان يجـا ه ب
ـ هـا آنبپردازند که تشـابه یطیدو شراۀسیز به مقایمتماط کامالًیدو شراۀسیمقا ان زیـ ش از میب
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يهـا گـروه شدن عملکـرد  ارزهمد منجر به توانیمن امر هم یا. استیقیتحقۀیمقرر در طرح اول
.ونددستخوش ابهام شج ینتاه ن شود کیبه امنجرتینهادرو کنترل ویتجرب

کنترليهاا واکنشیرفتار خاص 

به ،یغالباً جبران، خاصا توجه یرفتار ممکن است بر اثرییروايبرامتداول نسبتاً ي دهایتهدن یا
هـا  کنتـرل ، ا توجـه خـاص  یرفتاردر صورت عدم وجود یحتممکن است.دید آیپد،گروه کنترل

ا بهبود یرقابت و با شودیبا آنها رفتار م» ترتیکم اهم« طیکه در شرادنشومتوجه ممکن است 
یهمسـان د سـبب توانیمن دو حالت یک از ایهر . دنن مسئله واکنش نشان دهیبه اعملکرد خود
ر وابسته رایاز جهت متغین گروهیبيهاتفاوترونیو کنترل شوند و ازایط تجربیعملکرد شرا

;Christensen,1988(»ن ببرد یاز ب« Kazdin,2003c; Pedhazur & Schmelkin,1991.(
ـ فعالازید ناشتوانیماست و یدرونییروايمتداول برانسبتاًيدیخود تهد، خاصرفتار يهـا تی

ـ  یبه خاطر داشته باش. باشد،)يار مداخلهیغ(گروه کنترل يمتعدد انجام شده بررو ن ید کـه در چن
گرفتـه تـا   یانسانةساديهاکنشن عوامل از وایا. هستزیر مستقل نیمداخله خود متغ، یطیشرا

خود ، توجه، مثالطوربه. ردیگیمدربررا ، خاصيایا مزاییمانند خسارت مال، تردهیچیپيهامثال
.در رفتار شودناخواستهيرییممکن است سبب بروز تغییبه تنها

ـ گروه مداخله. دو گروه وجود دارندیافسردگۀمطالعکیدر، د کهیفرض کن ـ ی تحـت  یا تجرب
نظـارت  شـود یمـ که در مورد گـروه کنتـرل انجـام    يکارتنها کهیدر حال، ردیگیمدرمان قرار 

ـ آزاد ۀک مصاحبینظارت شامل نیا.ئم در آنهاستبر شدت عالیهفتگ ار یک سـاعته بـا دسـت   ی
ن یبه رغم ا. ک مداخله را داشته باشدیاثر یهفتگیاجتماعۀن جلسیممکن است ا. ق استیتحق
، گـروه کنتـرل  شوندگانمطالعهد مصاحبه به یشا. نظارت بوده استه هدف از آن صرفاًت کیواقع

، بدون درمانیخود حتين امر به خودیو ادهدیمبه گروه کنترل عالئم خود را ییبازگوفرصت 
ـ یافسـردگ يرا بـرا یج مثبتینتایت اجتماعیحما، به هرحال. شودیمسبب کاهش عالئم  یدرپ

طوربه. مشاهده شودیمشابهۀجیز نتیر افراد نیممکن است در صورت نداشتن ارتباط با سا. دارد
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1-6ع یمرجع سر
یدرونییروايدهایتهد

و دهنـد یمـ ک مطالعه رخ یان یکه در جریرونیا بییر درونیع فراگیا وقایدادهایرو: خیتار-
مطالعـه داشـته باشـند    یینهـا ۀجـ ینتيکنترل بررورقابلیغو ناخواستهیراتیاست تأثممکن

.)ر وابستهیمتغيوربریعنی(
.مرتبط هستندیانباگذر زمکه معموالًافراد تحت مطالعهتیذارات ییتغ: بلوغ-
ـ ر مستقل که معمـوالً یمتغیابیدر ارزیراتییتغ:يریگسنجش و اندازهابزاريریگکاربه - اب
.هستنددر ارتباطدر طول زمانيریگاندازهسنجش و يهاهیروا یها رات در ابزارییتغ
. اسـت همـان آزمـون  يبعـد ياجراهـا ک آزمـون بـر   یـ يبرگزاریرات احتمالیتأث: آزمون-

ـ در ا. مواجه هسـتند شتریبیدرونییروايد براین تهدیبا ایقات طولیتحق قـات ین نـوع تحق ی
سـنجش و  مـورد )شـوندگان مطالعـه (افـراد تحـت مطالعـه   در یخاصيرهایمتغمکررطوربه

.رندیگیمقرار يریگاندازه
ل است و متداوآزمونپسو آزمونشیپيهاطرحکه در ، يآماريادهیپد: يون آماریرگرس-

ـ به سـمت م شتریبکمار یا بسیادیزار ینمرات بس، با آزمون مکرريریگاندازهدر ، در آن ن یانگی
.ندابییمسوق يعدد

یشـ یآزماطیبـه شـرا  افراد تحت مطالعـه گمارشدر مندنظاميهاتفاوت: نشیگزتورش-
.)یتجرب(

ر ییرا تغهاگروهۀیار اولق که ممکن است ساختیتحقشوندگانمطالعهزش یر: یشیآزماافت-
.مطالعه را به مخاطره افکندییدهد و روا

ـ  عمـد ریـ غطـور بـه گروه کنترل : د از برنامهیا تقلیت یسرا- ا یـ یواقعـ ۀدر معـرض مداخل
ـ یشـرا يبراتنها ن مداخلهیاکه قرار بودهیدرحالردیگیممشابه آن قرار يامداخله یط تجرب

ـ را یگروه تجربکه ده ق آن نبویتوفای، استفاده شود ـ ا. قـرار دهنـد  مـوردنظر ۀتحت مداخل ن ی
.دهدیمرخ یشناسروانو ییداروۀمداخليهامطالعهاغلب در کنندهمخدوشعوامل 
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ـ کـه در آن  یدرونییروايمتداول برانسبتاًيدیتهد: کنترليهاا واکنشیرفتار خاص - ا ی
در افـراد تحـت مطالعـه   )2(ا ی، ردیگیمط کنترل صورتیشرايبرایجبرانا یخاص رفتار)1(

ـ بخشـند  یعملکرد خود را بهبود م، خودبه گروهگماردندر واکنش به ، ط کنترلیشرا را ا آنی
.دهندیمر ییتغ

در یرامون عالئم افسردگیپیخودسنجيریگک ابزار اندازهیمثال، ممکن است فقط پرکردن 
ـ شوندگان موجب آگاه شدن مطالعهیخالیاتاق قشـان شـود و، در   یعالیگروه کنترل از سطح فعل
ن یهـا هـم همـ   ها و مشوقت کنندهیگر تقویر دیممکن است تأث. داشته باشدیر مشابهیجه تأثینت

ش اعتماد بـه  یشوندگان کنترل سبب افزاها به مطالعهازیامتیا برخیممکن است دادن پول . باشد
رگـذار  یتأثیسطح افسـردگ يجه، برروید و، در نتافراد افسرده شويدیزان ناامیا کاهش مینفس 
ـ ا تقلیت یز، مانند سراینیدرونییروايد براین تهدیا. باشد ، ممکـن اسـت عملکـرد    برنامـه د از ی
ج مطالعـه را دسـتخوش ابهـام    یتوانـد نتـا  ین امر میکسان کند و ایرا یکنترل و تجربيهاگروه
.سازد

1-6ع یدر مرجـع سـر  یطـور اجمـال  که بـه (طالعه هر میدرونییدهاي روایجه آنکه، تهدینت
ـ ییتواننـد بـه تنهـا   یدها مین تهدیا. رقابل اجتناب هستندیغیمتداول و گاه) اندآمده طـور  ا بـه ی
ـ ج ینتاي، براياقابل قبول ناخواستهقیتحقيهاهید آمدن فرضیرخ دهند و سبب پدیبیترک کی

ـ از ایبرخـ . ـّت را دشوار سازندین علییتع، معکوسيهاهین فرضیممکن است ا. مطالعه شوند ن ی
کنترل و يهاطور مثال، گروهبه(با عناصر طرح يطور مؤثرتوان در بدو مطالعه بهیدات را میتهد

ـ درجر) یشـ یآزمامثـل افـت  (گر یدیکه برخیمهار نمود در حال) کردنیتصادف ان مطالعـه رخ ی
ـ  ین تهدیمنظورکردن ا. دهندیم ـ تحقیشناسـ روشیۀ اساسـ دات از اعمـال و جنب ق اسـت کـه   ی

بـه  . ك. رن راهکـار  یاز ایآگاهيبرا. فتدیمطالعه اتفاق بید در مرحلۀ طراحیدرصورت امکان با
.3فصل 



یشناسق و روشیطرح تحقاصول/ 238

یرونیبییروا

ج ینتـا ، یدر هر نوع طرح پژوهش. کندیمبحث یهر مطالعۀ پژوهشيریپذمیتعماز یرونیبییروا
در (یرونیبییروا. گرددیمف شدة همان مطالعه محدود یعرط تیطرح به افراد تحت مطالعه و شرا

ق بـا  یـ ج تحقیافتن نتایم یبه درجۀ تعم) 2-6ع یست مندرج در مرجع سریط زیمحییاس با روایق
,Graziano & Raulin)شـود یمـ اطالق گر یديهامکانو ، انزم، افراد تحت مطالعه، طیشرا

2004) .

2-6ع یمرجع سر
یموقتییو رواستیزطیمحییروا

ـ یبیـی روا«و»1سـت یزطیمحییاور«دو اصطالحياریدر موارد بسکهنیابا وجود  بـه  »یرون
ـ . دا کردین دو پین ایبز واضحیتماک یتوانیم، شوندیمبرده کار بههم يجا ، ن دویـ ن ایاز ب
افـراد  ،طیشـرا ق بـه  یـ ج تحقینتايریپذمیتعمزان یتر است و به معامیمفهومیرونیبییروا

توان یمکه ییهايریگجهینتهبتاًیو نهاشودیماطالق گریديهاانو مکانزم، تحت مطالعه
ـ ۀط مطالعیشرافراتر از یطیر مستقل و وابسته در شراین متغیبیارتباط علّتواندربارة  یتجرب

ست و اترخاصیمفهومستیزطیمحییروا. کندیداللت م، ، بتوان استخراج نمودانجام شده
.شودیماطالق یواقعيایبه دنیشگاهیط آزمایحاصل از محيهاافتهیيریپذمیتعمزان یبه م

ـ و به مشودیمبوط مریرونیبییبه رواگر است و عمدتاًیدیاصطالح2یموقتییروا زان ی
ـ ا، مشخصـاً . کنـد یمک مطالعه در طول زمان داللت یج ینتايریپذمیتعم بـه  یـی ن نـوع روا ی
يهـا افتـه یيریپـذ میتعمـ نـد توانیمـ که خاصيو فرد، يادوره، یفصليهااننوسرات یتأث

.شودیماطالق ، ر قرار دهندیمطالعه را تحت تأث

1. ecological validity
2. temporal validity
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ج آن فراتر از نمونۀ مطالعه یدارد که نتايشتریبیرونیبییروایک مطالعه هنگامین رو، یاز ا
تـوان  یکـه مـ  ییهـا يریـ گجهیبه نتینرویبییروا. ابدیم یگر تعمیط دیها و شراطیبه جوامع، مح

ـ  یفراتر از شـرا یطیر مستقل و وابسته در شراین متغیبیدربارة توان ارتباط علـّ یط مطالعـۀ تجرب
ـ گر، آیدیانیبه ب. شودیانجام شده، بتوان استخراج نمود، مرتبط م ج مطالعـۀ مـا در مـورد    یا نتـا ی

ـ  یگر مصداق دارندیط دیا مجموعه شرایها طیجوامع، مح یـی ن باشـد، مطالعـه روا  یا نه؟ اگـر چن
.داردییباالیرونیب

د بر اضـطراب  یجديامداخلهیین کارآییتعيد که برایریرا در نظر بگيامطالعه، مثالطوربه
ـ کـه اضـطراب متغ  یر مستقل است در حالیمتغ، ن بار هم مداخلهیا. شده استیطراح ر وابسـته  ی
ان یدانشجوشوندگانمطالعه. ردیگیمصورت یر ساحل شرقک دانشگاه بزرگ بیمطالعه در . است

گرچـه ا. گذراننـد یرا میمقدماتیشناسرواندرس ، در حال حاضر، سال اول دانشگاه هستند که
ـ ار غیط بسیممکن است در نگاه اول شرا ـ ی ـ بـه نظـر آ  یر واقع ياز مطالعـات بـررو  ياریبسـ ، دی

2003c(شـوند یمـ در دسـترس محسـوب   ییهانمونهچرا که شودیمدانشگاه انجام انیدانشجو

Kazdin,.(مشخص شود و سپس شاناضطرابتا سطح رندیگیمقرار یابیان مورد ارزیدانشجو

دیفراموش نکن
یرونیبییروا
و انزمـ ، شـوندگان مطالعـه ، طیق بـه شـرا  یـ ج تحقینتـا يریپـذ میتعمزان یبه میرونیبییروا
ة قـدرت دربارتوانیمکه ییهايریگجهینتبه یرونیبییروا. شودیماطالق گریديهاانمک

ـ (یشـ یآزماۀ ط مطالعیر از شرایغیطیر مستقل و وابسته در شراین متغیبیـّارتباط عل ) یتجرب
.شودیمط بومر، انجام داد

ار ید بسیدرمان جد. گمارده شوند، تحت مداخلهیا به گروه تجربی، به گروه کنترل بدون درمانا ی
ۀمداخلـ يبالفاصله برامحققان. دابییميریکاهش چشمگاضطراب یگروه تجربدرت و ثر اسؤم
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ج مطالعـه  ینتـا براسـاس محققانا یآ. کنندیمیابیاضطراب بازاريثر براؤمیدرمانعنوان بهخود 
ـ از ح، ن مطالعـه ید که ایم متوجه شده باشیدواریخود دفاع کنند؟ امياز ادعاندتوانیم یـی ث روای

ن مسائل را ین مثال ایبه هدف ایابیدستيد براییایاما ب، مواجه استيجدیبا مشکالت، یدرون
.میتمرکز کنیرونیبییمسائل مرتبط با روايبرروتنها م ویکنار بگذار

، افراد تحـت مطالعـه  ، طیج به شراینتايریپذمیتعمزان یم، یرونیبییکه رواد یبه خاطر بسپار
، امعوگر جیج آن به دیدارد که نتایرونیبییروایمطالعه هنگامهر.استگریديهاانو مکانزم

اضـطراب را  هـا آنۀکه مداخلاندافتهیدر مثال ما درمحققان. باشدریپذمیتعم،طیو شراهاطیمح
و هـا طیمحـ از ياگسـترده در انـواع  ن امـر یاکهکنندیمو گمان ، دهدیمکاهش يثرؤمطوربه
ـ امـا طـرح ا  ، ح باشـد ین مسئله صحیان است ممک. ثر استؤامع موج ل یـ ن مطالعـه بنـا بـه دال   ی

وامـع جر یسـا يبـرا راموثر بودن مداخلهين امر ادعایندارد و هميادیزیرونیبییروا، يمتعدد
.کندیمف یتضع

ثبـت  یمقدماتیشناسروانکه در درس یان سال اولیاز دانشجويانمونهيمطالعه بررو، اوالً
، تربزرگيهادر مورد جامعهج آنیا نتایآ؛ار کوچک استین نمونه بسیا. د انجام شدنام کرده بودن

مصـداق  ، ان سـال آخـر دانشـگاه   یا دانشجوییرستانیان دبآموزدانش، یان دبستانآموزدانشانندم
ثبـت نـام   یمقـدمات یشناسـ روانان سـال اول کـه در درس   یج آن در مورد دانشجویا نتایدارد؟ آ

ۀمطالعـ ۀن افراد در نمونین باشد چرا که ایچنن یام که یستیم مصداق دارد؟ مطمئن نهاندکردهن
.ما حضور نداشتند

و هـا کـالس و هـا انرسـت یدب، هـا گـر دانشـگاه  یماننـد د هـا طیمحریسادر آنجیا نتایآ، اًیثان
ن انجام که مطالعه در آیطیبه محمداخلهییکارآمصداق دارد؟ ممکن است ياحرفهيهاطیمح

ساحل يهاگر دانشگاهیبه دمطالعه ج یم که نتایابیممکن است در، مثالطوربه. شده محدود شود
مطالعـه فقـط   ییکارآممکن است که ، گریدیانیبه ب. باشندیمنم یقابل تعمهاانرستیا دبییغرب

.مطالعه باشدۀشده در نمونفیتعرامعومحدود به ج
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دربـارة ا مطالعـه یآ، مثالطوربه.ط مطالعه وجود داردیدربارة شرايمنحصر بفردز یا چیآ، ثالثاً
ک یدر ن مطالعات یاا اگر یآ، ان ترم در زمان اوج اضطراب صورت گرفته استیا پایامتحانات ترم 

همـانطور بـود؟  مؤثرن اندازه یمداخله به همباز هم، شدینجام مامطالعه گر در طول ترم یزمان د
ۀج مطالعینتابا توجه به.مینان نداریز اطمیچ چیهبه ن است که ما یجواب ا، ان شدیبهمقبالًکه 
ـ امیکه مطرح کنـ دهدیمبه ما اجازه یدرونییکه رواياگزارهن یترقیدق، یفرض کـه اسـت  ن ی

ساحل بزرگک دانشگاه یدر یمقدماتیشناسروانيهاکالسان سال اول یدانشجويمطالعه برا
، گریهر استنتاج ددیتائيو براستیح نیصحالزاماًيگریديریگجهینتهر .بوده استمؤثریشرق
.انجام شود، متفاوتیطیشرابا و گریدانو مکگریداندر زميشتریبقات یتحقاستالزم

یرونیبییروايدهایتهد

نـد توانیمـ مطالعه هستند که يهایژگیوو کنندهمخدوشعوامل نیا، یدرونییروابحثهمانند
ـ تهدکننـده مخـدوش و عوامل هایژگیون یبه ا. ج را محدود کنندینتايریپذمیتعم یـی روايدهای

اثـرات  ، 2طیمحـرك و محـ  يهایژگیو، 1نمونهاتیخصوصشامل هاآنو، شودیماطالق ینوریب
اثـرات  ، 5یر ات تازگیتأث، 4گانهچنديهارفتارتداخل ، 3یشیط آزمایمحبات مربوط به یترتیواکنش

ـ گانـدازه سـنجش و يبندزمانو ، 7ت آزمونیحساس، 6یابیارزبهینشواک )Kazdin,2003c(8يری
نـان  یخود را با اطمۀج مطالعیکه نتادهدیمامکان محققانبه راتین تأثیدن انموکنترل .هستند

&Rosenthal,2002(م بخشندیتعمامعوط و جیشرار یسابه  Rosnow; kazdin.(

1. sample characteristics
2. stimulus characteristics and settings
3. reactivity of experimental arrengements
4. multiple-treatment interference
5. novelty effects
6. reactivity of assessment
7. test sensitization
8. timing of measurement
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نمونهاتیخصوص

در فقـط مطالعه جیکه به موجب آن نتاشودیماطالق يادهیپدبه یرونیبییروايد برایدن تهیا
در مورد را مطالعه جینتاتوانیما یآامر کهن یا، اساسنیبرهم. ابدیخاص مصداق يانمونهمورد
–یت اجتماعیالت و وضعیتحص، تیجنس، ند سننمایاتیخصوصلحاظ ازکهيگریديهانمونه

.),2003ckazdin(ستیمشخص ن، دادمتفاوت هستند هم مصداق ياقتصاد

دیفراموش نکن
متنوعاتیخصوص
ـ یمعات جیو خصوصـ هـا یژگـ یواز ياگستردهانواع ةد در بردارندتوانیمنمونه اتیخصوص یت

.ياقتصـاد یت اجتماعیالت و وضعیتحص، تیجنس، عبارتند از سنهاآننیترمتداولباشد که 
قات یدر اکثر انواع تحق،هطبومرمتنوع اتیخصوصیکه برخاندبردهیمسئله پن یابهنامفسر

اسـت کـه  آننه ین زمیدر ایاصلۀدغدغ.) Kazdin,2003c(شوندیمش داده نینمایبه خوب
ط در نشـان  یتفـر و، از آن طرف، ان دانشگاهیمانند دانشجوهاگروهیافراط در نشان دادن برخ

.وجـود دارد ،و زنـان تبـار ییایاسـپان يهاییکایر آمرینظه،ندینماما کیتیاقليهاگروهدادن 
تبعات مهـم  ندتوانیمو ندبرخورداريت وافریاز اهمیرونیبییرواۀطیدر حمتنوع اتیخصوص

يدارومؤثرۀج مطالعیممکن است نتا، مثالطوربه. تمام جوامع داشته باشديبرایو فراگروه
عواقـب  . صـدق نکنـد  متفـاوت ينـژاد يهـا گـروه دپوست در مورد یمردان سفدر انجام شده 

ـ اطالعات مورد نۀیتهيبراک مطالعه ییطراح، نیچنهم. باشدواضحیستیبایاحتمال در،ازی
اًقـ یدقبتوانـد کهتنوع داشته باشديتا حددیمهم بایاست عمومیک سیةدرباريریگمیتصم

هـا نیاگرچها. را پوشش دهد، شوندیمخاذ شده متأثر اتمیاز تصمماًیرا که مستقیگروه خاص
مـدنظر قـات  یانواع تحقۀد در همیکه بااستیمطلبمتنوع،عوامل یول، دو مثال هستندتنها 
.دنریگقرار 
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در آن مثـال،  . دیـ دیرونیبییدربارة روایتوان در مبحث قبلینمونه را ماتیخصوصاز یمثال
ثبت یمقدماتیشناسان سال اول دانشگاه که در درس روانیجوم که نمونه شامل دانشیذکر کرد
مطالعـه در مـورد   يهـا افتهیتوان گمان کرد که الزاماً یم، نمیهمانطور که گفت. اند، استنام کرده
ـ بـر ا عـالوه . باشـد یح میز صحیرستان نیا دبیییآموزان ابتدامانند دانشيگرینمونۀ د ـ ی ین، حت

ممکن . صدق کندان سال اول دانشگاه یها در مورد عموم دانشجوافتهیم که یم فرض کنیتوانینم
اثربخش یشناسان روانیم که مداخله تنها در مورد دانشجویابیتر درقات گستردهیاست بر اثر تحق

ـ بـه ب . سـت یم نیا علوم قابل تعمییبازرگانيهاان سال اول رشتهیبوده و به دانشجو گـر،  یدیانی
يبـررو يریر چشـمگ ینمونـه ممکـن اسـت تـأث    اتیخصوصـ هـم در  یفین تفاوت ظریچنیحت
جامعـه در اتیخصوصـ مسلماً، در نظر گـرفتن تمـام   . ک مطالعه داشته باشدیج ینتايریپذمیتعم

ـ یرممکن و غیــنمونـه غ  نمونـه عامــل  اتیخصوصــکـه  نیــان بــا احتمـال  یاســت، بنـابرا یرعمل
ن اسـاس، احتمـال   یبـرهم . میجـه هسـت  مطالعه هسـتند موا یرونیبییروايبراياکنندهمخدوش

نمونـه مـورد   اتیخصوصـ ج مطالعه محدود بـه  ینتايصورت گرفته از رويهارود که استنتاجیم
.استفاده در مطالعه باشد

طیو محمحرك هایژگیو

يادهیپدیطیمحةدیو آن پدشودیماطالق یطیمحةدیک پدیبه یرونیبییروايد براین تهدیا
کنـد یمـ را محـدود  هـا افتـه یيریپـذ میتعمـ ، ط خـاص مطالعـه  یا شـرا ینب اواست که در آن ج

Brunswik,1955;Pedhazur& Schelkin,1991)(. ـ تحـت  يامطالعـه هر و مجموعـه  ک ی
عبارتنـد  ترمتداوليهامثال.شودیمانجام هستندمرتبط یشیآزمادات یهمتکه بایط خاصیشرا

ـ یبیـی روايد بـرا ین تهدیایاصلۀدغدغ. ل در مطالعهیدخمحققانق و یط تحقیمح:از آن یرون
ـ دلنیهمـ بهو اندآمدهدستبهمنحصر بفردیطیمطالعه تحت مجموعه شرايهاافتهیاست که  لی

.مشابه استفاده کنديانمونهاگر آن مطالعه ازیحت، ستندینمیقابل تعمگریديامطالعهبه لزوماً



یشناسق و روشیطرح تحقاصول/ 244

افت که یمطالعه درآن.میاضطراب بازگرديمداخله براةرخود درباید دوباره به مثال قبلییایب
در یشناسـ روانیان سال اول دانشگاه که در کالس مقدماتیاضطراب دانشجويبراتنها مداخله

ـ در يادانشـکده . اثربخش بـوده اسـت  اندکردهثبت نام یساحل شرقبر بزرگک دانشگاه ی ک ی
ان سـال اول کـه   یاز دانشجويانمونهيرا برروکه مطالعهردیگیمم یتصمیدانشگاه ساحل غرب

نجـا هـم از همـان    یدر ااگـر چـه  .تکـرار کنـد  ، اندکردهثبت نام یمقدماتیشناسرواندر کالس 
افت که ین دانشکده دریایول، دیگرداستفاده یشده در دانشگاه ساحل شرقگرفتهکار بهيهاهیرو

، شـته باشـد  دان مطلب وجـود یايه براین توجیندچد توانیماگر چه. نبوده استاثربخشمداخله 
ان بـوده  یدر مط یمحو-هایژگیو–محرکات کنندةمخدوشک عامل یيکه پارودیماحتمال

ـ ، مثالطوربه-ر کرده استییمداخله تغۀارائیطیط محیشرا، شکیب. باشد یممکن است از راحت
نامکاارائه کرده است و مداخله رايگریشخص د، ن مثالیدر ا، نیچنهم. برخوردار باشديکمتر
ةانـداز هبایبرخوردار نباشدیساحل شرقةخود در دانشکديهمتايهامهارتشخص از ن یادارد
ـ هر . خود در آن دانشگاه خوش برخورد نبوده استيهمتا منشـأ از يانمونـه ن مـوارد یـ ک از ای

.استطیو محهایژگیومحرکات یاحتمال

یشیط آزمایبات مربوط به محیتتریاثرات واکنش

بـر اثـر  کـه شـود یماطالق یاحتمالکنندةمخدوشر یک متغیبه یرونیبییروايد براین تهدیا
، گریدیانیبه ب). ,1988Christensen(دیآیمد یپدیقاتیتحقۀفرد از مشارکت در مطالعیآگاه
ـ درجراويرفتارهـا و هـا  نگـرش يد بـررو توانیماز مشارکت در مطالعه شوندهمطالعهیآگاه ان ی

که یتوقداشته باشد وهج حاصلینتايبررويریر چشمگید تأثتوانیمن امر یا.ر بگذاردیمطالعه تأث
سـاز مسـئله یبه طـرز خاصـ  ، داشته باشندیمطالعه آگاهيهاهیفرضا یاز هدف شوندگانمطالعه

مطالعـه  يهاهیفرضاز شوندگانمطالعهیمحدود کردن آگاهيکارهاراهةدربار، 3در فصل . است
ـ ایرونیبییروايبرايدیمسئله درقالب تهد. میصحبت کرد ـ آن اسـت کـه   ی در صـورت عـدم   ای

ـ آیمـ دستبهیج مشابهینتا، بودنمطالعهتحتاز شوندگانمطالعهیآگاه ـ دی ,2003c(ا نـه  ی
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kazdin .(ـ ایاصللیدل. استیار متداولید بسیتهد، یرونیبییروايد براین تهدیا مسـئله آن  نی
ـ شـوندگان مطالعـه که کنندیمجاب یایاخالقياستانداردهااست که  ش از مشـارکت در اکثـر   یپ

.خود را اعالم دارندۀت آگاهانیرضا، یقاتیتحقيهامطالعه
ـ ترباصـالح ، ياهفتـه 10ۀبرنامـ یکه در آن طد یریرا در نظر بگيامطالعه، مثالطوربه ت ی

گروه . شده استیطراح، یاثربخشیابیبا هدف ارز، جرم در نوجوانان مجرمکاهش ارتکابيبرا
در محققـان . ردیگیمو گروه کنترل قرار نردیگیمقرار ) ر مستقلیمتغیعنی(تحت مداخله یتجرب

ـ ی(از ارتکاب جـرم  يکمترسطح، رلتسه با گروه کتیدر مقایند که گروه تجربابییم ـ متغیعن ر ی
؛هاافتهیند که مداخله سبب یوسوسه شوند که بگومحققانممکن است . دهدیمرا نشان ) وابسته

ـ با ایبوده است ول ـ ارفتارهـا بهبـود  علّـت کـه  رودیمـ ن وجـود احتمـال  ی ن بـوده باشـد کـه    ی
در شـوندگان مطالعـه حال اگر . اندگرفتهش یع را در قبال مداخله در پینگرش مطشوندگانمطالعه

از یج مطالعـه حـاک  ینتادیشا، ش گرفته بودندیرا درقبال مداخله در پترینگرش منفیگروه درمان
ـ ممکن است هـر  ، در هر دو حالت. بودیت مداخله میعدم موفق ـ ی اثـرات  از یناشـ جیاک از دو نت

.از خود مداخلهینه ناشباشدیشیط آزمایبات مربوط به محیترتیواکنش

چندگانهيهارفتارتداخل 

) 1(هـا آنکـه در شـود یماطالق یقاتیط تحقیبه آن دسته از شرایرونیبییروايد براین تهدیا
افـراد  ) 2(ایـ شـود یماعمال شوندگانمطالعهيراب) ر مستقلیا متغی(یتجربۀک مداخلیش از یب

1991Schmelim(کنندیمک مطالعه مشارکت یش از یدر بیمشابه & Pedhazur,(.گرچـه ا
ـ کهيامطالعهدر هراما ، متداول استیامد درمانیپيهامطالعهدر شتریبد ین تهدیا ک یـ ش از یب

د آن ین تهدیایاصلمفهوم . استجیرا، داشته باشدر مستقل یک متغیش از یباییشیآزماط یشرا
2003c(دباشقیتحقياجراطیا مجموعه شرایط یاز محیق ناشیج تحقینتاامکان دارداست که

Kazdin,.(
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ا پشت سـرهم  یهمزمان طوربهکهیمستقليرهایمتغممکن است ، ولایقاتیط تحقیدر شرا
مستقل چندگانه يرهایمتغ، یکلطوربه. به وجود آورندیر واکنشیک تأثیشوندیمذارده گبه اجرا 
ن یـی و تعکننـد یمعمل کنندهمخدوشک عامل یصورت بهندیآیمک مطالعه به اجرا در یکه در 

يد برروتوانیمق یبا تحقییآشنا. استدشوار ، هستندده شدهاهمشج یک مسبب نتایکدامکهنیا
ج مطالعـه را  یح نتایر صحین هم تفسیر گذار باشد که ایتأثافراد تحت مطالعهيهاپاسخو رفتارها
.سازدیمدشوار 
را اد است یچندگانه در آن زيهااندرمتداخل ، که احتمال رخدادیطید شراییایب، مثالطوربه
ـ یکـرد ترک یرویاثربخشـ یابیارزيبراياهفته12یدرمانۀک مطالعی. میریبگدر نظر يبـرا یب

.شده استیطراح، یاز شناخت درمانيو عناصریشیپورواناز يشامل عناصر، یدرمان افسردگ
هـر  . شوندیمم یتقسیک گروه تجربیک گروه کنترل و ین یبیتصادفطوربهافراد تحت مطالعه

ـ . ن شودییتعهاآنتا شدت عالئم دررندیگیمقرار یابیرزدو گروه مورد ا بـه  یسپس گروه تجرب
قـرار  یهفتـه تحـت شـناخت درمـان    6مـدت  و سپس بهیشیپوروانهفته تحت درمان 6مدت 

ـ مـورد ارز یرل و تجربتشدت عالئم در هر دو گروه کت، هفته12يدر انتها.ردیگیم مجـدد  یابی
يامالحظهقابل طوربهیاز آن هستند که عالئم در گروه تجربیحاکیابیج ارزینتا. ردیگیمقرار 

کـه  کننـد یمـ يریـ گجهینتمحققان. ن نبوده استیکه در گروه کنترل چنیافتند در حالیکاهش 
.استیاثربخش در درمان افسردگيکردیرو، یشناخت-یشیپوروانیبیمدل درمان ترک

دارد ياریبسـ ۀفاصلتیقطعن مطلب با یااما ، اشدقت داشته بین امر حقیممکن است اگرچها
اجـرا  یناخت درمـان در ابتـدا شـ  ا اگر یآ، مثالطوربه. وجود داردياریبسماندةپاسخیباالتؤو س

ا فقط درمـان  ییا اگر فقط شناخت درمانی؟ آبودیماثربخشن اندازه یدرمان به همباز همشد یم
هـر دو  ا واقعاًی؟ آمیافتییمدست ید باز هم به اثر مشابهشیانجام مهفته 6به مدت یشیپوروان

؟اندشدهمداخله یکلیاثربخشدرمان سبب کاهش 
در صورت داردن امکااما ، در عالئم را به دنبال داشته استيریبهبود چشمگ، مطالعهگرچها

ـ ا. میافتیـ یمدست يج بهتریعدم استفاده از هر دو نوع درمان به نتا ر یاز تـأث ییهـا جنبـه هـا  نی
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بـه  تـوان یمـ هـا آنکنترليبراق خاصیتحقيهاطرحق یچندگانه هستند که از طريرفتارها
.دنمواقدام، سخن گفته شد5هاآنةدر بار5که در فصل ، وهیشن یتربه

یر ات تازگیتأث

مسـتقل  ر یرات متغیاز تأثیکه بخششودیمن احتمال اطالق یبه ایرونیبییروايد براین تهدیا
کـه  از آن جهـت ؛نه خـود مداخلـه  استتیقعا مویمحرك یا تازگیبودن منحصر بفرداز یناش

شوند که با از یجید نتایمنجر به تولیشیآزمايهامداخلها یير عادیا غید یامکان دارد اعمال جد
یشـ یاآزمط یبـودن محـ  تازهاثرات ه به یشب..ت هم محو شونداریتأثآن ، طیشراین رفتن تازگیب
، گـر یدیانیبه ب.است) 3-6ع یبه مرجع سر.ك.رنیچنهم؛از آن سخن گفته شد3که در فصل (

و نـه  (است ین تازگیو اکندیمعمل کنندهمخدوشر یک متغیمثابۀط بهیا شرایمداخله یتازگ
ر انواع دیرونیبییروايد براین تهدیا. دهدیمارائه یواقعیهینتابج توجيبراکه) ر مستقلیمتغ

.ق متداول استیتحقيهاطرحو هاطیمحاز ياگسترده

3-6ع یمرجع سر
یشیط آزماینو بودن محترایتأث

یهنگـام ، شودیمز گفته ینیشیط آزماینو بودن محریتأثکه به آن یشیدات آزمایهتمواکنش
عـه قـرار   از مشـارکت در مطال يویر آگـاه یکه عملکرد فرد در مطالعه تحت تـأث دیآیمش یپ
تـر  مطلع، ترقیدقگر یدیاز برخشوندگانمطالعهاز یممکن است برخ، ، مثالطوربه.ردیگیم
وطلبانـه در مطالعـه مشـارکت    ادکـه نیابا وجود گرانیدکهیتر باشند در حالکوشا سختی

Glass(نکنند يا همکاریاشندزا بمشکلعمداًاندکرده & Blacht , 1968(.

ـ یـ ین اثربخشـ یـی تعبهمحققاند که در آن یریرا درنظر بگیطیشرا، لمثاطوربه ۀک مداخل
ن یکه نام ااندگرفتهم یتصمهاآن.اندکردهاقدام، مزمنیافسردگۀسابقيداراافراديبرایدرمان



یشناسق و روشیطرح تحقاصول/ 248

طـور بـه کـه  شـود یمـ بگذارند چرا که به درمانگر آمـوزش داده  »یخنده درمان«د را یجدۀمداخل
مـورد  یعالئم افسردگ. دینماجاد یایبه زندگمثبت ینگرشيمار لبخند بزند تا در ویوسته به بیپ

ـ به گـروه کنتـرل   یتصادفطوربهشوندگانمطالعهو سپسرندیگیمقرار یابیارز از سـه  یکـ یا ی
-یشـناخت رفتـار ، یعبارتند از خنده درمانیط تجربین سه شرایا. شوندیگمارده میط تجربیشرا

قـرار  هفته تحت درمـان خـاص خودشـان   4شوندگانمطالعهۀ یلک.یدرمانيان فردیمویدرمان
ند کـه  ابییمدرمحققان. ردیگیممجدد قرار یابیمورد ارزهاآنو سپس شدت عالئم دررندیگیم

يان فـرد یـ مویدرمان-یرفتار شناختش ازیمزمن بیعالئم افسردگيبررویدرمانر خندهیتأث
وجود داشـته باشـد   ینجا مشکلید که ممکن است در ایابردهیتا به حال پ، ماالًاحت.استیدرمان

يشامل افرادیلیتخۀن مطالعیدر اما ۀجامع. ه کندیج را توجید نتاتوانیمهم یر تازگیچرا که تأث
متعـدد  یدرمـان يهـا روشکـه  دارداحتمـال ، نیبنابرا، هستندمزمن یافسردگمبتال بهاست که

گرچها. ک درمان بوده باشندیتحت یا حداقل مدت قابل توجهیتجربه کرده باشند زینرايگرید
شـامل  مداخلـه عنـوان  بـه هـا آنازکـدام چیهاما ، ز هستندیمتمايتا حدیدرمانيهاروشن یا

ا تازه اسـت و  یمنحصر بفردیرو خنده درماننیاز ا. ستندینفرد تحت مطالعهدن درمانگر به یخند
در که مالحظهاست نجا آن یگر در ایدۀمسئل. دوشیمسبب بهبود افسردگییبه تنهاممکن است

انتظـار ، بـوده باشـند  یحاصـل تـازگ  هاافتهین یاگر ا. صورت گرفته استياهفته4يادورهیط
ياهفتـه 4زمان داردن کاما. ان خنده محو شودرمدین رفتن تازگیر درمان با از بیکه تأثرودیم

در یقابـل تـوجه  يهـا افتهیهفته 12نباشد و ممکن است پس از یکافین رفتن تازگیبازيبرا
رامحقـق ییتوانایتازگاثروجود . نشان داده نشودج مطالعهینتادردیجدیدرمانن روشیمورد ا

ـ ین چنیایتازگاثرکه را ییهانهیزما یط یشراریسان مطالعه به یج ایم نتایتعميابر هـا آندرین
.کندیممحدود ، ستیوجود نم

د یـ خواهیمـ د کـه  یـ فرض کن.دیدهم مداخله -درمانۀطیدر خارج از حتوانیمراریأثن تیا
ران رده بـاال در دو گـروه   یمـد يوربهـره و یکـار گروهـ  ش یافـزا يبراک مداخله راییاثربخش
بـدون  ۀمطالعيااجرازیناشکهرا یدرونییرواواضحيدهایتهد. دیکنیبررسمختلفیسازمان
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یتـر معـان  قیـ عمید به بررسـ ییایبو، گذاشتهکنار را ، ط جداگانه هستندیدر دو محشما یتصادف
و مداخلـه را  ییران رده باال را در هر دو سازمان شناسایمد، محققان. میبپردازیر تازگیتأثیضمن
یت مـال یریمـد سـۀ مؤسک یگر یدسازمان است و يدیتولياکارخانهک سازمانی. کنندیماجرا 

ت یریمـد مؤسسـۀ در تنها رایو کار گروهيوربهره، ند که مداخلهابییمدر محققان. بزرگ است
در تنهـا  ثر اسـت امـا  ؤکه مداخله مکنندیميریگجهینتمحققان، نیبنابرا. دهدیمش یافزایمال
.طیک محی

از ینـه ناشـ  بوده باشـند یزگر تایاز تأثیناشهاافتهیکه هستز یاحتمال ن، نین وجود ایبا ا
ـ یدانستیماگرشد یچه م. میرا هم بدهيگرید اطالعات مرتبط دییایب. خود مداخله ۀد که کارخان

ـ اغلـب م هابرنامهها ن گونهیت است؟ ایفیکیبهبود کلۀک برنامیر یدرگيدیتول ـ ززانی از يادی
ـ ابییمـ در نیچنـ هـم . کنندیمطلب روزانه طوربهرا یو تعامل گروهیکارگروه مؤسسـۀ د کـه  ی

از . نبـوده اسـت  یگروهيوربهرها ییکار گروهۀچگاه به دنبال مسئلیدر گذشته هیت مالیریمد
باشـند  یطـ یدر محیکـارگروه ۀارائیاز تازگیناش،قابل مالحظهيهاافتهیممکن است ، رونیا

، برعکس. یکار گروهۀد مداخلاز خوینه ناشبوددهیگردن مسئله مطرح نیاقبالًکه در آن هرگز 
در فرهنگ مزبورثر نبوده است چرا که سازمان ؤميدیشرکت تولکیممکن است که مداخله در 

کـه  یت مـال یریمدمؤسسۀک یاگر مداخله را در . خود از آن مدل بهره گرفته بوده باشدیسازمان
در نجا هـم احتمـاالً  یدراشد؟یچه م، میکردیمبهره گرفته بود امتحان یگروهکرد یآن هم از رو

م در قالـب  یستتوانیمکه ياگزارهن یترقیدق، بودیمن یاگر چن. ستیکه مداخله مؤثر نمیافتییم
ثر اسـت  ؤمـ یت مالیریمديهامؤسسهن بود که مداخله در آن دسته از یم ایان کنیبيریپذمیتعم

.ده باشدمطرح نشهاآندریگروهساختار ۀمداخلگونهچیهکه در گذشته 
یابیبه ارزیاثرات واکنش

ـ پدبهیرونیبییروايد براین تهدیا افـراد  یآگـاه کـه بـه موجـب آن   شـود یمـ اطـالق  يادهی
1988(شـود  هـا آنر عملکـرد ییـ د سـبب تغ توانیم،واقع شدنيریگاندازهاز مورد شوندهمطالعه

Christensen, ؛(Kazdin, 2003c.
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باعث شـود  ین آگاهیکه اشودیممحسوب یرونیبییروايد برایتهدیهنگامواکنش اثرات 
پاسخ ترمتفاوت، شوندیممواجه یط تجربیبا شرايعادطوربهکه زمانی از هافراد تحت مطالعکه

.دهند
ـ یبیـی روايبـرا يگـر یدیمعمولد یتهد،واکنشاثرات  ـ یمـ اسـت کـه   یرون د در انـواع  توان

يضـرور ءجزیررسمیا غییرسمیابیارزهر وقت کهو ،ط رخ دهدیو شراهاطیمحاز ياگسترده
را در یدرمانروانکیۀجینتۀمطالع، مثالطوربه. شودیممحسوب یاساسيدیمطالعه باشد تهد

قـرار  یابیمورد ارزشوندگانمطالعهدریعاطفیشانید که در آن تعداد و شدت عالئم پریرینظر بگ
. ردیگیم

4-6ع یمرجع سر
سروصدایبيریگاندازهدر برابرند ینا خوشايریگزهانداسنجش و 

کـه  شـود یمـ محسوب د یتهدیرونیبییروايبرایهنگامواکنش، ذکر شدقبالًکه همانطور
. شـود یط تجربینسبت به شرادر مطالعهکنندگانشرکتمنجر به واکنش متفاوت ین آگاهیا
در ،مثـال ن یتـر متـداول ، ندوشواکنش بهمنجرندتوانیمها از محركياگستردهانواع گرچها

ـ مورد ارزکهشوندآگاهشوندگانمطالعهاگر . دهدیمرخ یرسمیابیا ارزیيریگاندازهیط یابی
احتمـال نیبنـابرا بـوده و  1ندینـا خوشـا  يریگاندازهکه آن شودیمآنگاه گفته ، رندیگیمقرار 

ـ اصطالح ، برعکس. ر قرار دهدیرا تحت تأثرفتارهاکه رودیم ـ بـه  2سروصـدا یب یابیـ ک ارزی
ـ گانـدازه انجـام ازشـوندگان مطالعـه کـه در آن شـود یماطالق  ,2002(د سـتن ینآگـاه يری

Rosenthal & Rosnow.(

شـوندگان  در حال انجام است ممکن است سبب شود تا مطالعهیابیک ارزیت که ین واقعیهم

1. obtrusive
2. unobtrusive
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شـوندگان  مثالً، ممکـن اسـت مطالعـه   . دهندیمنشان یمتفاوتيها، واکنشيل متعددیبنابر دال
بـرعکس،  . کنند و عالئم خود را کمتر از آنچه هست گزارش کننـد یا خودآگاهییاحساس ناراحت

شـود  يتـر دین کار ممکن است منجر به درمان شدیاگر افراد تحت مطالعه تصور کنند که انجام ا
به بحث دربارة 4-6ع یمرجع سر. دهندبيزیامکان دارد دربارة سطح عالئم خود گزارش اغراق آم

.پردازدیم،شوندهواکنش مطالعهدر نظر گرفتن اثراتبا يریگند اندازهیمزاحمت فرآ
در ، متداول اسـت یشناسروانو یطبدرمانياانواع مطالعات مداخلهۀدر همواکنشگرچها

هـا آنيهـا نگـرش ةان دربـار م از کارکنیپرسش مستق، مثالطوربه. دارداج ورز ینهاطیمحر یسا
خواسـته  هـا آنکـه از شود یحالتازترمطلوبيهاپاسخجر به نت ممکن است میرینسبت به مد

. ناشناس را پر کنندياپرسشنامهتاشودیم

آزمونپسو آزمونشیپت یحساس

يبرروآزمونپسو آزمونشیپکه ممکن است یراتیبه تأث، یرونیبییروامربوط بهدهایتهدن یا
Bracht(شـود یمـ داشـته باشـند اطـالق    افـراد تحـت مطالعـه   يهـا کـنش و وارفتارهـا  &

Glass,1968; Lana,1969; Pedhazur & Schmelkin,1991 .(ــ ــواع ياریدر بس از ان
مشـخص  ر مورد نظر یمتغمقدارتاشودیمانجام افراد تحت مطالعهيبرروآزمونشیپ، قاتیتحق

را نسبت به ) ر مستقلیمتغ(یتجربۀداخلرات میبتوان تأثتاد یآدستبهيرفتاريک مبنایو شده 
درمانیاثربخشیبررسيبرایدرمانيامطالعهدر آزمونشیپک ی، مثالطوربه. دنمویابیآن ارز

فـرد  درص عالئـم اضـطراب   یتشخيبراآزمونشیپک یکه اضطرابيهااختالليبرايدیجد
ةبـا انـداز  وردیـ گیمقرار يریگاندازهيمبنا، آزمونشیپطالعات ا. ردیگیمصورت تحت مطالعه

مداخلـه در کـاهش عالئـم    یاثربخشـ تـا  شـود یمـ سه یمقا، مطالعهيدر انتهاعالئمآزمونپس
مـورد  یتجربۀمداخليش از اجرایپشوندگانمطالعههرگاه که، یکلطوربه. ن شودییاضطراب تع

ـ متغير مسـتقل بـررو  یرات متغیتأثيریگاندازهه ل بیمامحققانرند ویقرار گسنجش  ر وابسـته  ی
.ز وجود داردینآزمونشیپت یاحتمال حساس، باشند
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ـ اوجود داردیرونیبییروايبران رابطه یدر اکه يدیتهد ممکـن اسـت قـرار    کـه ن اسـت  ی
یانیببه . ر وابسته باشندیرات مشاهده شده در متغییتغيبرایعامل،آزمونشیپگرفتن در معرض 

ـ ؟ اآمـد یمـ دستبهیج مشابهیشد باز هم نتایاجرا نمآزمونپسا اگر یآ، گرید یراتین امـر تـأث  ی
یطیدر شـرا تـا  شودباعثآزمونشیپت یدارد چرا که ممکن است حساسیرونیبییروشن بر روا

، مثـال يبرا.ندیایندستبهیمشابهیج درمانینتانین چنیادر کار نباشدیمشابهآزمونشیپکه 
ـ ةاضطراب ذکر شدۀدر مطالعاضطراب یسطح فعليبراآزمونشیپدر صورت عدم حضور  یقبل

.مشاهده نشودممکن است اثرات درمان مشابه ما 
ـ یـ ک متغیـ سـطح  یابیارزبر آزمونشیپهدفکهیدر حال ـ یر پ مداخلـه  يریکـارگ ه ش از ب

اجـرا ر مستقل یمتغیاثربخشیابیزبا هدف ارآزمونپس، استمتمرکز ) ر مستقلیا متغی(،یتجرب
ـ یابیرزاهمانند يرید تأثتوانیمآزمونپسيریگاندازه. شودیم ـ یبیـی بـر روا آزمـون شیپ یرون

، ستین نیشد؟ اگر چنیحاصل میج مشابهیشد باز هم نتایاجرا نمآزمونپسا اگر یآ. داشته باشد
ـ ا در ترکیییبه تنهاآزمونپست یگفت که ممکن است حساستوانیم ـ  ی ـ ۀب بـا مداخل ، یتجرب

.باشدج ینتايبرایهیتوج
ـ کهيادغدغه ـ وجـود دارد ا یابیـ ش و هـم در پـس ارز  یهم در پ ـ آن اسـت کـه  ی ـ اای ن دو ی

آنيهـا افتـه یممکن است ، ن استیاگر چن. شودیمشوندگانمطالعهت یسبب حساسيریگاندازه
سـنجش  يهاابزارو هیرويبدون اجرایواقعيهامداخلهو یقات آتیکه تحقیسه با حالتیدر مقا

ـ بـه ب . دنبرخوردار باشـ يکمتريریپذمیتعماز ، شدندیانجام میمشابهيریگاندازهو  ، گـر یان دی
ـ از ا.در آمده اسـت ، مداخلهازخود نفک یبخش الصورت بهآزمونپسو آزمونشیپوجود  ، رونی

يکمتریبرجستگآزمونپسو آزمونشیپت یاب حساسیر مستقل در غیرات متغیممکن است تأث
.داشته باشندنوجودا اصالًی، هتداش

يریگاندازهو یابیارزيبندزمان

مطـرح  راسؤالن یمتداول است و ایقات طولیخصوص در تحقه بیرونیبییروايد براین تهدیا
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دسـت بـه یبهج مشـا یباز هـم نتـا  انجام شده بود گر یدیدر زمانيریگاندازهچهچنانکه کندیم
kazdin(آمدیم ,2003c(.

در اما ، دیش آیق پیتحقيهاطرحد در اکثر انواع توانیمیرونیبییروايد براین تهدیاگرچها
).5بـه فصـل   .ك. ر،یقـات طـول  یاز تحقشـتر یبیآگـاه يبـرا (استترمتداولیقات طولیتحق
مکرر در طول مطالعـه  يهایابیارزهاآنبارزیژگیو ودهندیمدر طول زمان رخ یقات طولیتحق

مـاه 2انیپادر ، یابیپس از ارز، یک مطالعۀ طولیجۀ درمان ینتممکن است، مثالطوربه. است
ـ مـاه خاتمـه پ  2ياگر مطالعه در انتهـا . ن نباشدیماه چن5ا ی4يدر انتهایول، باشدریچشمگ دا ی

خـاص اخـتالل ک یه درمان در مورد کبکنندرا یکليریگجهینتن یامحققانممکن است ، کند
بـه  يتـر یطـوالن مـدت  ، چرا که اگر مطالعهز باشدیم اغراق آمیتعمن یممکن است ا. ثر استؤم

يریگجهینتممکن است ، رونیاز ا. شدیمشاهده نمیمشابهیر درمانیتأثد یشا، دیانجامیطول م
مـاه  2ا بعد از یماه 2که درمان تا ن باشد یانجام داد اهماه2ۀاز مطالعتوانمیکه يترمناسب

ممکـن  گـر چـه  ، کندیمد یمطالعه تأئ، رايترمشخصيریگجهینت. شودیمسبب کاهش عالئم 
د یبه خاطر داشته باشـ . ح نباشدیصحیاثربخشةدربارتریکليریگجهینت، يبندزمانعلّتبهاست 

ـ که ممکن است عکس ا ـ ییهـا افتـه یدر صـورت فقـدان   : ن مطلـب درسـت باشـد   ی دار در یمعن
ـ گدار را در صورت انجام شدن مداخله و اندازهیمعنیجیماه، احتمال نتا2پس از يریگاندازه يری

.بردین نمیتر، ا از بیطوالنیدر فاصلۀ زمان
ـ مطـرح شـده در ا  یرونیبییروايدهایتهد5-6ع یدر مرجع سر یطـور اجمـال  ن بخـش بـه  ی

.ن مطلب پرداخته استیتر به ار مفصلطوبه6-6ع یاند، و مرجع سرآمده
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5-6ع یمرجع سر
یرونیبییروايدهایتهد

. خـاص ياک مطالعه فقط در مـورد نمونـه  یج یزان مصداق داشتن نتایم: نمونهاتیخصوص-
و يرت نگـا یـ جمعاتیخصوصـ ها بـا  گر نمونهیج مطالعه در مورد دینتاکهنیایاساسپرسش 

یاسـ یت سیالت، و وضعی، تحصیتیجنسيریت، موضع گینسل سن، جیاز قبیمتفاوتیفیتوص
.کنندیهم صدق میاجتماع

ـ ات یکه به موجـب آن خصوصـ  یطیدة محیک پدی: طیمحرك و محيهایژگیو- ط یا شـرا ی
ک مطالعـه لزومـاً در   یـ ج یجه، نتـا یها را محدود کنند و در نتافتهیيریپذمیخاص مطالعه، تعم

.کندیکند هم صدق نمیمشابه استفاده ميانمونهازیگر که حتیديامورد مطالعه
کـه  مخدوش کنندهیر احتمالیک متغی: یشیط آزمایبات مربوط به محیترتیاثرات واکنش-

.استیقاتیفرد از مشارکت در مطالعۀ تحقیر نشأت شده ازآگاهیاز تأثیناش
شود که در یاطالق میتقایط تحقید به آن دسته از شراین تهدیا: چندگانهيرفتارهاتداخل -

) 2(ا یـ شوندگان اعمال شود به مطالعه) ر مستقلیا متغی(یک مداخله تجربیش از یب) 1: (هاآن
.کنندیک مطالعه مشارکت میش از یهمان افراد در ب

ـ رات متغیاز تأثین احتمال که ممکن است بخشیبه ا: یر ات تازگیتأث- از یر مسـتقل ناشـ  ی
.شودیاز خود مداخله اطالق میت باشند نه ناشیا موقعیمحرك یزگا تایمنحصر بفرد بودن 

شـوندگان از عملکـرد   مطالعـه یکه به موجب آن آگاهيادهیپد: یابیبه ارزیواکنشاثرات -
.ر مواقع شودیها نسبت به ساتواند سبب متفاوت شدن عملکرد آنیخود م

آزمون و شیگردد که پیاطالق میاترید به تأثین تهدیا: آزمونآزمون و پسشیت پیحساس-
.افراد تحت مطالعه بگذارنديهارفتار و واکنشيتوانند بر رویآزمون مپس

در يریـ گگردد که اگر انـدازه ید به آن اطالق مین تهدیا: يریگو اندازهیابیارزيبندزمان-
.آمدیدست مبهیج مشابهیداد، نتایرخ میمتفاوتینقطۀ زمان
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6-6ع یمرجع سر
یرونیبییرات کنش متقابل در ارتباط با روایت تأثیاهم

ـ آیدست مـ بهیزمانیرونیبیین فهم از روایبهتر ـ    ی ن صـفات  ید کـه آن را کـنش متقابـل ب
ـ هـا تعر مرتبط با آنيهایژگیو و) یتجرب(یشیط آزمایشونده و محمطالعه م یتعمـ . مییف نمـا ی

ات  یر مسـتقل بـا خصوصـ   یـ د شـد کـه متغ  مختـل خواهـ  یج حاصل از هـر مطالعـه زمـان   ینتا
. د کنـد یج مشاهده شده را تولیتا نتا،تعامل داشتهیشیط آزمایمحيهایژگیا ویشونده مطالعه

. سـتند یت برخـوردار ن ین فصل از جامعیبحث شده در ایرونیبییروايدهاین، انواع تهدیبنابرا
منحصـر بفـرد   يدهایـ ت تهدممکن اسياق، هر مطالعهیو سؤال تحقیتجربیبسته به طراح

رممکن یغیاگر کنترل تجرب. ها اقدام کردد متعاقباً نسبت به کنترل آنیجادکند که بایخود را ا
ل مـورد بحـث قـرار    ید به آن اندازه به تفصیمطالعه بايهاافتهیيهاتیمحدودیستیباشد، با

.ها را شفاف سازندافتهیيریپذمیرند تا ارتباط و تعمیگ

زهساییروا

مـرتبط  یلــّ ارتباط عير مبنایبه تفسازهسییروااصطالح ، قیتحقیشناسروشطرح و ۀطیدر ح
ـ تحقينظـر یج مطالعه و مبـان یان نتایمیهماهنگو به شودیم 2003c(گـردد یمـ ق اطـالق ی

Kazdin, .(ًـ ازهسـا ییروا، قتیدرحق. ر مستقل مطالعه استیبر متغزهساییرواتمرکز معموال ن ی
ج ینتـا يه ممکـن بـرا  یتوجن یتربههاافتهیتوسط د شدهیتائۀینظرا یکه آکندیمرا مطرح لسؤا

ـ و پد) ر مستقلیمتغ(یتجربۀان مداخلیل ارتباط میا دلیآ، گریدیانیبه ب. ا نهیباشدیمحاصله  ةدی
,Stanley(اسـت محققـان ه ارائه شده توسط یا توجیزهسااز یناش، )ر وابستهیمتغ(مشاهده شده 

Campbell, 1966; Christensen, 1988; Cook& Campbell, 1979; Graziano &
Raulin,2004; Kazdin,2003c(؟

یمبتنيقوزةساییاوالً، روا. هر مطالعه وجود دارندزهساییرواشیافزايبرایدو روش اصل
ـ ه باۀ مطالعیاً، نظریثان. مطالعه استيرهایق متغیواضح و دقیاتیف عملیبر تعار یعقلـ يد مبنـا ی
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ـ زیـی بـا روا ییهـا زهبر سایداشته باشد ومبتنيقو .),2004Raulin & Graziano(اد باشـد  ی
ـ کننـد؛ ا یشـنهاد مـ  یپزهساییرواشیافزايرا برايمتعدديهاروش) 1979(کمپبل و کوك  ن ی

.اندبرشمرده شده7-6ع یها در مرجع سرروش

7-6ع یمرجع سر
هزساییرواشیافزا

:دهندیمارائه زهساییرواشیافزاير را برایزيشنهادهایپ)1979(کمپبل و کوك 
.دیر مستقل ارائه دهیا متغییمفهوم انتزاعيواضح و روشن برایاتیف عملیک تعری-
مورد انتظار ۀجینت، ر مستقلیمتغیش تجربید که نماینشان دهتاد یکنيگردآورییهاداده-

.کندیمد یرا تول
يهااندازهبا یتفاوتر مستقل یمتغیش تجربید که نماید تا نشان دهیکنيگردآورییهاداده-

.ندارد، زیمتمامیمفهوبااما مرتبطيرهایمتغ
.دییکنترل نمار مستقل را یمتغيدستکار-

. میریـ سرراست را در نظـر بگ یمثال، در هر مطالعهزهساییروات ینشان دادن اهميد براییایب
ن کشور مختلفیر در چندیعوامل مؤثر بر نرخ مرگ و میبه بررسخواهندیممحققاناز یروهگ

محققـان نیبنـابرا ، دهـد یمـ را نیاقعـ ودهنـدگان پاسخامکان استفاده از، مطالعهۀطیح.بپردازند
ان یـ ميآمـار يهـا انجـام دهنـد و در آن ارتبـاط   یهمبسـتگ ۀک مطالعـ یکه رندیگیمم یتصم

ـ یامحققان. ل کنندیه و تحلیرا تجزموجود يرت نگایجمعيهادادهختلف و ميکشورها ن ین چن
ـ بـا نـرخ مـرگ و م   یالت و درآمـد خـانوادگ  یکه سطح تحصـ کنندیميپردازهیفرض ر ارتبـاط  ی

نرخ ، یالت و درآمد خانوادگیش سطح تحصین است که با افزایاه مشخصاًیفرض. دارندیتنگاتنگ
یکه ارتباطکنندیميپردازهین فرضین چنیامحققان، گریدیانیبه ب. دابییمر کاهش یمرگ و م

کـه در  ینیادیبنةساز.وجود داردیالت و درآمد خانوادگیر و سطح تحصیان مرگ و میمسمعکو
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الت و درآمـد  یسـطح تحصـ  –ن دو عامـل  یاست که اآنشودیمش واقع ین مطالعه مورد آزمایا
و دهنـد یمـ ل خود را انجام یه و تحلیتجزمحققان. ر دارندیو مبا مرگ معکوسیارتباطخانواده

ـ ئأتهاآنۀیند که فرضابییمدر ـ ی-د شـد ی ـ نـرخ مـرگ و م  ، یعن بـا سـطح   معکـوس یر ارتبـاط ی
الت و درآمـد  یکه سـطح تحصـ  کنندیميریگجهینتمحققان.دنداریالت و درآمد خانوادگیتحص

.دهندیمر را کاهش یتمال مرگ و مهستند که احيات کنندهیامل حماوعیخانوادگ
هم وجود يه بهتریا توجی، ج ارائه دادینتايبراتوانیماست که یهیتوجن یترکمن محیا ایآ

یـّه علیباشد؟ توج) زهساییرواا ی(ت ـّیرامون علیمطالعه پۀیفرضيبرايدید تهدتوانیمدارد که 
ج آن باشـد کـه سـطح    ینتـا يگر بـرا یدهیتوجک یست؟ ممکن است یج مطالعه چینتايبهتر برا

کـه بـه   شـوند یمر یاز آن جهت سبب کاهش نرخ مرگ و م، باالتریالت و درآمد خانوادگیتحص
ـ ادر نظر گـرفتن  با. مرتبط هستند، در مطالعه لحاظ نشده استکهيگریعامل د معمـوالً کـه نی

منجـر بـه   تر معموالًالت باالیح تحصوسط، م با سطح درآمد داردیمستقیارتباطالتیسطح تحص
ـ از مزاياگسـترده به انواع یسطح درآمد باالتر دسترسمعموالً، شوندیميسطح درآمد باالتر ا و ی

یدسترس، نیبنابرا. دآوریمت باالتر را به ارمغان یفیبا کیبه خدمات درمانیسخدمات مانند دستر
ـ امرتبط اسـت و  یخانوادگالت و درآمد یبا سطح تحصتر طلوبمتیفیبا کیبه خدمات درمان ن ی

ـ غ(باشـد یمـ از مطالعـه  ، آمدهدستبهج ینتايبراقابل قبولیـّه علیک توجی کـه  ییر از آنهـا ی
.)اندکردهمطرح محققان

ـ تهدصـورت  بـه نـد توانیمو دهندیمق رخ یتحقۀطیوجود دارند که در حییهادهیپد ییدهای
يهـا جنبـه به دهایتهدتعداد و نوع ، یرونیو بیوندرییهمانند روا. مطرح شوندزهساییروايبرا

از مطالعه هستند که ییهاجنبهمعموالًدهایتهدن یا. شوندیمبوط و طرح مطالعه مرمنحصر بفرد
در مباحـث  ). 2003c,Kazdin(دخالت دارندج مطالعهیاز نتایـّنتاج علتدر اسمحققییتوانابا

نداشدهف یتعریکه به خوبیمشخصيدهایتهدم یتوانست، ینرویو بیدرونییروادربارةمان یقبل
ـ دشـوارتر اسـت چـرا کـه ا    زهسـا ییروايدهایتهديبنددسته. میکنيبنددستهو ییرا شناسا ن ی

آن ییبنـا ریزينظـر زةطرح مطالعـه و سـا  هبباشد که مربوطيزیهرچشامل ندتوانیمدهایتهد
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ـ دتهآتمنشـ نیترمتداول، ن وجودیبا ا. است ـ ار نزدیبسـ زهسـا یـی روايدهای از یک بـه برخـ  ی
ط یماننـد شـرا  -میسـخن گفتـ  لن فصیهمدر هاآنةدربارترشیپ-کهیرونیبییروايدهایتهد

.هستند،شوندگانمطالعهاتیخصوصانتظارات آزمونگر و ، یت تجربیموقعیرامونیپ

دیفراموش نکن
زهساییروايدهایتهد
محقـق در  ییتوانـا بـا کـه  ، و طـرح مطالعـه  منحصر بفرديهانبهجبه سازهییروايدهایتهد

.مرتبط هستند، دخالت دارندج مطالعهیاز نتایـّاسنتاج عل

يآمارییروا

ار مهم یاست که بسيآمارییمفهوم روامییگویمن فصل از آن سخن یکه در ایین نوع روایخرآ
يریـ جـه گ یتنیـی رواکه بـه آن  (1يآمارییروا.شودیممورد توجه واقع کمترمعموالًیاست ول

که بر صـحت  یـّکمیابیارزيهاجنبهبه ، دیآیماز نامش بر کهچنانهم)شودیمز گفته ینيآمار
,Campbell(کننـد یمـ داللـت  ، گذارنـد یک مطالعـه اثـر مـ   یـ ج یحاصـل از نتـا  يهـا استنتاج

Cook,1979؛Stanley , Campbell.1966.( یآزمودن ارتبـاط يبرالبغايآماريهاهیرواز
ـ اسـت  یمشاهده شده تصادفير آماریتأثکهامرنین اییر و تعیا چند متغیان دو یم ـ ا واقعـاً ی ک ی

ـ   Rosnow(کننـد یمـ اسـتفاده  ، کنـد یمـ را مـنعکس  یـّارتبـاط عل & Rosenthal در ). 2002,
ورت گرفتـه از  صـ يآمـار يهـا استنتاجکه دپردازیمال ؤن سیابهيآمارییروا، سطحن یترساده

Raulin(ا نهیهستندمعقولک مطالعه یج ینتا & Graziano, 2004.(
را يآمـار یـی روایابیان ارزیبه هم مرتبط هستند و بنيآماریابیو ارزهیم آزمون فرضیمفاه

کـه  یآمـار واقعـ  یو منطق، یمحاسباتيهاجنبه، ينظران یبه بنيآماریابیارز. دهندیمل یتشک

1. statistical validity
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. شـود یمـ اطـالق  شوندیماستفاده وابسته و مستقليرهایمتغان یت ارتباط میماهیابیارزيبرا
ش مطالعـه  یمـورد آزمـا  يهـا هیفرضت یبه ماهر مسائل معموالًیدر کنار سايفنون آمارنشیگز

عبـارت  بـه . شـود یميآمارییوارد مبحث رواهیآزمون فرضنجاست که مفهوم یاز ا. داردیبستگ
ـ تجز، مطالعـه یشناسـ روشه اسـت کـه طـرح    یا چند فرضیک یبریتنمبهر مطالعه ، ساده ه و ی
.کنندیمت یج حاصل را هدایو نتا، يل آماریتحل

که (صفر ۀیفرض، قات وجود دارندیدر تحقیاصلهیدو نوع فرض، میگفت2در فصل همچنانکه
ـ ا تحقییشیآزماۀیو فرض) شودیمش داده ینماHoبا معموالً بسـته بـه تعـداد    کـه معمـوالً  (قی

H3, H2با هاهیفرض , H1شـگر ارتبـاط   ینمایشـ یآزماۀیفرضـ ). شودیمش داده یر آن نمایو نظا
ـ نماصـفر  ۀیفرضـ ، بـرعکس . در مطالعـه اسـت  یمورد بررسيرهایمتغن یشده بینیبشیپ انگر ی

,Christensen(اسـت یمـورد بررسـ  يرهـا یمتغانیـ عدم وجود ارتبـاط م بریمبتنییهاگزاره

1988.(
ـ تحقیشناسروشمهم در اعدةک قید ارتباط یبا، نجایدر ا ـ ه و تحلیـ ق بـا تجز ی و يل آمـار ی

ر یر متغیثأتیابیدر ارزین گام اساسیصفر نخستۀیب فرضیتکذ. میه را از نظر بگذرانیآزمون فرض
Raulin(مستقل است  & Graziano, ـ از ا).2004 ـ در تجز، رونی ـ ه و تحلی همـواره  يل آمـار ی

ـ در صـورت  محققـان . قیتحقيهاهیفرضبر صفر است و نه ۀیفرضيکز برروتمر افتن تفـاوت  ی
,kazdin(کننـد یمـ ب یصفر را تکذۀیفرض، و کنترلیط تجربین شرایمعنادار بيآمار 2003c .(

شکسـت  ( و کنترلیط تجربین شرایمعنادار بيتفاوت آمار، افتنیندر صورت محققان ، برعکس
.)شوندیمب آن نیا موفق به تکذی( دارندیمنگهصفر را ۀیفرض)ب آن یدر تکذ

ـ هاآنن فصل ازیکه در اییگر انواع روایهمانند د ـ تهد، میسخن گفت يبـرا يمتعـدد يدهای
ـ رويداریناپا، 1فیضعيتوان آمار: عبارتند ازهاآننیترمتداول. وجود دارنديآمارییروا يهـا هی

1. low statistical power
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و چندگانهيهاسهیمقاو 3يریگاندازهيهاابزارییایعدم پا،2شوندهمطالعهاتیخصوصو 1یتجرب
ـ ندتوانیمدهایتهدن یک از ایهر .4خطازانیم م یمطالعـه در ترسـ  ییبـر توانـا  يریر چشـمگ یثأت

.داشته باشندقابل قبولقیتحقيهاهیفرضو حذف یـّعليهاارتباط

کميتوان آمار

,Keppel(است کمين آمارتوايآمارییروايد برایتهدن یترمعمول 1991; Kirk , 1995 .(
ـ یان شـرا یتفاوت میید سبب کاهش احتمال شناساین تهدیوجود ا ـ ، و کنتـرل یط تجرب بـا یحت

در . شودیمبوطمرکمنمونهيهاحجمر و یثأبه تماًیکم مستقيتوان آمار. شودیم، وجود تفاوت
ـ زقیـ کم در طـرح تحق يآماراحتمال وجود توان ، ن دویک از ایصورت وجود هر  . شـود یمـ اد ی

، ج معناداریبا وجود نتایحت، شود که محققن یاهبمنجردتوانیمکم يتوان آمار، اساسنیبرهم
2002Rosenthal(وجود ندارنديمعنادارجیکند که نتايریگجهینت & Rosnow, .( 7در فصل

.م گفتیل سخن خواهیاز مفهوم توان به تفص

يداریناپا

و هـم در  افـراد تحـت مطالعـه   است که هم در مورديآمارییروايبرايگرید دیتهديداریپانا
ـ رومورد  ـ ایب، اول. مـورد اسـتفاده در مطالعـه مصـداق دارد    يهـا هی ـ ناپاد یی ـ رودر يداری يهـا هی
دربـارة ياریبسـ يهـا الؤو سـ هـا تفـاوت ةن مفهـوم در بردارنـد  یا. میکنیرا بررسیشناسروش
ـ توانیمرا هاتفاوتن یا. طرح مطالعه استیعواقيهاجنبه ـ متغۀدر ارائ ـ رو، ر مسـتقل ی يهـا هی

از يامجموعـه و ، در طول زمـان يریگاندازهيهاابزارعملکرد يداریناپا، مطالعهيمرتبط با اجرا

1. variability in the experimental procedures
2. participant characteristics
3. unreliability of measures
4. multiple comparisons and error rates
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ـ تهدک ی. افتی، دارندیبستگ، مطالعهمنحصر بفردبه طرح ماًیکه مستقيگریموارد د ط بـو مردی
دهنـدگان پاسخ.است)شوندهمطالعه(فراد تحت مطالعهااتیخصوصدر يداریناپا، يآمارییرواهب

ت یو وضـع ، التیتحصـ ، سـن چونیفاوتو ابعاد متاتیخصوصدر ندتوانیمیقاتیمطالعه تحقهر
احتمـال  ، شـونده مطالعـه فرد اتیخصوصش تنوع یبا افزا. تفاوت باشندمو نژاد ياقتصادیاجتماع
دن یپـس از بـه حـداقل رسـ    . وجود داردیط کنترل و تجربیان شرایتفاوت مییاساشندر يکمتر

ـ ین شرایبیک تفاوت واقعیییاحتمال شناسا، عمدهمنشأن دو یدر ايداریناپا یط کنترل و تجرب
نظـر قـرار   مطالعه مديزیربرنامهۀد در مرحلیرا بايآمارییروايد براین تهدیا. دابییمش یافزا

و ، ف شدهیخوب تعريان نامهییآيهافاهم نامهت، همگنيهانمونهاز يریگبهرهبا والًداد و معم
.شودیمکنترل ، يل آماریه و تحلیتجزۀدر مرحليآماريهاکنترل

يریگاندازهيهاابزارییایعدم پا

خود است که يداریناپاگریدمنشأ، در مطالعهشده مورد استفاده يریگاندازهيهاابزارییایعدم پا
ـ گانـدازه يهـا ابزارا یآکه کندیمن داللت یابردین تهدیا. استيآمارییروايبرايدیتهد يری

کنندیميریگاندازه–ا یا پای–ثابت ياوهیشمورد نظر را به يهایژگیو، مورد استفاده در مطالعه
)2003ckazdin, .(ـ وز ناپاا در مطالعه سبب بریناپايریگاندازهيهاابزار در يتـر یتصـادف يداری

.شوندیم)یتجرب(یشیآزماطرح 
يسبب کاهش توان آمـار ، هاهیروو شوندهمطالعهفرد يداریز همانند ناپاینيدارین نوع ناپایا

ـ  یتفاوت واقعيل آماریه و تحلین را که تجزیاو احتمال شودیم ـ ین شـرا یموجـود ب و یط تجرب
.کندیمکم ، ص دهدیتشخکنترل را 

چندگانهيهاسهیمقا

يآمـار يهـا سـه یمقابـا نـام  غالبـاً  -م گفتیکه از آن سخن خواه-يآمارییروادین تهدیآخر
;2002,2003(شودیماد یجیتانيخطازانیمو چندگانه Rosenthal& Rosnow,kazdin .(
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8-6ع یمرجع سر
يآمارییروايدهایتهد

یدر صـورت یحت، و کنترلیط تجربیشرانیبتفاوت ییاحتمال کم شناسا:کميتوان آمار-
.وجود داشته باشدیکه تفاوت واقع

يامجموعـه و یشناسروشيهاهیرودر يداریناپا: شوندهمطالعهفرد و ياهیرويداریناپا-
ـ  ین شـرا یتفاوت بییکه احتمال شناساشوندهمطالعهفرد اتیخصوصاز  را یط کنتـرل و تجرب

.دهدیمکاهش 
ک مطالعه یمورد استفاده در يریگاندازهيهاابزارا یآ:يریگاندازهيهاابزاردر ییایعدم پا-
ـ گانـدازه يهـا ابزار. ا نهیکنندیمیابیثابت ارزياوهیشمورد نظر را به يهایژگیو ـ ناپايری ا ی

ين امـر سـبب کـاهش تـوان آمـار     یکه اشوندیمق یدر طرح تحقتریتصادفيداریسبب ناپا
.شودیم
، يآماريهالیتحله و یش تعداد تجزین مفهوم که با افزایا: زان خطایمچندگانه و ۀسیمقا-

ش یافـزا را ، صرفاً برحسب تصـادف ، و کنترلیط تجربین شرایبمعناداریافتن تفاوتیاحتمال 
.دهدیم

ـ اسـتفاده شـده درتجز  يآماريهالیه و تحلیعلّت تعدد تجزبهيآمارییروايد براین تهدیا ه و ی
ـ ه و تحلیش تعداد تجزی، افزایطور کلبه. حاصل از مطالعه استيهال دادهیتحل ، يآمـار يهـا لی

و یط تجربین شرای، بیاضی، صرفاً براساس احتماالت ريمعناداريک تفاوت آماریافتن یاحتمال 
تفـاوت  اسـت و  یاضـ یک اثر ناخواستۀ ریافتۀ معنادار یگر، یدیانیبه ب. دهدیش میکنترل، را افزا

ـ یـ ن اسـاس، محققـان با  یبـرهم . کندیط را منعکس نمین شرایبیواقع ش از شـروع مطالعـه   ید پ
ه یهر فرضيرا برايل آماریه و تحلین تعداد تجزیف کنند تا بتوانند کمتریخود را تعريهاهیفرض

ـ که در ايآمارییروايدهای، آن تهد8-6ع یدر مرجع سر. ارائه دهند هـا سـخن   ن بخـش از آن ی
.اندان شدهیبیطور اجمالم بهیتگف
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خالصه

ـ تحقیشناسـ روشيبـرا یاساسيهاجنبهاز کهییچهار نوع رواةدربار، ن فصلیدر ا معتبـر ، قی
بحـث بـه هـا یـی روان نـوع  یـ ک از ایهر یاصليدهایتهددربارة، عالوهبه. میسخن گفتهستند
امـا ، مینمـود یمسـتقل بررسـ  طـور بهآن را يدهایتهدو ییانواع رواک ازیهر گرچها.میپرداخت

، انواعنیاز اکیهر ن موارد به هم وابسته هستند و ممکن است پرداختن به یادیتوجه داشته باش
در صـورت  ، مطالعـه یدر مرحلۀ طراحـ ، ان شدیبترشیپهمچنانکه. را به مخاطره اندازدنیریسا

یدرونییبودن رواادیزنان از یول اطمحص. پرداختهاییروايدهایتهدد به انواع عمدة یامکان با
م یبتـوان یحتکهنیاش ازید پیچرا که با، برخوردار استيشتریبت یاز اولویرونیبیینسبت به روا

.مییاقدام نمامعکوسيهاهیفرضکنترلبه، میینماتفکريامطالعهجینتايریپذمیتعمدربارة 

:ییخودآزما
داللت یقاتیمطالعۀ تحقهریو علمیاست که به صحت عقلقیمهم در تحقیمفهوم..........-1
.کندیم
.هستند...................يدهایتهدنش از یگزيهاتورشو يبازگشت آمار، آزمون، بلوغ، خیرتا-2
.داردسروکارق یج تحقینتا..............بایرونیبییروا-3
ج ینتـا اساسبرصورت گرفته يهااستنتاجه بر صحت کیکمـّیابیارزيهاجنبهبه .............. -4
.شودیماطالق ، گذارندیر میک مطالعه تأثی
.شودیمق اطالق یتحقينظریج مطالعه و مبانیان نتایمیهماهنگبه .........-5

: هاپاسخ
زهساییروا)5؛يآماريریگهجینت)4؛يریپذمیتعم)3؛یدرونییروا)2؛ییروا)1





7
هار دادهیتفسو ، لیتحل، يسازمادهآ





محقق کار خود را بـا بـه   ، يادیزیقیدر مطالعات تحق، میاکردهن بحث یشیدر فصول پهمچنانکه
، )بیقابـل تکـذ  ، گریدعبارت به(یاي قابل بررسهیدر قالب فرضیقیک سؤال تحقیوجود آوردن 

نشیگـز ق و یتحقشوندگانمطالعهاز مناسبيانمونهنشیگز، ق مناسبیک طرح تحقینشیگز
ح انجـام  یصـح طـور بهکارهان یکه ایدر صورت. کندیما و معتبر شروع یپايریگاندازهيهاروش
د مراحـل مهـم   یبا، ن حالیبا ا. باشدید مرحلۀ کامالً آسانیل اطالعات بایمرحلۀ تحلآنگاه، شوند
.انجام شودهاآنریفسق و تیتحقيهاافتهیییو روایاز درستیابینانیاطميبرایمتفاوت

: داردسروکارر یل اطالعات با سه مرحله زیند تحلیفرآ، یقیاز مطالعات تحقيادیدر انواع ز
ش یگر آزمـا یدعبارت به(و هادادهریفست-3، هادادهل یتحل-2، لیتحليبراهادادهۀ یته-1
ش و یاز پاالین فصل را با بحث کوتاهیا، نیبنابرا). معتبریجیق و استخراج نتایتحقيهاهیفرض

-یفیتوصيآمارهان یتراستفادهبر پریرفنیو با شرح مختصر غمیکنیمشروع هادادهیسازمانده
ر و یدرك تفسـ يفصل را با بحث دربـارة چنـد مفهـوم مهـم کـه بـرا      . میکنیمدنبال یاستنباط

ـ ییاز آنجا. میبریمان یق الزم است به پایتحقيهاافتهیج یاستخراج نتا جـامع دربـارة  یکه بحث
ازيتـر مفصلکه در صدد بررسی اطالعات یمحققان، ن کتاب استیفراتر از هدف ايفنون آمار

.ندیمنابع مراجعه نماشده در فهرستیاز متون معرفیکید به یهستند بايآماريهالیتحل
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هادادهيسازآماده

و يآورجمعاز ییبه شکل ها، یتصادفیي تجربهاشیآزماتاهاشیمایپاز ، یتمام مطالعات واقع
یل که اطالعـات ین دلیبه ا. دهندیمزحمت محققان را نشان ةثمرهاداده. از دارندین،هادادهورود 

ن ییو تعییشناسا، حوادثینیبشیپ، هادهیپدف یتاً به محققان امکان توصیکه نهاکنندیمرا ارائه 
د بـا  یبا، آنهایت اصلیل ماهیبه دلهاداده. دهدمیمداخله را یبات اثربخشط و اثین شرایتفاوت ب

ـ ابرعالوه. حداکثر توجه و مراقبت مطرح شوند ـ ینـان از محرمانـه بـودن و ا   یاطميبـرا ، نی یمن
ـ محقـق با ) شودیمبحث 8در فصل همچنانکه(یشخصيهاداده ثبـت  ید بـا دقـت چگـونگ   ی
، یک بانـک اطالعـات  یدر را شانیو سازمانده، )در صورت لزوم(هانآانتقال، ورود آنها1،هاداده
. کنديزیرطرح، حیکارآمد و صحيل آماریل در تحلیتسهيبرا

هادادهیابیشده و ردیابیثبت اطالعات باز

ثبـت اطالعـات   يبـرا کردهـا یرویازمند برخیدارد نسروکارهادادهيگردآورکه با يامطالعههر 
ـ تجزيبراشوندیم2یابیکه اطالعات مزبور وارد و ردهمانطوراست تا آمده دستبه ـ ه و تحلی ل ی

يهاادداشتی، مثالطوربه(آورده شوند ند از هر تعداد منابعتوانمییقیتحقيهاداده. آماده گردند
-آزمونشیپيهاابزارشگاهی ویگزارش هاي آزما، هامشاهده، شوندگانمطالعهۀ مصاحب، یشخص

).آورده شوندونآزمپس
و ، ریتفسـ رقابـل یغ، ختـه یبه آسـانی بـه هـم ر   ندتوانیمهاداده، ت شدهیۀ تثبیک رویبدون 
.استفاده شوندرقابلیغسرانجام 

در .وجود نداردهاآنو ورودهادادهمجموعه یابیو ردهادادهثبت يروشی قطعی برا، اگر چه
، ندیل فرآیتسهيبرايوتریکامپيهابرنامهاز یکیممکن است استفاده نکردن از ، وتریعصر کامپ

1. data log
2. tracking
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.دیایبه نظر بیرمنطقیرمؤثر و غیغ
ـ و ردنصـب يصرف وقت برا ، مثـال طـور بـه (وتر یکـامپ یسـتم در بانـک اطالعـات   یسیابی

محققـان را در  ) SAS, SPSS، سیکالرگذارعالمتل یفا، کرو سافت اکسلیم، کروافزار اکسیم
ـ ه و تحلیتجزيکه اطالعاتشان برایو زمانکنندیمز یآمد تجهروزیمطالعه با اطالعاتیط ل و ی

.شودیمیقابل توجهییجوصرفه، گزارش آماده باشد از نظر زمان و تالش
ثبـت  ، يریثبت عضـوگ . است1يریاطالعات ثبت عضوگیابیستم ردیسیاز عناصر اصلیکی
يد براتوانیمنیچنهم. اندگرفتهمشارکت در مطالعه تماس ياست که براياز تمام افرادیجامع

ن یـی تعيارهـا یمعبـا  ،هـا آنایآکهنیاو، یاحتمالشوندگانمطالعهتماسيهاانو زمخیثبت تار
کـار  بهز ین، ت آگاهانه ارائه دادندیرضاشرکت در مطالعهيو برا،موافقت کردند، شده مواجه شدند

مشـارکت در  يکه براياز افرادییاطالعات شناساگونهچیه، یل اخالقیبه دال، یکلطوربه. رود
ـ گیپ، يریثبت عضـوگ یهدف اصل. شودیمثبت ن، ت ندارندیق رضایمطالعه تحق یسـ ینونـام يری

فـراهم شـده تـا چـه حـد      شوندگانمطالعهن مطلب است که یو مشخص شدن اشوندگانمطالعه
.آن را داردیهستند که محقق قصد بررسياجامعهندة ینما

مانـد  یمـ یباقدر آنجایاحتمالشوندگانمطالعهکه سوابق تمام ، مطالعهيهاطیمحیعضدر ب
آوردن اطالعـات تمـام   دستبهفقط امکان، )هاانسازم، مدارس، درمانیيهابرنامه، مثالطوربه(

ـ گرفته نشدند کار به یولاندکردهیسینوناممطالعه ط که برايیافراد واجد شرا ـ یا بـه هـر دل  ی یل
. محقـق وجـود دارد  يبرا، تماس نگرفتهاآنا محقق باینشدند نشیگزبراي شرکت در مطالعه 

در تـوان یمرا فقط هادادهن یا، نکردندت آگاهانهیرضان افراد اعالمیاآنکهلیبه دل، یکلطوربه
طالعـات  ن مجموعه ایارائه ا. به دور باشندیید از هر اطالعات شناسایو با، آورددستبهمجموعه 

.ندة جامعه استینمونه مطالعه نمان کندییمحقق را قادر خواهد ساخت که تع

1. recruitment log
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ـ ، مراجعانيریبراي ثبت عضوگ، نیعالوه به ا ، شـده یخـوب طراحـ  يریـ گیسـتم پ یک سی
ـ ید محقق را با اطالعاتی روزآمد دربارة موقعتوانیم ، شـامل مشـارکت مراجعـان   ، مطالعـه یت کل

.مجهز کندهادادهو وارد کردن ، يگردآور

هادادهکردنغربال

صـحت يبـرا راهـا دادهد یمحقق با، آنهاردکردناما قبل از وا، هادادهيگردآوربالفاصله پس از 
ـ را ممکن است کارکنـان تحق یمهم است زیلیخهاهیرون یسرعت ا. کند1به دقت غربالهاآن ق ی

ـ ، اشـتباهات ، یخـوردگ ح هر قلم یتصحيبرا، با افراد تحت مطالعهباز هم بتوانند ، عـدم دقـت  ای
رعمـد در ثبـت   یغطـور  بـه  قیـ ممکن است کارکنـان تحق ، مواردیدر بعض. رندیتماس مجدد بگ
ید پاسـخ یا شـا ی، قصور کرده باشند) محل مطالعه، هادادهیابیارز، مثالطوربه(یاطالعات خاص

ق ممکن یکارکنان تحق، باشدنگذشتهيادیزیلیاگر زمان خ، ن مواردیدر ا. ناخوانا ثبت شده باشد
غالبـاً  هـا دادهردکـردن و وايگـردآور از آنجا که . ح کنندیاست بتوانند خودشان اطالعات را تصح

که اطالعات به کارکنان ورود یممکن است هنگام، شودیمق انجام یتوسط کارکنان مختلف تحق
.دسخت و زمانبر باشهاآنيموضوع برايسازشفافارائه شود هاداده

هادادهيگردآور، و کوتاه نمودن زمانهادادهکردنغربالند یل و فرآیتسهيهاروشاز یکی
. است، يوتریکامپیابیارزيهاابزاربا استفاده از

ـ بـا دامنـۀ مشـخص،    ییهـا قبـول پاسـخ  يرا فقط برايوتریکامپیابیارز یا کنتـرل بعضـ  ی
کنتـرل چنـد جانبـۀ    ياجـرا يتـوان بـرا  یمـ یا موضوعات از قلم افتاده، وحتـ ییهاي خالنهیزم

ت مهـم  یمز. کرديزیرها، برنامهپاسخیاحتماليهایناهماهنگییخاص جهت شناسایموضوعات
ـ به یکیطور الکترونتوان بهیوارد شده را معموالً ميهان است که دادهیها ان برنامهیگر اید ک ی

اگر. شودیانجام میکیها اتوماتواردکردن دادهجه، روش یانتقال داد، در نتیدائميهابانک داده

1. data screening
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د یفراموش نکن
یگانیباينگهداريهاتیمسئول

حفـظ  يبرا) شودمیاد یدگی یمأمور رسعنوان بهاز او ، قین بودجۀ تحقیدر تأم(محقق راهنما 
ق و توسـعه  یـ شامل آموزش مناسب تمام کارکنان تحق، قیتحقيهادادهت تمام یفیو کییروا

ـ محقـق با . کـامالً مسـئول اسـت   هـا دادهره یحفظ و ذح، ثبتییاجرايهااستیست یوتقو د ی
:مطمئن شود که

.شوندیمو ثبت يگردآورق یتحقیق طبق خط مشیتحقيهاداده-
.شوندیمره یمطمئن و محرمانه ذخیقیق به طریتحقيهاداده-
یمسائل احتمـال ییو شناساتیفیحفظ کنترل کيۀ اصول منظم برایق بر پایتحقيهاداده-

. شوندیمش یرایکه رخ می دهند وايگونهبه 

ـ غبودجـه و نـه  یشدن از نظر هزيوترین نوع کامپیچه در نگاه اول ممکن است ا ، باشـد رممکنی
ياز نظـر اقتصـاد  ، هادادهورود و کردنغربالره شدة کارکنان در یبا در نظر گرفتن وقت ذخیول
.دیآیماز آنچه به نظر استترصرفهبایلیخ

ـ رد یـ صورت گیکیو چه الکترونیدستصورت بهچه هادادهکردنغربال یک مرحلـه اساسـ  ی
ـ طـور بـه . میشـو یمـ مطمئن هادادهو کامل بودن یرا از درستیاست ز ـ محقـق با ، یکل يبـرا د ی
، هسـتند و قابل دركیمنطقهاپاسخ-1: کند تا مطمئن شود کهيزیرطرحهادادهکردنغربال

ـ تمـام اطالعـات مـورد ن   -4، کامل هسـتند هاپاسخ-3، قابل قبول استهاپاسخدامنۀ -2 از را ی
.رندیگیمدربر

هادادهگاه یک پایجاد یا

بـا سـاختار خـوب    ییهادادهگاه ید به پایبا، ردیند و تمام اصالحات انجام گدغربال شهادادهیوقت
یو چگـونگ هـا دادهگـاه  ید بـا دقـت سـاختار پا   یمحقق با،هرمطالعهيزیرطرحموقع . وارد شوند



یشناسق و روشیطرح تحقاصول/ 272

و ، ممکن است تفکر بـه گذشـته  ، از مواردياریممکن است در بس. ردیاستفاده از آن را در نظر بگ
ن کار بـه محقـق کمـک کنـد تـا      ید ایشا.د باشدیمف،هادادهل یه و تحلیتجزیچگونگینیبشیپ

، عـالوه بـه . شونديبندقالبد یوچگونه با، چگونه مرتب، دد وارد شونیبارهایمتغقاً کدام یبفهمد دق
شما يهادادهگاه یپايد برایرا باياچه نوع برنامهن کنندییز تعینيآماريهالیتحلممکن است 

يهالیتحل، مخصوصيآماريهابرنامهاستفاده در يممکن است برا، مثالطوربه. کردنشیگز
.الزم باشدیدة خاصیچیپيآمار

که الزم اسـت  راییرهایمتغد تمام یمحقق با، هادادهگاه یساختار کل پایر تمام مدت طراحد
ر به اندازة از قلم افتادن یا چند متغیکیفراموش کردن ورود . ردیبا دقت در نظر بگرا ، وارد شوند

چـون  ، شـود یمـ نه و پرزحمـت  یپرهزیست ولینسازمسئلهبه خصوص ياعناصر دادهيگردآور
.ابدیگمشده را بيهادادهموثق مراجعه کند تا عناصر يهادادهبه ها د بعدیق بامحق

هادادهکتاب کد 

ـ یمحققان با، ی خوش ساختاریهادادهگاه یک پایجاد یابرعالوه ک یـ جـاد  یايرا هـم بـرا  ید وقت
يوتریمپا کـا یيک فهرست ارائه شده نوشتاریهادادهکتاب کد . رندیدر نظر بگ1هادادهکتاب کد 

ـ در هنگام شروع تحل. استهادادهگاه یپايرهایمتغاز یف جامع و واضحیاست که شامل توص ل ی
ـ  ، نیابرعالوه. وجود کتاب کد مفصل ضروري استهاداده يهـا دادهگـاه  یپايراهنمـا ۀبـه مثاب
کنـد یمخاص تالش يهادادهل مجدد یتحليمحقق برایوقتچنانکهآن، رودیمکاربهز ینیدائم
لـی خـاص مـورد    یتحليی بـرا یهادادهچه کهنیاا یخاص يرهایمتغیاسامیمعانيادآوریيبرا

ک کتـاب کـد   یممکن است فقدان ، تاًیو نها. را الزم ندارديادیتالش ز، گرفته استاستفاده قرار
عبارت در . شودهادادهگاه یپار و بال استفاده شدنیتفسرقابلیغف شده باعث یخوب تعريهاداده

:ر باشدیهر متغير برایزيد شامل اجزایباهادادهکتاب کد ، سادهیلیخ

1. data codebook
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رینام متغ-
ریف متغیتوص-
)متن، هاداده، شماره(ر یقالب متغ-
يگردآورا روش یابزار -
شدهيگردآوريهاداده-
ا گروهیشوندهمطالعه-
)هادادهگاه یدر پا(ر یمحل متغ-
هاادداشتی-

1

د یفراموش نکن
هادادهحفظ ثبت

را ممکن اسـت  یرا نگه دارد زهاآنشیهادادهپنج سال پس از انتشار يد حداقل برایمحقق با
در یعلميهابه جلب اعتماد انجمنیشرفت علوم متکیپ. مطرح شودهاافتهیدربارة یسؤاالت
.کندیمکمک ين اعتمادیچنيه به القایاوليهادادهو وجود ، ستهاافتهیاشاعۀ 

هادادهردنردکوا

بـا  هادادهگاه یک پایغربال شدند و محقق ،هاآنتیو جامعیدرستبه منظور هادادهآنکهپس از
ـ باهـا دادهردکـردن وا، جاد نمودیک کتاب کد مفصل ایخوب و يساختاربند د کـامالً سرراسـت   ی

است که تمـام  یاتین امر حیا، نیبنابرا. ن مرحله رخ دهدیدر ااد چند خطیشا، ن وصفیبا ا. باشد
ـ نهاهـا دادهنند و هنگام ارائه یآموزش ببیمناسبطوربههادادهکارکنان ورود  ت دقـت را داشـته   ی
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وهیدر شـ . اسـت 1ياشناسـه دو هـا دادهح یصـح ردکـردن از وایابینانیاطميک راه برای. باشند
هـا آننیا بیآکهنیان ییتعيو سپس براشوندیمدوبار وارد هادادهگاه یدر پاهاداده، ياشناسهدو

اختالفـات را  نـد توانیمـ هـا دادها کارکنـان ورود  یمحقق . شوندیمسه یمقا، ا نهیهست یاختالف
صـرفاً  هاآند باینکه بایا ا یح نمود یا تصحیرا برطرف هاآنتوانیما ین کنند که آییو تعیبررس

ـ یاگر چه فرآ. ي مفقود شده برخورد کردهادادهعنوان به يبـرا يثرؤار مـ یراه بسـ ياشناسـه د دون
نـه  یمشکل باشد و از نظر زمـان و هز ، آنة ممکن است اداریول، استيوروديخطاهاییشناسا

.قابل اجرا نباشد

د یفراموش نکن
هادادهگاه یک پایدر رهایمتغف یتعر

مکـان  به محقـق ا ) SPSS، مثالطوربه(يآماريهابرنامهخاص به خصوص يهادادهگاه یپا
طـور بـه (هـا دادهنـوع  ، ریشامل نام متغ-ریاز اطالعات دربارة هر متغیعیحجم وسردکردنوا

، )شـود یمـ ارجـاع داده  هـا دادهنـت  یچطـور بـه پر  (برچسب ) یزمان، مال، یمتن، عددي، مثال
، یاسـم ، مثـال طـور به(يریگاندازهاس یو مقکنندیما کار یيگمشده چطور کدگذاريهاداده
د هسـتند  یمفتینهایبهادادههاي گاهین پایاگر چه ا. دهدیمرا -)یا نسبیيافاصله، یبیترت

ه کـ ک کتاب کـد جـامع   ینیگزیجاهاآناما، رندیمورد استفاده قرار گندتوانیمیو در هر وقت
کـدام  ، مثـال يبرا(مختلف است یاطالعاتيهاگاهیدرباره پاياخود شامل اطالعات جداگانه

.شوندیمن، باشدیم) رندیگیمل مورد استفاده قرار یهر مجموعه تحليبرایاطالعاتگاه یپا

کنتـرل  يبـرا يادوشناسـه ینیگزیعنوان جـا کرد استاندارد را بهیک رویممکن است محقق 
يوارد شده برايهاق دادهیدقینینوعاً مستلزم بازبییکردهاین رویچن. دیها، مطرح نمااشتباه داده

توانـد  ین کارها مـ یشتر ایب. نادرست استيبندو قالبيخارج از رده، اطالعات مفقوديرهایمتغ

1. double-entry



275/ ها ر دادهیل، و تفسی، تحليسازآماده

يهـا ن، برنامـه یبر اعالوه. ردیر صورت گیهر متغيهایو فراوانیدر پیپیفیتوصيهالیبا تحل
ها، ف دامنهیامکان تعر) SPSSکروسافت اکسس، یکروسافت اکسل، میمثل، م(ها گاه دادهیچند پا
به خصوص قابل قبول هستند، بـه محقـق   يهانۀ دادهیرا که در زمییهاها و نوع دادهيبندقالب

يام شـده یش تنظـ یاز پـ يارهـا یها ورود اطالعاتی را که پاسخگوي معگاه دادهین پایا. دهندیم
ياریتواند مانع بسـ یق مین طریوارد شده به ايهاار دادهیف معیتعر. کنندیر ممکن میستند، غین

.ها را کاهش دهدش دادهیها شود و اساساً ممکن است زمان صرف شده براي پاالاز غلط

هادادهل کردنیتبد

بـدون  هـا دادها کارکنـان ورود  یمحقق ، اشتباهات کنترل شدنديو براواردهادادهکهنیاپس از 
1هـا لیتبدن یا. ل کنندي خاصی را اعماهالیتبد،هادادهل ید ملزم خواهند شد که قبل از تحلیترد

:داردسروکارر ینوعاً با موارد ز
2ير مفقودیمقاديو کدگذارییشناسا-

3دیجديرهایمتغمحاسبه مجموع و -

4اسیمقيکردن اجزامعکوس-

5يبنددستهثبت و -

ير مفقودیمقاديو رمزگذارییشناسا

ـ ا. رقابـل اجتنـاب اسـت   یرهـا غ یهـا و اکثـر متغ  دادهيهاگاهیدر تمام پاير مفقودیوجود مقاد ن ی

1. transforming
2. Identifying and coding missing value
3. Computing totals and new variables
4. Reversing scale items
5. Recording and categorization
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هـاي از قلـم   به سؤاالت به خصوص، مشاهدهییا ضعف افراد تحت مطالعه در پاسخگوی،علّتبه
ل گران یمحققان و تحل. ، باشداندزده شدهها پسدادهيهاگاهیکه از پاینادرستيهاا دادهیافتاده، 

را ممکن است یداشته باشند زيوداطالعات مفقيرا برایخواهند موارد خاصیغالباً نم،اطالعات
ـ مـوارد ناد يهـا نـه ین، گزیبنـابرا . ج شوندینتایباعث مخدوش شدن احتمال ده گرفتـه شـده در   ی

در نظـر  يعنـوان مفقـود  را بـه یخاصـ يرهایمتغ،)SAS, SPSSمثل (يادیزيآماريهابسته
ز یها نن برنامهیا. کنندیل معميعنوان مفقودرا بهیر خالیطور خودکار، مقادها بها آنیرند، یگیم

د ین نماییتعيارائه اطالعات مفقوديرا برایر خاصیکه مقاددهدنوعاً به محقق آن امکان را می
در ير اطالعـات مفقـود  یاسناد مقادياز فنون مورد استفاده براینمونۀ کوچک). 99طور مثال، به(

.مورد بحث قرار گرفته است1-7ع یمرجع سر

دیجديرهایو متغمحاسبه مجموع

رهـا بنـا   یر متغیاز سـا يرید را براسـاس مقـاد  یجديرهایخواهد متغیخاص، محقق ميدر موارد
ان یبراساس مجموع تعداد دفعات حضور مشترییهاد که محقق دادهیمثال، فرض کنيبرا. گذارد

خواهد داشت، ریمتغ4محقق مجموعی از . دارد)دو درمان متفاوت در هر ماه(شان، خوددر درمان
ـ اجـازه ده . دهـد یماه درمان نشان منیدر اولآنها رایهفتگکه هر کدام تعداد جلسات حضور  د ی

1234ها را آن ,,, qqqqرا بـا ان خـود  یمشـتر کـه محقـق بخواهـد حضـور     یدر صورت. میبنام
عمل با انتقـال  ن یا. د را محاسبه کندیر جدیک متغیل کند، مجبور است یمتفاوت تحليهادرمان

:شودیر انجام میز
1234 qqqq  =مجموع

رهـا  ین است که امکان دارد متغیرها هست و آن ایل متغیتبديبرايگریل دین وجود دلیبا ا
).2-7ع یبه مرجع سر. ك.ر(ع نشده باشند یطور نرمال توزبه
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1-7ع یمرجع سر
ير مفقودیاسناد مقاد

ۀمجموعـ يل آمـار یمتاسفانه تحل.دارندير مفقودیمقادبرخی،هادادهيهاگاهیقتاً تمام پایحق
ياگر چـه بـرا  . رات نادرست شودیثأج و تینتاتورشد باعث توانیم،ير مفقودیبا مقاد،هاداده

فنـون در آمـار   ن یتـر مناسببر سر اما بحث، شنهاد شدهیپيادیفنون زير مفقودیاسناد مقاد
:ون اسناد عبارتند ازفنن یترجیرا.معاصر است

ییشناسـا يبرامحقق افراد تحت مطالعه را، ن فن اسنادیدر ا:1)دست اول(داغ ۀ دستاسناد 
که از يریمقاداستفاده از ا ب، ير مفقودیسپس مقاد. کندیمهمتا یر خاصیمقاديبر رو،یینها

ـ ی(، آمده انددستبههمتا شده شوندگانمطالعه از يامجموعـه ر ی کـه د شـوندگان مطالعـه یعن
.شوندیمن یگزیجا) اندشدهعوامل مرتبط همتا 

ینیبشیپخاصیيآماريهاهیروبا استفاده از ير اسنادیمقاد:2دهشینیبشیپن یانگیاسناد م
ـ یپيهادادهيبرایون خطیرگرسیعنی(شوندیم دو يهـا دادهيبـرا یوسته و عملکرد افتراق

). ا دو حالتییارزشی 
ـ یمقادبراساسير اسنادیمقاد:3مقدار به جلون یآخرحمل ـ از ا. اسـت یر مشاهده شده قبل ن ی
از هپاسـخ دهنـد  هر يبه ازاهاآنریکه مقادشودیماستفاده یطوليرهایمتغيبراتنها روش
.مشخص استیقبليهادادهيگردآورنقاط 

ـ (ر یـ ن گروه متغیانگیق محاسبه میاز طرير اسنادیمقاد:4گروهيهانیانگیم در مـورد  ، نمـا ای
.شودیمن ییتع) يامقولهيهاداده

1. Hot deck imputation
2. Predicted mean imputation
3. Last value carried forward
4. Group means
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2-7ع یمرجع سر
نرماليهاعیتوز
ـ یـ صـورت  بهکه ، ریک متغیر یاست از مقادیعیع نرمال توزیتوز شـکل  يازنگولـه یک منحن

از موارد در وسـط بـاال  يادیطرف تا تعداد زدو از موارد در هریمتقارن که همواره از تعداد کم
.شودمیم یترس، درویم

لیتبـد ن موارد، ممکن اسـت  یدر ا. ر دهدییها را تغل دادهیج تحلیتواند نتاین عمل میاساساً ا
ج یع و اثبات صـحت نتـا  ینرمال کردن توزيبرا). 3-7ع یبه مرجع سر. ك.ر(بخصوص يهاداده

.دیایکار ببه

3-7ع یمرجع سر
هادادهلیتبد

نرمـال  صـورت  بهل یه و تحلیتحت تجزيرهایمتغاست که نیايآماريهاهیروشتریبفرض 
ـ زبه دتوانیماندشدهع نینرمال توزصورت بهکه ییرهایمتغل یه و تحلیتجز. اندشدهع یتوز اده ی

ـ محقـق با ، نیبنـابرا . منجر شود) نوع دوميخطا(ینیبا کمی) نوع اوليخطا(ینیب ـ د توزی ع ی
ن کار غالبـاً  یاگر چه ا. کندیرا به دقت بررسهاآنيهادادهل یه و تحلیقبل از تجزيرهایمتغ

ـ آکـه نیان ییتعيبرايترینیعيهاروش. شودیمانجام یعات فراوانیساده از توزیبا بررس ا ی
و 1یچـولگ یشـامل بررسـ  ها نیانوعاً. وجود دارد، ا نهیع نرمال هستند یتوزيدارايرهایمتغ
و -کنـد میري یع را اندازه گیتوزعدم وجود کلی تقارن، یچولگ. باشدیر میهر متغ2یدگیکش

کـه  ، آنیدگیکشـ و ، ا نـه یدیآمیکسان به نظر یيدر چپ و راست نقطۀ مرکزاین را که آیا
، سـفانه أمت. تخـت اینوکدار هستند ، ع نرمالیتوزکینسبت به هادادها یآکندمیري یاندازه گ

1. skewness
2. kurtosis
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. ستندیع نرمال برخوردار نیاز توزیجامعه نمونۀ خاصو در یدر علوم اجتماعرهایمتغاري از یبس
یکیبه ، به خصوصيرهایمتغ) تهینرمال(1بهنجاريیاثبات احتماليغالباً محققان برانیبنابرا

لیتبـد ، 2دومشـۀ  یرلیتبـد : ازانـد عبـارت هـا  لیتبدن یتراستفادهپر. هستندیمتکها لیتبداز 
.4وارونلیتبدو، 3تمیلگار

شـه  یشامل گرفتن رلیتبدن نوع از ین است که این چنیح ساده آن ایتوض:شۀ دومیرل یتبد
ک عدد ید از یتوانیمنکهنیا، ن موردیدر ايهشدار. ر خاص استیک متغیهر مقدار در ربعم

قبـل از  ، بـه هـر فقـره   1ک عدد ثابت مانند یبا افزودن ، خوشبختانه. دیریبگربعشه میریمنف
.ن وضع را اصالح کردیاتوانیمیبه سادگ،ربعشۀ میمحاسبه ر

ـ اگـر چـه   ، در کـل . شـود یمـ تم یلگاريهالیبداز تیعیشامل دامنۀ وس:تمیلگارلیبدت ک ی
که اگر عدد مبنا به آن برسد ) شودیمز شناخته یقوه نعنوان بههمچنانکه(است یتم توانیلگار

ـ اگر متغ، ذورجشه میرلیبدهمانند مورد ت.میابییمدست یاصلبه عدد  يریشـامل مقـاد  يری
.د اضافه شودیک عدد ثابت بای،عیر توزاحداقل مقدییجابجايبرا، شود1از کمتر

م کردن آن بر یق تقسیاز طر، شامل معکوس گرفتن از هر مقدارلیتبدن نوع یا:ل وارونیتبد
ـ یر خیاده مقـ ین رویاساساً ا. شودیممحاسبه 3/1به شکل 3معکوس، مثاليبرا. است1 یل

ـ ترتربمعکوسو اثر کندیمکوچک یلیبزرگ را خیلیر خیبزرگ و مقادیلیکوچک را خ ب ی
دقت کند تا نمـرات  یلید خیه باین رویاستفاده از ايمحقق برا، نیبنابرا. ر داردینمرات هر متغ

.دشور نیبد تعب، ل آنهایو متعاقب آن تحل

1. normality
2. square root transformation
3. log tranformation
4. inverse transformation
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اسیمقيمعکوس کردن اجزا

عنـوان  بـه هـا آنکاهش احتمال تنزل افراد تحت مطالعه کـه از يبراهااسیمقاز ابزار و ياریبس
مجموعـه  هـر  .کننـد یماس استفاده یمقياز معکوس کردن اجزاشودیمادی1»مجموعه پاسخ«

ـ جواب دادن به سـؤاالت  یابیاس ارزیا مقیک آزمون یر ، دکهدهدیمرخ یوقتپاسخ ا عبـارات  ی
ـ هر پرسش يدون توجه به محتواشده و بيزیرطرحطبق روش  ، مثـال يبـرا .باشـد ، ا عبـارت ی

ن یرا از ب1جواب هاپرسشتمام يا برایدهد غلطممکن است به تمام موارد آزمون جواب يفرد
: شـود یمـ اس ارائـه  یمقيکردن اجزاعمل معکوس یاز چگونگینجا مثالیدرا. نه ارائه کندیگز5

نشـان دادن سـطوح   يبـرا عبـاراتی را اد تحـت مطالعـه  از افریک بررسیدر کهمیکنمیفرض 
5و »کـامالً مخـالف  «مطـابق بـا   1، ین بررسیدر ا. شودیمسؤال 5تا 1براساسموافقت خود 

يمعکوس کـردن اجـزا  يبرایممکن است محقق، ن وجودیبا ا. است»کامالً موافق«مطابق با 
»کـامالً مخـالف  «مطابق با 5و »موافقکامالً«مطابق با 1که د ریگبمیتصمیاس در بررسیمق

کاهش ،ک مجموعه پاسخیرا در شوندگانمطالعهن امر احتمال گرفتار شدن یممکن است ا. باشد
ثبـت  معکـوس يل شوند الزم اسـت تمـام اجـزا   یه و تحلیبتوانند تجزهادادهکهنیاقبل از .دهد

.ک جهت منظم شوندیدر هاپاسختمام چنانکهشوند آن 

رهایمتغثبت 

ـ تجزدسته بندي ثبت شده باشـند بـراي  صورت بهدر صورتی که رهایمتغممکن است برخی  ه و ی
ن یتخمـ یدگیل بـه در هـم پاشـ   یک محقق ممکن است مای، مثالطوربه. باشندترآسانل یتحل

ر یـ وسـته در متغ یر پیک متغیاز برگشت ین مثالیا. به خصوص باشديادامنهدر یا سنیيدرآمد
وسـته  یپيرهـا یمتغتـاٌ  ینهااگر چه امکـان دارد  ). بحث شد2در فصل همچنانکه(است يامقوله
یسـادگ يموارد ممکن اسـت بـرا  یاما در برخ، ات خود را کاهش دهندیشده خصوصيبندمقوله

1. response set
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ـ مجـدد  يبنـد دسـته د یشـا ، ر مـوارد یدر سـا . مجاز باشـد ن امر یا، هادادهر یل و تعبیتحل ا ثبـت  ی
ـ  یا. الزم باشد، کوچکيهادستهدر هاآنقیق تلفیاز طريامقولهيرهایمتغ ین مورد اغلـب وقت

خـاص قـرار   يهـا دسـته پراکنـده در  طـور بـه د و هستنيادیزيهادستهيدارارهایمتغاست که 
برطـرف  يبرا. تجاوز کنندیخاصيل آماریي تحلهاهیفرضکه ممکن است از يطوربه. اندگرفته

. کندنشیگزخاصی را يهادستهیدگیا فروپاشیق ید تلفیامحقق شن مسئلهیکردن ا
البته . ل گردندیتحلآمادة د یل شوند بایش شده و تبدیپاال، وارد شده، شدهغربالهادادهوقتی 

ـ تجزیدر طهادادهممکن است که الزم باشد  ـ ه و تحلی ـ ثبـت  اًل مجـدد ی . ل داده شـوند یا تبـد ی
بحـث شـد   قـبالً کـه  ییهـا لیاز تبـد یرورت انجام برخـ ضهالیتحلتا قبل از شروع ، قتیدرحق

سـبب  ، هـا دادهيسـاز آمادهيبرارادر نظر گرفتن زمانیدر ابتدا، ن وجودیبا ا. شوندیمناحساس
.شودیممطالعه يهاافتهییکلییو بهبود رواهادادهل یکارآمدتر شدن تحل

هادادهل یه و تحلیتجز

ثمرة کـار محققـان بـه حسـاب     عنوان بهتوانیمپژوهش را يهاداده، ذکر شدقبالًکه همانطور
دریاصـل يهـا به منزلۀ سررشتههاداده،انجام شده باشدیاي به روش عملمطالعهچهچنان. آورد

بـه  یمتکـ محققـان نوعـاً  ، هارشتهن سریباز کردن ايبرا. هستندبه سؤاالت محققان یدهپاسخ
،هـا افـراد و رخـداد  یف گروهـ یامکـان توصـ  يآماريهاهیرون یا. هستنديآماريهاهیروانواع 
ـ يریگاندازه، مختلفيرهایمتغن یارتباط بیبررس و یو بررسـ ،طیو شـرا هـا گـروه ن یاختالف ب
محققـان  يرا بـرا ،که نمونه از آن استخراج شده اسـت ياجامعهج حاصله از نمونه به یم نتایتعم

ـ بـا هـدف ارائـه ب   ، محققيهادادهر ید به تفستوانیمهادادهل یاز تحلیآگاه. کندیمسر یم نش ی
. کمک کندیاز مسئله مورد بررسيداریمعن

تـوان یمـ در کـل  ، امـا . ن متن استیفراتر از هدف ايآماريهاهیروجامع بر يمرور، گرچه
ـ ارتباط یو بررسهادادهف یامکان توصیفیآمار توص. م کردیبه دو بخش بزرگ تقسراهاآن ن یب
روابط یبه محققان امکان بررسیکه آمار استنباطیدر حال،کندیممحقق فراهم يرا برارهایمتغ
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از کـه محققـان  کنـد یمن امکان را فراهم یایآمار استنباط، از مواردياریدر بس. دهدیمرا یعلّ
آن استخراج شـده؛  که نمونه ازياجامعهيج را برایروند و نتانمونه مطالعه خود فراتريپارامترها

.داردیفیو توصیآمار استنباطن یتراستفادهبه پرین بخش مرور کوتاهیا. ري کنندیگجهینت

یفیآمار توص

شـده در مطالعـات   يگـردآور يهادادهف یتوصيبرا، دیآیماز نامش بر همچنانکهیفیآمار توص
ـ تحـت مشـاهده در   يرهایمتغبه کار می رود و یپژوهش را بـا دقـت   ،وصبـه خصـ  ک نمونـۀ ی

ه و یـ ش از تجزیمطالعه پـ ۀخالصه کردن نمونيبرااغلبیفیتوصيهالیتحل. کندیممشخص 
.رندیگیممطالعه مورد استفاده قرار یاصليهاهیفرضل یتحل

محققـان  ر یسايبراز اطالعات الزمینمونه و نیرا دربارة شاخص کلیاطالعاتیفیآمار توص
ـ تحقیممکن است در برخ. کندیمارائه ، مطالعه را تکرار کنندل بتوانند یدر صورت تماکه هـا قی

مطالعـه  یجامع مورد توجـه اصـل  يهافیدقت و توص) محضیفیتوصهاي مطالعه، مثالطوربه(
ح یف صـح یتوصـ ، خـاص ییهـا دادهدر مجموعـه  یفیآمار توصیهدف اصل، در هر صورت. باشد
.به خصوصی استيرهایمتغع یتوز

شروع ۀروش و نقطن یتریاساسد یشا، وجود دارندریع متغیتوزیبررسيبرايادیزيهاروش
. استیع فراوانیتوزيآماريهالیتحلباً تمام یتقريادیو بن
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نمرات آزمونیفراوانعیتوز. 1-7جدول 

مقداریفراوانیتجمعیفراوان

1171
2176
4278
6281
7182
8183
10284
12285
14286
15187
16189
18290
21394
22198
231100

ـ ا نمـرات  یـ یر احتمالیفهرست کاملی از تمام مقادیع فراوانیطور ساده، هر توزبه ر یـ ک متغی
.ها استدادهۀا نمره در مجموعیظاهر شدة هر مقدار ) یفراوان(خاص، همراه با تعداد دفعات 

هـا در امتحـان بـه    آنيهـا خواهنـد بداننـد کـالس   یانی کـه مـ  یو مربطور مثال، معلمانبه
معلـم بـا   . کنندیع نمرات آزمون را بررسیچگونه عمل کرده است، الزم است جمع توز،خصوصی

را یکند و سپس تعداد دفعاتین سطح شروع مین سطح به باالترین ترییمرتب کردن نمرات از پا
ـ  «عنوان توان بهن اطالعات را مییا. شماردیکه هر نمره ظاهر شده م ف یتوصـ » یجـدول فراوان

.شودیم میترس1-7کرد، که در جدول 
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ـ یمـ معلم ، ع نمراتیتوزروشنگرتر ساختنيبرا بـا هـم   یقـ ید نمـرات آزمـون را بـه طر   توان
، 80تـا  76، 75تـا  71آزمون از تنمرايبندگروهممکن است معلم ، مثالطوربه. کنديبندگروه

ـ توزبـه ،يبنـد گـروه ن نوع از یا. ردیم بگیتصمرا 100تا 96و 95تا 91، 90تا 86، 85تا 81 ع ی
:شودی، منجر منشان داده شده است2-7ه درجدول کیفراوان

شده از نمرات آزمونيبندگروهیفراوانعیتوز.2-7جدول 

مقداریفراوانیتجمعیفراوان

1175-71
4380-76
12885-81
18690-86
21395-91
232100-96

ـ اتـوان مـی که يگریروش د، ن وجودیبا ا 1ینمـودار سـتون  بـه ش بدهـد  یع را نمـا یـ ن توزی

ـ نیرا بب1-7نمـودار  (نمودار ستونی . معروف است) ستوگرامیه( ـ چ) دی ـ يزی ک نمـودار  یـ ش از یب
نشـان داده  2-7و 1-7وجود دارد و در جـداول  یکه در جدول فراوانیاطالعات، شاملکییگراف

.ستین، شده است

1. histogram
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شده نمرات آزمونيبندگروهیفراواننمودار ستونی.1- 7نمودار

ـ دربارة توزیکلیک نگاه اجمالیمحقق را به ،و نمودارهاي ستونییاگر چه جداول فراوان ع ی
ر بـه  یـ ک متغیـ ير بـرا یع مقـاد یـ ف شـکل توز یتوصيبرايترقیدقيهااما راه، کنندیممجهز 

. شوندیمیو پراکندگيش مرکزیگرايهااسیمقشامل ها ن راهیا. خصوص وجود دارد

يمرکزشاخص

ـ بـارز  ۀاست که نمونيع عددیک توزی1يمرکزشاخص ـ ا گوی ـ مقـدار در توز ن یترای ع را نشـان  ی
ک یبا هادادهاز يامجموعهف یاز توصیمحققان را با روشيمرکزشاخصيهااسیمق. دهدیم

، نیانگیـ ميمرکـز شـاخص مـورد اسـتفاده   يهااسیمقنیترمتداول. کنندیمنفرد مجهز مقدار م
.انه و نما هستندیم

1. Central Tendency
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. شـود یمـ معدل شـناخته  عنوان بهعموماً ، یات علمیو نشريآماريهارشتهجزبه، 1نیانگیم
ان ن کـامالً آسـ  یانگیم. باشديمرکزشاخصاس گزارش شده از یمقن یتراستفادهن پریانگید میشا

تعـداد م بـر  یو سـپس تقسـ  جمـع هـا دادهتمام اعداد در مجموعه طور ساده،به ، شودیممحاسبه 
ـ داریسـع کهمیکنمیفرض ، مثالطوربه. ع استین توزیانگیجه مینت.است،نمرات وارد شده م ی

:میف کنیتوص،رارین زیتحت مطالعه با سنةفرن10یگروهین نسبیانگیم
نیبنـابرا .است284شوندهمطالعه10ن یایجمع سن34، 27، 23، 23، 26، 27، 28، 23، 32، 41
.است284÷10=28/ 40نمونه یانیمسن

متأسـفانه  . ح استیکامالً صحشوندیمع یتوزيعادطوربههادادهکه مجموعه ین وقتیانگیم
ن امـر در  یت اممکن اس، نیبنابرا. استپرتيهابخشا یییر نهایمقادریاً تحت تأثیقون یانگیم

ک یدر ییر نهایکه مقادییا جایستندیبرخوردار نع نرمال یتوزاز ریمقادکه یوقت،هادادهمجموعه 
ـ توز(جاد کنـد  یانحراف ا، وجود دارندهادادهمجموعه يانتها ، مثـال يبـرا ).چولـه شـده  يهـا عی
000/40تا 25/ 000ن یافت ساالنه بیدر، د که در آن افراد تحت مطالعهیریرا در نظر بگیتیموقع

. دالر شـود 35/ 000نمونه حدود ين درآمد ساالنه برایانگیممکن است م. دالر را گزارش نمودند
را گـزارش کـرده   شـتر یبا یـ 100/ 000افـت  یدرشوندهمطالعها دو یک ید اگر یریحاال در نظر بگ

ن یانگیـ میه طـرز نامناسـب  ب)پرتيهابخش( آنهاادیاصوالً دستمزد ز. افتدیمیچه اتفاقباشند
ـ 2انـه یک می، ن مواردیدر ا. دهدیمش یکل نمونه افزايدرآمد را برا خالصـه اطالعـات   3ا نمـا ی

.دنکنیمرا ارائه ،يترداریمعن
به ، انهیمحاسبه ميبرا. ر استیع مقادیحد وسط در توز، دیآیمکه از نامش بر همانطور، انهیم
. شـود یمـ ییمرتب شده و سپس مقدار متوسط شناسان یادتریزاتن یترکمر از یتمام مقادیسادگ

1. mean
2. median
3. mode
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: شـود یمـ ر مرتب یبه شکل زیدر مثال قبلیمجموعه سن، براي مثال. انه استیمقدار متوسط م
41 ،34 ،32 ،28 ،27 ،27 ،26 ،23 ،23 ،23.

و بـا چهـار مقـدار از د   ، هسـتند 27دو مقدار متوسط هـر دو  رایز، است27انه ین مورد میدر ا
طـور به.دیآمیدستبهاختالف م کردنیصرفاً با تقس، اشندر متفاوت بیکه مقادیدر صورت.طرف
ـ  یمحاسـبه م .می باشد27/ 5انه یم، بودند28و 27که در حد متوسط یدر صورت، مثال یانـه حت
یادگانه به سیم، ن مواردیدر ا. استترآسان، که مجموعه اطالعات نمرات فرد و زوج دارندیزمان

.ردیگیمکامالً در وسط قرار 
ش از همـه  یاست که بيمقدارنما. استيمرکزشاخصد یمفيهااسیمقگر از یدیکی، نما

ـ (تعـداد دفعـات   یدا کردن نمـا بـه سـادگ   یپيبرا. در مجموعه تکرار شده است کـه در  ) یفراوان
، مثاليبرا. ارد نما استرا دیفراوانن یترشیبکه يعدد. میشماریممجموعه اعداد تکرار شده را 

، است32سن در نمونه ن یترعیشاد که یدیبسادگتوانیم،رین زیع مرتب شده سنیتوزیبا بررس
. است23نما نیبنابراپس،

41 ،34 ،32 ،28 ،27 ،27 ،26 ،23 ،23 ،23.
ررسی ببه واسطۀیبه راحت، میح دادیتوضقبالًهمچنان که، تربزرگيهادادهنما با مجموعه 

يداراهـا دادهکـه  یا زمانییو اسمیبیترتيهادادهنما با . شودیمییشناسا، ک جدول فراوانیی
متـأثر  پرتيهابخشا یییر نهایمقادکه ازنیل ایبه دل، د استیار مفیبسستندینیمعمولع یتوز

. ب اسـت خـو يک خالصـه آمـار  یـ شوندیمچوله هاعیتوزکه یوقتینما حت، نیبنابرا.شودمین
ـ توانیمع ید که هر توزیاد داشته باشیبه نیچنهم ـ «ش ازید ب دو نمـا در  . داشـته باشـد  »ک نمـا ی
اطالق »  یینماسه«عنوان هاآنم بهینما داشته باشکه سهیدرحال، شوندمی»ییدو نما«، عیتوز

متفـاوت  منجر به سه مقـدار  يمرکزشاخصاس یمقیاگر چه در مثال قبلکهنیاجالب . شودیم
.هستندیکیو نما همه ا نهیم، نیانگیم، حاً نرمالیع ترجیک توزیاما در ، دیگرد
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یپراکندگ

امـا  ، کننـد یمـ ف یرا توصـ یر احتمالیمقادن یترشیب، نیانگیه میشب، يمرکزشاخصيهااسیمق
ـ نـد توانیمهادادهدو مجموعه ، مثالطوربه. ندیگویمنزيیر چیتفاوت مقاددربارة ن ینگایـ ک می

، عیـ ف شـکل توز یگـر توصـ  یراه د. به طرز متفاوتی پراکنده باشـند هاآنریمقادیولداشته باشند 
ی؛ پراکنـدگ شـود یمـ اطالق 1یپراکندگعنوان بهیپراکنش از نظر فن. ن پراکنش استیبررسی ا

ـ ر در اطـراف مرکـز توز  یچگونـه مقـاد  کهنیادربارة ،یع ما را با اطالعاتیک توزی يبنـد گـروه ع ی
ـ مقن یتـر اسـتفاده پر. کننـد یمـ مجهـز  ) نمـا ، انـه یم، نیانگیاطراف م، مثالطوربه(شوندیم اس ی

.ار هستندیو انحراف مع، انسیوار، دامنه، یپراکندگ
ک نمونۀ خـاص  یدر هادادهدر تمام فاصلۀ ممکنن یترکمد که یبه ما می گوعیهر توزدامنۀ

ـ ر یمقـاد ن یتـر کمو ن یترشیبن یت بدامنۀ تفاو، مییبگوترساده. کجا قرار دارد .ع اسـت یـ ک توزی
بـا  . شـود یمـ محاسـبه  مقدار از همن یترشیبمقدار از ن یترکمق یبا تفریدامنه به سادگ، نیبنابرا

:ر استین در نمونه مطالعه شده به شکل زیدامنه سن، یاستفاده از مثال قبل
18=23-41

از یفیاس ضـع یـ ن مقیمعموالً ا، داردیع بستگیبه دو مقدار در توزیپراکندگکهنیال یبه دل
.بزرگ باشدکه اندازه نمونه فوق العادهیزماندرجزبه، استیپراکندگ

ـ ا پراکنش اطـراف م ییاز پراکندگترقیدقاس یک مقی ـ وار، عیـ ک توزیـ ن یانگی .اسـت انسی
، کندیمارائه به ما،نیانگیر در اطراف میک مجموعه مقادیتمرکز یاز چگونگ،یانس مفهومیوار

:ر استیق زیو محاسبه آن به طر
ریک از مقادیع هر ین از توزیانگیق میتفر-1
ج به توان دو رساندنیک از نتایهر -2
ده یج به توان دو رسیجمع نتا-3

1. dispersion
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1ير منهایج بر تعداد مقادیم نتایتقس-4

:شودیمر محاسبه یبر طبق روش زفرد تحت مطالعه10یانس مجموعه سنیوار
انسیوار)= 28-23/ 40(2)+28-23/ 40(2)+28-23/ 40(2)+28-26/ 40(2)+28-27/ 40(2

37 /33=9÷2)40 /28-41+(2)40 /28+34+(2)40 /28-32+(2)40 /28-28+(2)40 /28-27 +(

ـ از مریدربـاره فاصـله مقـاد   یاطالعات،عیهر توزانسیوار ارائـه  اس تـوان دو یـ ن در مقیانگی
ک ینمرات در مینیتا ببکندیمجاد ین امکان را این هستند و ایانگیاز میعیر در توزیمقاد، دهدیم

.ع تا چه حد متمرکز هستندیتوز
انحـراف  . اسـت انحـراف اسـتاندارد  ع یتوز،نیانگیر اطراف میاز پراکنش مقاديگریاس دیمق

ن یمجموعـه سـن  يانحـراف اسـتاندارد بـرا   ، نیبنـابرا . انس اسـت یـ شۀ دوم واریاستاندارد صرفاً ر
7853733: ن استیاوندگانشمطالعه // 

.میر مربع کامل اجتناب کنیاز فکر کردن در قالب مقاد، انسیشۀ دوم واریباگرفتن رمیتوانیم
هـا یستگویکه پيگریديهاهآماراز ياریمحاسبه بسيبراهاعیتوزانس و انحراف استاندارد یوار

ـ ابـر عـالوه . دارندینبۀ اساسج،کنندیمبرآورد را رهایمتغن یو اختالفات ب اطالعـات  هـا آن،نی
ـ ا نزدیر نرمال یع مقادیاگر توز، مثاليبرا. کنندیمع ارائه یک توزیر در یرا دربارة مقادیمهم ک ی

:نموديریگجهینتر یمطابق زینان منطقیبا اطمتوانیم، به نرمال است
.رندیگیمن قرار یانگیاز مار یانحراف معيواحد1ر در فاصله یاز مقاد% 68باً یتقر-1
.رندیگیمن قرار یانگیار از میانحراف معيواحد2ر در فاصله یاز مقاد% 95باً یتقر-2
.رندیگیمن قرار یانگیار از میانحراف معيواحد3ر در فاصله یاز مقاد% 99باً یتقر-3

ـ ال یـ م کـه بـه دل  ین بـزن یتخمـ میتوانیم، ع نرمال استیتوزکهنیابا فرض ، نیبنابرا کـه نی
از افراد تحـت  % 68باً یبوده اند تقر5/ 78ار یو انحراف مع28/ 40شوندگانمطالعهین سنیانگیم

، بطـور مشـابه  . هسـتند 28/ 40ین سنیانگیاز م) انحراف استاندارد1(سال ±5/ 78ن یبمطالعه
از ) سـتاندارد نحراف اا2(سال±11/ 56ن یبشوندگانمطالعهاز % 95م که ین بزنیتخممیتوانیم
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ـ مقه یشب، اوالً. ن کاربرد مهم داردین اطالعات چندیا. قرار دارند28/ 40ین سنیانگیم يهـا اسی
. ف کندینمونه را توصيهایژگیوکه محقق مجموع کندمین امکان را فراهم یا، يمرکزشاخص

). مـثالً سـن  (ددهـ یمبه محققان در افراد تحت مطالعه،رایبخصوصر یسۀ متغیامکان مقا، اًیثان
مـثالً نمـره   (راریـ ک متغیدر همطالعه شونديفردسه عملکرد یمقايبرایبه محققان روش، ثالثاً
IQ (گر یر دیبا عملکرد او در متغ) مثالً نمرهSAT( ،ـ مقدر رهـا یمتغکه یحتی در زمان يهـا اسی

.کندیمارائه ،شوندیميریگازهاندمتفاوت

یوستگیپيهااسیمق

ا یـ ف ارتباطات یو توصیبررسیفیگر آمار توصیکار مهم د، رهایمتغع یف شکل توزیتوصربعالوه
.سترهایمتغن یبیوستگیپ

ـ ر ین دو متغیبیوستگیپاس یمقنیترمهمو ن یتریاصلد یشاهایهمبستگ .هسـتند شـتر یبا ی
یالعـات اط، )r(شـود یمان یبیب همبستگیضرک عدد منفرد به نام یصورت بهکه، هاهمبستگی

يهاآزمون، عالوهبه. کنندیمارائه +) 1تا -1(و شدت ارتباط ) یا منفیمثبت (دربارة جهت ارتباط 
ف یـ ط.کنندیماست ارائه داریمعنياز نظر آماریا همبستگیآکهنیادرباره یاطالعاتیهمبستگ
شـوند یمن ییل تعیه و تحلیتحت تجزيرهایمتغهستند که عمدتاً با نوع یاز همبستگياگسترده

ـ کـه دو متغ یدر صورت، یو باتوجه به جهت همبستگ.)وستهیپ، يامقوله، مثالطوربه( ـ در ر ی ک ی
در 1مثبتا یمیارتباط مستقعنوان بههاآن،)ا وزنیقد ، مثالطوربه(ندرابه حرکت دل یجهت تما

گار یسـ ، مثـال طوربه(گر یکدیر در جهات مخالف یاگر دو متغ، گریان دیبه ب. شوندیمنظر گرفته 
ـ معکـوس ارتباط ک یداشتن يبراهاآن،حرکت کنند) هیرتیدن و ظرفیکش در نظـر  2ینفـ ما ی

.دهدمیی از هر دو نوع ارائه یهانمونه2-7نمودار . شوندیمگرفته 

1. positive or direct relationship
2. negative or inverse relationship
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. دهـد یب جهت ارتبـاط را نشـان مـ   یعالمت ضر. است+ 1تا -1از یب همبستگیدامنه ضر
یکـه همبسـتگ  یدهد، در حالیا مثبت را نشان میم یجهت مستق0/ 78یستگطور مثال، همببه

تـوان ارتبـاط را نشـان    ) مقـدار (ب یضـر . اسـت یا منفیمعکوس یدهندة همبستگنشان-0/ 78
.تر استيارتباط قوشودیتر مکینزد1ب هر چه به ین ضریا. دهدیم

یمثبت و منفیهمبستگيهاتجه.2- 7نمودار 

تـا  0/ 30يهـا یهمبسـتگ . شـود ینظر گرفته مـ کم در0/ 30تا 01/0از یهمبستگدر کل 
ـ ز0/ 90تـا  0/ 70يهـا یهمبستگشوند، یمتوسط در نظر گرفته م70/0 يهـا یهمبسـتگ اد و ی
الزم . هسـتند اجمالیيرهنمودهافقط ها نیعمدتاً ا. شوندیماد در نظر گرفته یزیلیخ1تا 90/0

.ز در نظر گرفتیرا ن)مانند اندازة نمونه(گریعوامل دیبرخیهمبستگرییاست در هنگام تغ
محاسبه شده انسین نسبت وارییتعيد براتوانیمب یضر، یو توان همبستگها جهتبرعالوه

) r2(1»نیـی ب تعیضـر «عنـوان  بـه ب که ین ضریا. ردیز مورد استفاده قرار گینیوستگیپق یاز طر
، مثـال طـور بـه . دیآیمدستبهیب همبستگیساده با مربع ضریلین خییب تعیضر. موسوم است

ـ د) 0/ 70(همبسـتگی  ن یدن و استفاده از کوکائیگار کشین سیاگر ما ب ب یضـر میتـوان یمـ ، میدی
:مییر محاسبه نماین را طبق زییتع

49 /0 =70 /0×70 /0

1. coefficient of determination
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بـاً  یتقر، 0/ 70یهمبسـتگ ، نیبنابرا. شودمیل یک درصد تبدیصورت بهنییب تعیسپس ضر
ـ وار0/ 49کرد کـه  يریگجهینتتوانیم، ن مثالیدر ا. دهدیمح یانس را توضیاز وار0/ 49 انس ی

0/ 20یک همبسـتگ ی، گریان دیبه ب. شودیمه یدن توجیگار کشیق سین از طریدر استفاده کوکائ
هـم  يگـر یديرهایمتغکه دهدیماً نشان یقو) 0/ 20× 0/ 20= 0/ 040(0/ 04ن ییب تعیضر

ـ ممکن است خواننـده بـه   همچنانکه، یکلطوربه. احتماالً هستند ـ اد بی ت یـ علیهمبسـتگ ، اوردی
دن باعـث اسـتفاده از   یگار کشـ یاستنباط کرد کـه سـ  توانیمنین همبستگیاز ا، نیبنابرا. ستین

ـ ا. گـذارد یمر یثأن تیاستفاده از کوکائا بریو شودیمن یکوکائ سـت کـه   احتمـال ا ن هماننـد آن ی
ر یـ ک متغیعلّتبهرسالم یغيرفتارهاکهنیاا ی، شودیمدن یگار کشین باعث سیاستفاده از کوکائ

.زنندسرمی،سومۀناشناخت
ـ مقبـرخالف ، شوندیمشمرده یفیتوص، تینوعاً به لحاظ ماههایهمبستگاگر چه  يهـا اسی

يهاآزمون. رندیآزمون قرار گمورد يآماريداریمعنيبراتوانند یم، یو پراکندگيمرکزشاخص
ـ احتمـال ارتبـاط  م کـه  ییبـرآورد نمـا  تـا  کننـد یمـ ما فراهم ين امکان را برایايداریمعن ن یب
ک ارتبـاط  یيداریمعن، یکلطوربه. ستینیو تصادفز هستینهجامعدر نمونه، واقعاً يرهایمتغ

نـامربوط بودنـد   یرهـا همگـ  یاگـر متغ شـد یواقع مکه آنچه با ،هاافتهیا یج یسه نتایق مقایاز طر
یشـاخص اصـل  . بودنـد هیشـب اي ر وابسـته یـ هـر متغ يهاعیاگر توز، و دهدیرا نشان م) مستقل(

ـ آکـه نیان ییشانس درتعياحتمال خطااحتمال آزمون . است1احتمال آزمونيآماريداریمعن ا ی
اگـر ، مثـال طـور بـه و دهـد یمرانشان،باشدیمندة جامعه ینمانیابنابرافته معتبر است و یک ی

کـه احتمـال   دهـد یمـ نشـان  0/ 05، احتمال آزمونم هر یر را بررسی کنین دو متغیبیهمبستگ
رهـا یمتغن ین ایبيارابطهچ یاصالً هکهنیابا فرض ، نیبنابرا. در اثر تصادف استهاافتهی05/0

مـورد را داشـته   100د شـانس از  مور5عنیی، جه مشابهیک نتیدا کردن یانتظار پتوانیم، نبوده

1. P-value
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مـان  یهاافتـه یبـه  میتـوان یمکه يزان اعتمادیما را از ميداریمعنسطوح ، گریدعبارت به.میباش
. کندیمم آگاه یداشته باش

ـ ی(اس یـ ق نوع مقیعمدتاً از طرهاآننشیدارند که گزیانواع متفاوتیهمبستگ ، یاسـم یعن
از یکـ ی. شودمین ییتع-شوندیماندازه هاآنبر مبنايرهایغمتکه –) یا نسبیيافاصله، یبیترت

که اغلب به آن عنـوان  . است1رسونیپيگشتاوریهمبستگ، یهمبستگيهااستفادهن یترمتداول
ـ ر کـه در مق یـ ن دو متغیبـ يهایوستگیپیبررسيرسون را برایپ. شودیماطالق rرسون یپ اس ی

يبـرا تـوان یمرا rرسون یپ، مثاليبرا. به کار می برند، دشونیميریگاندازهيافاصلها یینسب
یر انواع همبستگیسا. دادن و کاهش وزن مورد استفاده قراریتمرين روزهایبیهمبستگیبررس

:ر استیزشامل موارد
ـ گانـدازه ر یـ ک متغین یارتباط بیبررسيبراrpbi(:2(يانقطهيارشتهدو  اس یـ شـده در مق يری
ـ (يافاصلهاس یشده در مقيریگاندازهر یک متغیو یعیک رخداد طبیدو ارزشییاسم ) یا نسـب ی

SATو نمــرات } یدو ارزشــ{ت ین جنســیبــیهمبســتگ، مثــالطــوربــه(شــودیمــاســتفاده 

).}يافاصله{
ـ گاندازهر ین دو متغیارتباط بیبررسيبراrS(:3(رمن یاسپيارتبهش یب همبستگی آرایضر يری
ـ و موقع} یاسـم {ت ین جنسـ یبـ یهمبستگ، مثالطوربه(یبیترتيهااسیمقدر  دو {ت ازدواج ی

).مورد استفاده است} یاسم–یارزش
داراي دو ارزش یعیطبطوربهر که ین دو متغیبراي بررسی ارتباط ب):(ب همبستگی فايیضر

ـ و موقع} اسـمی {تین جنسـ یهمبستگی ب، مثالطوربه؛}اسمی-دو ارزشی{(هستند ت ازدواجی
.ردیگمیمورد استفاده قرار ) }اسمی-دو ارزشی{

1. Pearson product-moment correlation
2. Point-biserial
3. Spearman rank-order
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در يریگاندازهر یک متغیو یر اسمیک متغین یارتباط بیبررسيبرا:)(ب همبستگی گاما یضر
ـ و موقع} یاسـم {ت یـ ن قومیبیهمبستگ، مثالطوربه(یبیاس ترتیمق یاجتمـاع يت اقتصـاد ی
.مورد استفاده است) }یبیترت{

یاستنباطيآمارها

يهـا اسیمقشامل ، میارائه کردیفیتوصيآمارهان یتراستفادهبر پر يمرور، یقبليهاخشبدر 
در رهـا یمتغیوسـتگ یپیف و بررسـ یتوصـ بـر عـالوه . یو همبسـتگ یپراکنـدگ ، يمرکزشاخص

. میدهـ یمـ در جامعۀ بزرگتر انجـام  ،به سؤاالتیدهپاسخيق را اغلب برایتحق، هادادهمجموعه 
يهـا نمونـه ق را بـا  یـ محققان تحق، ستینریپذامکاناز کل جامعه هادادهيآورگردی که یازآنجا

انـد آوردهدسـت بـه که از نمونـه  یجیدارند نتایو سع) 3و2به فصل . ك.ر(کنندیممعرف اجرا 
آمـار  شـوند یمـ ن استنتاج اسـتفاده  یایبررسيکه براییهالیتحله ویزتج. ندیمتوجه جامعه نما

.دهستنیاستنباط
. میبکشـان یکنـون يهـا دادهج را به فراتر از نمونه و یتا نتاکندیمبه ما کمک یآمار استنباط

ـ از یت شـغل یاسـتنباط رضـا  يبـرا توانیمرا یاستنباطيآمارها، مثاليبرا ک نمونـه نسـبتاً   ی
ـ مورد اسـتفاده قـرار گ  ،کار کارخانهيرویاز کارمندان به کل نیکوچک يآمارهـا نیچنـ هـم ، ردی

،نمونـه مطالعـۀ بـه خصـوص    در هـر ین گروهیاستخراج اختالفات بيبراتوانیمرا یستنباطا
. مورد استفاده قـرار داد ، تربزرگايجامعهيد برایا معالجه جدیک درمان یر یثأامکان تیچگونگ

شـده  ییشناسايهاافتهیبراساس، ج به جامعهیم نتایتعميبرایاستنباطيآمارها، گریدعبارت به
ـ ا خطا نینان یاز عدم اطميادرجهم یبا هر تعم، ن حالیبا ا. کندیمکمک ،ک نمونهیاز  ز وجـود  ی

ـ منه فقـط  یاستنباطيآمارها، خوشبختانه. ردید مورد توجه قرار گیدارد که با يرا بـرا هـا نیانگی
.کنندیمز ارائه ین مقدار احتمال خطا نییتعيبلکه برا، استنباط

ـ ا، بحث شد3و 2در فصل همچنانکه. از دارندینيریگنمونهبه نوعاًیآمار استنباط ن نکتـه  ی
ـ شودیمد یکه از آن تولییهادادههر نمونه و ،کهن احتمالیاش یافزابه  معـرف جامعـه   تـر شیب
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طـور به(ستهمعرفۀک نمونیآوردن دستبهيبرايگریگر چه فنون د. کندیکمک مهستند،
یتصادفيریگنمونهاما ، )اندشدهات با جامعه همتا یخصوصنیترمهمکه دريافرادنشیگز، مثال

ات یانگر تمـام خصوصـ  یـ ن امر کـه ب یافتن از اینان یرا که به اطمیز، دیآیمشماربهروش ن یتربه
.دینمایمکمک -که ممکن است مورد نظر محقق نباشدیاتیآن خصوصیحت-جامعه باشند 

ـ انتظـار دار کـه نیاخاص درباره يهاهیفرضن یبا تدویآمار استنباط چـه  م در جامعـه واقعـاً  ی
م یننمـی تـوا  ، بحث شـد 2در فصل همچنان که، ن حالیبا ا. شودیمشروع ، زي درست باشدیچ

، میي صفر را مورد آزمون قرار دههاهیفرضد یبا، نیبنابرا. میینماثابتنان کامل یه را با اطمیفرض
ک آزمون کنترل تصـادفی  یممکن است در ، براي مثال. ا رد شوندید بمانند یم که بایین نماییو تع

افـت کننـدة درمـان    یم که گروه دریانتظار داشته باش، هیقات اولیتحقاساسبر، )5فصل به. ك.ر(
ي هـا هیفرض، ن موردیادر. افت کنندة درمان استاندارد نشان دهندیج بهتري از گروه دریخاص نتا

ـ  کـه اخت کنندمینییبشیپصفر  ، در مـورد همبسـتگی  ، نیچنـ هـم . سـت ینهـا گـروه ن یالفـی ب
.ندارندیارتباطي مورد بحث با هم رهایتغکه مکنندمینییبشیپي صفر هاهیفرض

متناسـب  يآمارهـا نشیگـز . محققان وجود دارنـد نشیگزيبرايمتعددیاستنباطيآمارها
. شوندیمن ییتع،لیه و تحلیزتحت تجيرهایمتغو انواع قیت سؤاالت تحقیعمدتاً به واسطۀ ماه

ـ را پـر نما یمتون درسـ ن جلد ید چندتوانیمیاستنباطيآمارهاجامع بر يمرورآنکهل یبه دل د، ی
2انسیل واریتحل، 1شامل آزمون تییآمار استنباطةکرد پراستفادین رویبر چندیکليمرورصرفاً

.میکنیمارائه، 4ونیو رگرس3يمجذور کا

یآزمون ت

ـ به هاآندر کل. ن دو گروه به کار می رودیانگیآزمون تفاوت ميبرایآزمون ت ر یـ ک تـک متغ ی

1. T. Test
2. ANOVA
3. Chi-Square
4. regression



یشناسق و روشیطرح تحقاصول/ 296

ـ و یک گروه تجربیمثالً ()یدو حالت(یمستقل دو ارزش ـ و ) ک گـروه کنتـرل  ی ر یـ ک تـک متغ ی
ـ آزمودن اختالفـات م يد براتوانیمیآزمون ت، مثالطوربه. از دارندیوسته نیپۀوابست ـ یانگی ن ین ب
ـ آزمـون اخـتالف م  يا برای، یک آزمون تصادفیدر ) تجربی(یشیرل و آزماکنتيهاگروه ن یانگی

شـتر یبن ین و هـروئ یکوکـائ کنندگانمصرفا یآ، لیاز قب(یرتجربیغط یک شراین دو گروه در یب
عملکـرد  ) معـدل (ن یانگیل باشد میمایمحققیوقت. ردیمورد استفاده قرار گ،)دارندییت جنایفعال

.ردیگیمرا در نظر آزمون تی، سه کندیوسته مقایر پیدر متغن دو گروه را یب

انس یل واریتحل

سـه  یمقایبررسـ يبـرا ، شـود یمـ شـناخته  مختلطیآزمون تعنوان بهکه اغلب انس، یل واریتحل
ـ  تنها ازیکی، قتیدرحق.رودیبه کار مز ینهانیانگیم ـ  یاخـتالف ب ـ و ین آزمـون ت ل یـ ک تحلی

. سه کندیط را مقایا شرایش از دو گروه ین بیانگید متوانیمانس یل وارین است که تحلیانس ایوار
ـ اگـر م . انس اسـت یل واریک مورد خاص از تحلیفقط یآزمون ت، نیبنابرا ن دو گـروه را بـا   یانگی
ـ   کـه آن را شودمیجه اي حاصل یهمان نت، دیل کنیه و تحلیانس تجزیل واریتحل یبـا آزمـون ت
اختالفات یبررسيرا برایتيهاآزموند مجموعه اي از توانیمقق محاگر چه. دیآوریمدستبه
ـ  کمترن عمل نه فقط یا، دیش از دو گروه استفاده نمایب ـ یمـ بلکـه  ، درکار خواهـد ب يد خطـا توان

یـی ج کـاذب و روا یش شـانس نتـا  یق افـزا یرا از طر) 4-7ع یك به مرجع سر.ر(ش یآگاهانه آزما
).1نوع اول در فصل يبه خطا. ك.ر، مثالطوربه(هد ش دیافشاگرانه افزايج آمارینتا

ـ انس از طریـ ل واریتحل، انسیل وارینام تحلبه رغم، کهنیاجالب  ـ   یق مقای ن یسـه اخـتالف ب
ناشی » انسیل واریتحل«نام . کندیمعمل هاگروهن یانس بیاختالف واريبه جاهاگروهن یانگیم

ـ ما عـدم تفـاوت   یبارة تفاوت دريریگمیتصميه برایرووه اي است کهیاز ش اسـتفاده  هـا نیانگی
.کندمی
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4-7ع یمرجع سر
شیآگاهانه آزمايچندگانه و خطايهاسهیمقا

ـ ، مثـال يبرا. دهندیمشان انجام یهاهیفرضن آزمون از یچندیقیمطالعات تحقشتریب یمحقق
ن فن نمرات یاییکارآیبررسياست ممکن است برایتید تربیک فن جدیکه در حال آزمون 

اگر . دینمايریگاندازهرا SATو نمرات ، یکالسيهارتبه، تیزان رضایم، انآموزدانشآزمون 
ـ گانـدازه ک یـ جـۀ  یدر نتداریمعنـ ج ینتايهاافتهی) احتمال آزمون= 0/ 05با (شانس % 5 يری
اردیمعنـ ج ینتـا يهـا افتـه یشانس% 20اس استفاده شود یاز چهار مقیپس وقت، دیآدستبه

، داردآگاهانـۀ محقـق  يخطـا را که داللت بر يداریمعنجۀ یک نتیبه یابیاحتمال دست. است
ـ که ايق استفاده از آزمون آمارین مسئله را هم ا از طریاتوانیم. ابدییش میافزا ن خطـا را  ی

متن ره را در یانس چند متغیل واریا تحلیانس چند گانه یل واریتحل، ، مثالطوربه(در نظر دارد 
ح یتصـح ، انجام شـده يهاسهیمقاشمارش تعداد يبرااحتمال آزمونن آوردن ییا با پای) دینیبب

با استفاده . است1یح بن فرونیش تصحیآگاهانه آزمايکنترل خطايروش بران یترساده. کرد
انجـام  يآماريهاسهیمقارا بر تعداد احتمال آزمون مجموعه یمحقق به آسان، حین تصحیاز ا

01250، مثالطوربه(شده
4
050 //
 (يدیار جدیمعاحتمال آزمونجه یپس نت. کندیمم یتقس

. آورده شوددستبهيآماريداریمعندن به یرسيد برایاست که با

هـا  وجـود دارنـد، کـه اسـتفاده از آن    نشیگزيانس برایل واریتحليهاهیاز رویانواع متفاوت
، کـه  ک طرفـه یانس یل واریتحلمثال، يبرا. ق داردیو طرح تحقپژوهشيهاهیبه فرضیبستگ

ک یـ ن، ممکـن اسـت   یبنـابرا . شـود یشتر، استفاده مـ یا بیر مستقل یک متغیسه سطح یمقايبرا
:میکار ببربهیاز افسردگیاثرات متفاوت سه نوع درمان درسطحیبررسيانس را برایل واریتحل

یدرمان افسردگ
1ن درما2درمان 3درمان 

1. Bonferroni
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کـه مطالعـه اي شـامل دو    یتوان زمانیمیانس چند عاملیهاي وارلیتحلگر، از یعبارت دبه
2× 3ک طرح عامل یمثال، ممکن است محققی يبرا. شتر باشد، استفاده کردیا بیر مستقل یمتغ

ـ و سـطوح بـاال   ) 1عامـل  (متفاوت يهار درمانیتاثیبررسيرا برا) 5به فصل . ك.ر( ن ییا پـا ی
.ردیکار بگبهیرا در کاهش عالئم افسردگ) 2عامل (یکیزین فیرتم

یدرمان افسردگ
1درمان 2درمان3درمان 

نییپا
باال

انس دو یـ ل واریـ محقـق تحل ، اسـت )ر مستقلیا متغی(مطالعه شامل دو عامل کهنیال یبه دل
انس سه طرفه یل واریک تحلیما اگر مطالعه سه نوع عامل داشت ، نیهمچن. کندیمطرفه را اجرا 

انس چنـد عامـل بـه    یل واریک تحلی. راییب چهارتایرتن تیو به هم، میدادیممورد استفاده قرار 
ـ متفاوت و سطوح بـاال  يهااندرم(ر مستقل یهر متغیاثرات اصلیامکان بررستنها محقق نه ا ی

ـ متقابـل احتمـالی دو متغ  يهـا کـنش بلکـه  ، کندیمفراهم یافسردگيرا بر رو) نین تمرییپا ر ی
.سازدیمسر یرا هم م، بیمستقل را در ترک

ـ انس چنـد متغ یل واریتحلبه نام يگریانس دیل واریتحل، به هرحال ـ تحل. وجـود دارد 1رهی ل ی
ـ ر وابسـته  یاست که دو متغیوقتيره برایانس چند متغیوار جهـات بـه   یکـالً در برخـ  شـتر یبا ی

با ،مختلف رايهااثرات درمان م یید که بگویاجازه ده، یز مثال قبلبا استفاده ا. اندمرتبطگر یکدی
گر چه . میکنیميریگاندازهن روش مختلف یبه چندیافسردگيریگاندازهدر ،ا بدون آنین یتمر
انس چند یل واریاما تحل، میج اجرا کنین نتایک از ایهر يانس را جداگانه برایل واریم تحلیتوانمی
.کندیمفراهم هادادهل یه و تحلیتجزيبرارا يترآموزندهارآمد و کره اطالعاتیمتغ

1. MANOVA
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)(يمجذور کاآزمون  2X

ـ ) یانس و آزمون هاي تیل واریتحل، مثل(م یبحث کرده ااز آنقبالًکه یآمار استنباط یفقط وقت
ـ له فاص(وسته باشند یشده پيریگاندازهوابسته يرهایمتغمناسب هستند که  ، بـرعکس ). یا نسـب ی

ـ ا. دهدیمرا به ما یا اسمییبیترتيهادادهه یفرضیامکان بررسيمجذور کايشاخص آمار ن ی
از حـد  تـر کـم ا یـ شـتر یبتصـادفاً  هـا نسـبت ک مجموعه از یا ین امر که آین ادق آزمویکار از طر

.دهدیمرا انجام ، انتظارشما است
اگـر  . کنـد یمـ ه شده و مـورد انتظـار را خالصـه    مشاهديهایفراوانن یتفاوت بيمجذور کا
خواهـد  کمتـر يجذور کامقدار م، استکمترن نمرات مشاهده شده و مورد انتظار یاختالف کل ب

يجذور کـا مقدار م، باشدادتریزن نمرات مشاهده شده و مورد انتظار یاختالف باگر ، برعکس. بود
.شودیمبزرگتر 
افـراد  یتصـادف طـور بـه ممکن اسـت محققـی   یاستخداميهامهارتدر مطالعه ، مثاليبرا

ممکـن اسـت   . بگمـارد یشیک مداخله آزمایا یموافق را تحت مداخله آموزش مهارت استاندارد و 
در سـال اول اسـتخدام   یشـ یتحت مداخلـه آزما شوندگانمطالعهي از شتریبفرض کند که درصد 

). ا اسـتخدام نشـده  یاستخدام شده (لت دارد شده دو حايریگاندازهج ینتاکهنیال یبه دل، شوندیم
ـ که اسـتخدام در سـال اول   يۀ صفرین فرضدآزمويبرايجذور کاد از آزمون متوانیممحقق  ا ی

ـ از تحل، نیچنهم. استفاده کند، ستیمرتبط نيهامهارتآموزش  ياغلـب بـرا  يجـذور کـا  ل می
ـ ، ت تأهـل یوضع، تیسل جنیاز قب، يامقولهيرهایمتغدر ین گروهیاختالفات بیبررس ا سـطح  ی
ا یـ ید اسـم یباهادادهاست که نیشود ايادآورید یکه باینکتۀ اصل. شودیماستفاده ، التیتحص

ـ امتيجذور کـا مکهنیال یبه دلنیچنهم. ستهانسبتآزمون يجذور کامرایباشند زیبیترت از ی
را يجـذور کـا  ميص آمـار شـاخ ، کنـد یمـ سه یرا مقاشتریبا ین دو گروه یبيامقولهيهاپاسخ

.اجرا کردها،ا نسبتیقبل از محاسبه ينه با درصدها،یفقط با اعداد واقعتوانیم
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ونیرگرس

ر یر وابسته با داشتن مقادیک مقدار در چند متغیینیبشیپا ین یتخميبرایروشیون خطیرگرس
رهایمتغن یا ارتباط بییوستگیپيون آماریرگرس، یه همبستگیشب. ر مستقل استیا چند متغیک ی

يبرا. استینیبشیپون یرگرسیهدف اصل، هایهمبستگبرعکس، ن حالیبا ا. کندیمیرا بررس
خچـه  یتار، یـی خچـه دارو یتار، وزن بـدن ، یفعلندهیت آیمه ممکن است بتواند وضعیداور ب، مثال

. کندینیبشیپرا یشخصیفعليرفتاريو الگوها، ت تأهلیوضع، استفاده از تنباکو
ون یرگرسدر . ون چندگانهیون ساده و رگرسیرگرس: ون وجود داردیل رگرسیتحلیدو نوع اصل

ـ یبشیپر مستقل منفرد یک متغیر وابسته را با یمتغمیکنیمتالش ، ساده ون یرگرسـ در . میکنـ ین
ـ یبشیپـ ير مستقل برایممکن است از چند متغ، مهیبرداوه مورد یشب، چندگانه ـ متغین ه ر وابسـت ی

.مییاستفاده نما
ـ یبشیپییدر توانا، یون خطیرگرسبرخالفیتمیون لگاریرگرس از ،یدو حـالت يرهـا یمتغین

ـ مستقل يرهایمتغاز یمجموعۀ به خصوصبراساس، خاصیجیا عدم حضور نتایل حضور یقب ا ی
ن و دربارة توایاطالعاتیتمیون لگاریرگرس، یه همبستگیشب. استمنحصربفرد، کنندهینیبشیپ

يد بـرا توانیمیتمیون لگاریب رگرسیضر، نیابرعالوه. کندیمارائه رهایمتغن یبیوستگیجهت پ
. ردیـ گیممستقل در الگو مورد استفاده قرار يرهایمتغک از یهر ياحتمال برايهانسبتن یتخم

ـ نـد احتمـال وقـوع    یبه مـا بگو ندتوانیماحتماليهانسبتن یا براسـاس یجـۀ دو حـالت  یک نتی
.وابسته چقدر استيرهایمتغاز یمجموعه خاص

ک مجموعه از عوامـل خطـر   یاین است که آین اییتعیتمیون لگاریک کاربرد متداول رگرسی
ممکـن اسـت   ، مثـال يبرا. کنندینیبشیپرا یط خاصیشروع شرا)و تا چه حد(ندتوانیمیفرض

يو الگوهـا یوه زنـدگ یک شیا یه آن امر باشدکین اییل به تعیماییک محقق سوء استفاده داروی
در معرض خطر بازگشـت  استکردهیماستفاده مخدراز مواد قبالًرا که یشخص،خاصيرفتار
ـ یزنـدگ -کنـد کـه سـه عامـل خـاص     يسـاز هیفرضـ محقق ممکن است. دهدیمقرار  ـ ا ب ک ی

ـ یبشیپـ -یت اسـتخدام یو وضـع ،یت روانپزشـک یوضع، ا الکلیمخدراز مواد سوءاستفاده گر ین
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مـاه پـس از درمـان    1یا شخص سوء استفاده کننده سابق مواد مخـدز در طـ  یخواهد نمود که آ
ـ ايریگاندازهبا . گرددیمبرمجدد به آنییدارو ـ در رهـا یمتغن ی ک نمونـه از مراجعـان درمـان    ی
ـ سازد که آینیبشیپن یايبرایید الگوتوانیممحقق ، موفقییدارو ـ قبـل از  هـا آنای ،ک مـاه ی

یاحتمـال يهانسبتن یتخميبراتوانیمن الگو یاز ا. ا نهیبرگشت مجدد دارند ، یابیمتعاقب ارز
ـ ادربارة ندتوانیماحتمال يهانسبت، مثاليبرا. ز استفاده کردیر نیهر متغيبرا احتمـال  کـه نی

دیارائه نمایاطالعات، ش از افراد شاغل استیکار چه مقدار بیبرگشت افراد ب

جیافت نتایو درهادادهر یفست

خـود  يهادادهت کرده و یریو مديگردآور، يزیرطرحکه مطالعات خود را با دقت یمحققانیحت
کننـد یمـ ر یخـود را تفسـ  يهادادهکه یممکن است وقتاندکردهل یه و تحلیرا با دقت تمام تجز

نـان از درك  یاطميبـرا یول، استيضروریگر چه تمام مراحل قبل، متأسفانه. دچار اشتباه شوند
کـه  یمطالب اساسـ ین بخش برخیدر ا. ستندینیگزارش و اشاعۀ آن کافیح درس اخالقیصح

.میکنیمنظر باشند را روشن د مدیآن بايهاافتهیج از یافت نتایو درهادادهر یدر زمان تفس

د؟یا شما کامالً پرقدرت هستیآ

یناکـاف يتـوان آمـار  ود شـ مطالعهيهاافتهیغلط ازيریستفباعث دتوانیمکه ییهاراهاز یکی
. .نددشـ یمـ م اجـرا  یبه مفـاه یتوجهچ یبدون هیاز مطالعات پژوهشياریبس، ن اواخریتا ا. است

صفر غلط را ۀیک فرضیيآزمون آمارک یکه یاز احتمالاست یاسیمقيتوان آمار، سادهطوربه
کـه واقعـاً تفـاوت    یزمـان هاافتهیاز داریمعنۀجینتک یاحتمال ، گریدعبارت بها ی. رد خواهد کرد

يرابـ يشتریباحتمال ۀ صفر واقعاً غلط باشد یفرضاگر ، يک آزمون آماریادتریزتواندر . هست
).موثر استیکیقتاًًیکه حقیدر صورت، یعنی(وجود دارديآمارداریمعنک یآوردن دستهب

ها ه دمکراتیشبیخواهان از نظر هوشيمهورکه جيصفرۀین فرضدآزمويبرا، مثاليبرا
ـ کنـد و نمـرات م  نشیگـز یتصادفرا انطرفداراز ک نمونه یممکن است محقق ، هستند نیانگی
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خواهـان و  يجمهـور چـه چنـان . دیسه نمایانس مقایل واریا تحلییترا با استفاده از آزمون هاآن
يخطـا ، ن تفاوت را نشـان ندهـد  یانمونهياهدادهاما، قتاً در هوش متفاوت باشندیحقها دمکرات

یل احتمـال یک دلی). 1به فصل . ك.رو دومنوع اول يبحث خطايبرا( نوع دوم رخ داده است 
يبـرا یکـاف يبرسد ممکن است فقدان تـوان آمـار  یجه غلطین نتیکه باعث شده مطالعه به چن

.باشدا هخواهان در دمکراتين جمهوریبیواقعيهااختالفنشان دادن 
دست ه بيد براینوع دوم بايدور ماندن مطالعات از خطاه بيبرا)1988(1ۀکوهنبنا به گفت

ـ طوربه، شودا باالتر تالشی0/ 80يآوردن توان آمار ـ از طريتـوان آمـار  ، یکل سـه عامـل  ق ی
:شودیممشخص 

، .)/ .1، ./ .5، مثالطوربه(يداریمعنيهاشاخص-1
، )يآماريهاآزمونر یساایهاگروهن یانگین میباختالفمثالً مقدار (حجم اثر-2
.اندازه نمونه-3

ـ  یطراحـ يهـا لیتحلک از یهر يمطالعه توان آمارهرشروع يد برایبامحققان یشـده قبل
آوردن تـوان  دسـت بـه ياز را براین اندازه نمونه مورد نییتع،ن کار امکانیا. خود را محاسبه کنند

يبـرا شدهینیبشیپحجم اثرو يداریمعنيهاشاخصمجموع براساس) ≤0/ 80(یکافيآمار
.دینمایمفراهم را،آنان

وجـود تـوان   متضـمن شه یهم، ک مطالعهیدر موقع شروع یکافين توان آمارییتع، متأسفانه
، مثـال طـور بـه . رخ دهديادیرات زییممکن است تغ. ل نخواهد بودیه و تحلیدر زمان تجزیکاف

یشیآزماافت ایاز حد انتطار کمتريریزان عضوگیمعلّتبه، ابدینمونه کاهش ةاندازممکن است 
يکه بـرا یامیپ، صورتدر هر . باشدحد انتظارازترمتفاوتحجم اثرا ممکن است یابد؛یکاهش 
چـه مقـدار   هـا گروهن یکشف اختالف بيرند که براید در نظر بگیمعموالً باکهنیااست محققان

، را نشان ندهـد يداریمعنچ تفاوت یج مطالعه هیر نتایکه تفسیمخصوصاً وقت.وجود استمتوان 

1. Cohen
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وجود داشته باشـد امـا تـوان    يداریمعنيهاتفاوتممکن است رایمهم است زار ین مسئله بسیا
.نباشدهاآنکشفیکاف

دارند؟برخوریشکل مناسباز شما يهاعیتوزا یآ

شـود ضـعف در لحـاظ کـردن     يج آماریر غلط از نتایبه تفسکه ممکن است منجر يگریعامل د
يبـرا .دارنـد یخاصـ یاساسـ يهـا فرضيآماريهاآزموناً تمام بیتقر. ع استیتوزيهایژگیو

ـ پارامتريهـا آزمـون يهادادهع یالزم است توز، مثال ـ تحل، یتـ يهـا آزمـون (کی ، انسیـ ل واری
يضعف در برقـرار . برخوردار باشند)ودنمثل نرمال و مستقل ب(ط خاص یاز شرا) یون خطیرگرس

ـ مانند آزمـون  ییآمارهااگر چه . شودیمج یل نادرست از نتایباعث تحلهافرضن یا ـ و تحلیت ل ی
مرجـع  بـه  . ك.ر(نـد یآیمـ به حساب ينسبتاً قوبه حالت نرمالهاآنتیاز نظر حساسانسیوار
ر دو یثأتیاگر محقق، مثالطوربه. دیآیمدرست از آب در کمترفرض مستقل بودن ، )5-7ع یسر

مطمئن شود که مجبور است، دیسه نمایان مقاآموزدانشیین را بر نمرات نهااروش متفاوت معلم
باهر دو معلم کالس یان خاصآموزدانشاگر . ن درس ندارندان معلمیان با اآموزدانشک از یچ یه

فـرض مسـتقل بـودن تحـت     ، لم باشدس هر دو معیدر معرض روش تدر، نیبنابرا، داشته باشد و
نـوع اول و دوم يخطاهـا باتوجه به نظرهااظهارممکن است، ن خاطریبه هم.ردیگیمر قرار یثأت

.ر قرار گرفته شوندیثأداً تحت تیشد
ـ مطالعـه با يهـا افتـه یر یع که هنگام تفسیاز توزيگریدۀجنب يهـا بخـش باشـد مـدنظر د ی

ـ در توزییر نهایبحث شد اساساً مقادقبالًکه همانطور. ستهادادهدورافتادة  شـکل  نـد توانیمـ ع ی
آنهـا را  ، شـوند ییشناسایوقت، پرتيهابخش. ن نمونه را عوض کنندیانگیع را منحرف و میتوز

ـ تغموجود ۀیچند روک روبه از یق یا از طریجا به جا کرد ير مفقودیا با مقادیتوانیم در (ر دادیی
).بحث شدقبالًن فصل یا
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5-7ع یمرجع سر
يآماريهاآزمونتوان 
تـوان  .شودیمخاص اطالق يهافرضبر درجۀ مقاومت آن در نقض يک آزمون آماریتوان 

ن یبه ابلکه، ستینین نقضیدر مقابل چنهاآنمن بودن همۀیايبه معنایخاصيفنون آمار
.حساس هستندهانقضن یبه اهاآنتنها معناست که

نظـر باشـد دامنـه    مـد هـا دادهر یل و تفسیه و تحلید هنگام تجزیع که بایتوزاز يگریدۀجنب
ا متفاوت یل دامنه محدود یرا به دلداریمعنارتباطات شوندیمموفق نمحققاناغلب . ر استیمقاد
SATو نمـران  IQن ید ارتباط بیخواهیمد یفرض کن، مثاليبرا. دا کنندیر وابسته پیک متغیاز 

ـ نمایبررسـ ، است1200و 1100ن یبهاآنSATکه نمرات يانمونهدر، را ـ در ا. دیی ، ن مـورد ی
ـ آیمـ نظـر  ه د بیل دامنۀ محدود آن بعیبه دلداریمعنیارتباطدا کردنیاحتمال پ ـ اولـو  دی کـه نی

.باشدوجود داشته در جامعه یارتباط

؟دیکنیميریگیا ماهیآ

ـ در ارا یشـ یآگاهانـه آزما يهاطغلچندگانه و ياسهیمقاموضوع ترشیپاگر چه  ن فصـل ارائـه   ی
داده یشـما دارد الزم اسـت تـذکر اضـاف    يهاافتهیر یدر تفسکه ير جدیثأل تیبه دل. اما، میکرد
ک یـ ينوع اول برايخطاهااحتمال ارتکاب داللت بر یشیآگاهانه آزمايخطا، یکلطوربه. شود
. دیـ دهیمسه انجام یچند مقا، ک دادهیبا یوقت.ش داردیدر همان آزمايآماريهاآزموناز يسر

ممکن اسـت  ، نیبنابرا. شودیماد یباشد زداریمعنياز نظر آمارهاسهیمقااز یکین احتمال که یا
ـ انجام دهیکافيهاسهیمقااگر . همراه باشديداریمعنسطح نشیگزبا یآگاهانه تجربيخطا د ی

ـ غالبـاً بـه ا  ، در زبـان محـاوره  . خواهـد بـود  داریمعنـ ج ین نتـا یاز ایا برخییکیمسلماً ن کـار  ی
ـ اگر شما طناب خـود را ز يریگیدر ماهرایز، شودیماطالق »يریگیماه« ـ اد از آب خـارج کن ی د ی
اما ، باشدیراهکار خوبران یگیماهيگر چه ممکن است بران کار یا. دیریبگيادیز زیچد یتوانیمن
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اج یکه احتيادهیچیپيهاهیفرضین مطلب هنگام بررسیا. بد استعلم تنها ن کاریدر پژوهش ا
ن یـ ح ایت در تصـح یـ عـدم موفق . احتمال وقوع دارنـد شتریب، دارنديادیمختلف زيهاسهیمقابه 
صورت هاافتهیاز یر نادرستید و تفسونوع اول شيخطاهاد منجر به توانیمچندگانه يهاسهیمقا
.ردیگ

ا و معتبر هستند؟یشما پايریگاندازهسنجش و يهاابزارچقدر 

ـ   يهاافتهید توانیمکه يگریعامل د سـنجش و  يخطـا ر قـرار دهـد   یثأمطالعه شـما را تحـت ت
ـ زيآماريهالیتحلدر اگر چه . استيریگاندازه را اجـرا  هـا آنمحققـان کـه  از ياریبسـ ، يادی

ـ اامـا ، از خطـا هسـتند  يعاریابیکه ابزار ارزکنندیمفرض ، کنندیم طلـب معمـوالً دور از   ن می
ـ ااز، 4فصل (به ندرت کامل هستند یابیارزيهاابزار، در واقع. قت استیحق طـور بـه ن عنـوان ی

ـ گانـدازه سـنجش و  يهـا ابـزار ن موضوع مخصوصاً هنگـام اسـتفاده از   یا) مفصل بحث شد يری
مصـداق  ییایا پایییابا روییهاابزارا هنگام استفاده از یمتفاوت ییاجرايهاهیروراستاندارد با یغ
تـا  ، یسـنج روانسـالم يهـا ابـزار از محققانةاستفاد، لیدالنیابه ). 6فصل به . ك.ر(د ابییم

ه یت تجزیحساسپرخطايهاابزارممکن است استفاده از . استیت خود اساسادر مطالع، حدامکان
.دینمادارابهاما را شمداریمعنيهاافتهیر یکاهش دهد و سایبه طرز اساسل شما رایو تحل

ینیباليداریمعندر برابريآماريداریمعن

جنگـل را  ، وجود درختـان علّتبهکه دیآیمش یار پیبس، پژوهشکارو جامعیت فنیل ماهیبه دل
ـ و تجز، تیریمـد ، هادادهيگردآوردقت در قآن چنان غرندتوانیممحققان. میفراموش کن ه و ی

احتمـال  دریمطالعـه پژوهشـ  ییبرسند کـه ارزش نهـا  يبندن جمعیبه اتاً ینهاکه، ل شوندیتحل
ـ پژوهش در يهاافتهییارزش واقع. قت استین دور از حقیالبته ا.آن قرار داردآزمون يداریمعن

ـ  ،پـژوهش يهـا افتهیا یآ، گریدعبارت به.آنيآماريداریمعنآن است نه در ینیبال ر یثأتحـت ت
.هستندیواقعيایدندر هاآنانجامیچگونگ
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ـ ریبيمورديآماريداریمعنم ییست که بگوینآنبه منزلۀ ن حرف یا ، بـرعکس . سـت اط ب
ـ اهم، از تصـادف یا ناشـ یباشد یواقعياجهینتکهیزان احتمالین مییدر تعيآماريداریمعن ت ی

ـ م بایینمايریگمیتصم،افتهیک یینیباليداریمعنيم برایبتوانکهنیاقبل از .داردیاساس د تـا  ی
ـ در عوض فرض غلط بر ا. معتبر هستندواقعاًهاافتهیم که یمطمئن شويحد ن بـاور اسـت کـه    ی
داریمعنـ يد از نظر آمارتوانیمج مطالعه ینتا، قتیدرحق. معناستيخودش دارايآماريداریمعن

.باشدمعنایبینیاما از نظر بال
چنـد شـاخص   محققـان ، خـود يهاافتهیینیالبيداریمعنر یتفسيبرامحققانممکن است

که از خارج دامنه نرمال به یشوندگانمطالعها درصدیحجم اثرل یاز قب، کنندیگر خود را بررسید
نشان دهد که دو روش مطالعه يامطالعهممکن است ، مثاليبرا. ندونرمال جابجا شۀدامنداخل

ـ چ یاما ه، متفاوت باشنديداریمعنمختلف منجر به نمرات آزمون که بطور  ، ن دو روشیـ ک از ای
نـه فقـط   نـد توانیممحققان، پژوهشيهاافتهیر یزمان تفسدر .شوندیمنیمنجر به نمرات قبول

.رندیدر نظر بگز ینرا، یواقعيایا دنیآن ینیبالتیاهمبلکه، يآماريداریمعن

؟وجود دارندینیگزیجاات هیجا تویآ

عنصر ، ینیگزیجاات هیجکنار گذاشتن توییو توانایکنترل علم، شدبحث 5در فصل همچنانکه
یم کـه تصـادف  یخاطرنشـان کـرد  ، 5در فصـل  . استیواقع)یتجرب(یشیدر پژوهش آزمایاصل

. د کـرد یـ کأش از حد تیبتوانیمنن نکتهیارب.ن نوع کنترل استیدن به ایراه رسن یترکردن به
ست وینیشیط آزمایا شرایهاگروهن یبيمندنظامکه تفاوت دیمطمئن باشد نسبتاًیبتوانچهچنان
حات ید توضیتوانیمنیسادگه ب. ،دیکنیمياست که شما دستکارر مستقل یز متفاوت متغیچتنها 
. دیخود کنار بگذاريهاافتهیيگر را برایدیاحتمال

يهـا تفـاوت کـه  وجود دارد ، کردنیدر تصادفیحت، فین احتمال هر چند ضعین حال ایبا ا
.در کـار باشـند  شـود یمـ شما واقـع  يمورد دستکارآنکهر ازیغییرهایمتغبه لحاظ ین گروهیب

هات یتوجهموارهحدس مرور کند و از يادرجهخود را با مقدار يهاافتهید یباشه یهممحقق آگاه
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یو بـه آسـان  استیل اساسیه و تحلین تجزیا. در نظر داشته باشدهاافتهین یايرا براینیگزیجا
تـالش  کمتـر کـه  یکسـان را از یواقعـ یتالشـگران علمـ  ن امریتا آن حد که اشودیممتقاعد ن

.دینمایمز یمتماکنندیم

د؟یریگیاشتباه معلّترا با یا همبستگیآ

یهمبسـتگ :میشـو یادآور میاما دوباره، میکنیمین مطلب عذرخواهیاد گفتن ایزيش برایاز پ
ـ دار باشند یرا چه معنیوستگیساده پيهااسیمقتمام، ستینت یعل ه دار یچـه فرضـ  ، ا نباشـند ی

يهارابطهش ینماعنوان بههرگز توانیمن، ا نباشندیبزرگ باشند هایوستگیپه چ، ا نباشندیباشند 
؟ احتمـاالً در  میگـرفت یمکجا قرار ، میکردیمرا قبول یغلطین منطقیاگر چن. دکرر یت تفسیعل

ـ ، سرد باعث سـرما اسـت  يحرارت دماۀدرجاستکه معتقدمیبودیمياجامعه ـ ا موزی ک راك ی
اگـر چـه   ،میق نباشـ یدقیلیمعموالً ممکن است خ، خوب. شودیممخدرمواد اد بهیاعتبه یمنته

مـا از  یآگـاه ) ماکميدرآمدهايبه استثنا(کندیمز یعوام متماکه دانشمندان را از مردميزیچ
بحـث  يرا بـرا 1فصـل  (قت است ین فرض و حقیفرق گذاشتن بيما براییو توانایروش علم

).دینیببیدرباره روش علم
عبـارت  به. د مطرح شودتوانیمنیگماردن تصادفکه بدون است نیت ایمطلب دربارة علتتمۀ

ـ ایاحتمـال طوربهکند و يو دستکارنشیگزر مستقل را یباشد که متغید کسیگر محقق باید نی
ـ پرهایمتغن یبيداریمعنیوستگیپممکن است ، ستیننیاردمواگر . کار را انجام دهد ـ دا کنی . دی

يآمـار يهاآزمونصرف نظر از ، ن مطلبیا، اساساً.دیهت نسبت دیبه علدتوانیمنیسادگه اما ب
، انسیـ ل واریک تحلیا ییون خطیک رگرسیا یکه آت ندارد یاهم. درست است، گرفته شدهکار به
کـار  بـه شـدن و کنتـرل را   یکـه تصـادف  يجز در مورد.دیینماده استفادهیچیپيک فن آماریا ی
.دیاستنتاج کنتیعلد یتوانیمن، دیریگ
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شما معنادار است؟يرمعناداریچگونه غ

. اسـت يرمعنـادار یم موضوع غیج مطالعه ارائه کنیر نتایباتوجه به تفسمیخواهیمن نکته که یآخر
يگذارهیسرماۀ خاص جیک نتیيهاافتهیش از حد در ید بینبامحققان، یهنمودکلک ریعنوان به
ـ نيه از منطـق قـو  یفرضخاصجینتايابراحتماالً هاافتهین یاگر که ایحت.ندینما برخـوردار  زی

يکردین رویچن. مورد انتظار برسدۀجیبه نتشاندوار باشند که تمام مطالعاتیامد ینباهاآن،باشند
ـ یمشود بلکه تورشد باعث توانیمنها تنه . بنجامـد یبـه فهـم غلـط دانشـمندان پـژوهش      دتوان
اگر نـه ، توانندیمزینرمعناداریغيهاافتهی، برعکس. ستندید نیرمعنادار مفیج غینتا، گریدعبارت به
.مهم باشند، يداریمعنش از یب

اً معتبـر شـناخته شـده و مـورد     عیدارد که وسییهاهیفرضیتجربیابیعلم بسته به ارزيارتقا
يهـا افتهیبه تالش در تکرار یعلم بستگين ارتقایهمچن. قرار گرفته استیتوجه اذهان عموم

. ا نهیاستریپذمیتعمر جوامع یک جامعه به سایيهاافتهیا یکه آدارد ن نکته ین اییپژوهش و تع
. داشـته باشـند  داریمعنيکاربردهایرخبندتوانیمرمعنادار یغيهاافتهی، ن مواردیک از ایدر هر 

تـا  ، جیر نتـا یل و تفسـ یه و تحلیزمان تجزمحققانحدامکانکه تا شودیمشنهاد یاً پیقو، نیبنابرا
قـت یحقدرامـا ، باشـند منصف کمترد یشا، موارداز ياریدر بس. طرف و منصف باشندیبحدامکان

.باشندها نیاز اشتریبدیبا

خالصه 

مطالعـه مـورد   يهادادهل یه و تحلیتجز، ریکه در تفسیو فنونیاهداف اصلیرخب، ن فصلیدر ا
کـردن غربـال ، شدهیابیبازيهادادهثبت یت نسبیدر قسمت اول اهم. میرا مرور کرد، انداستفاده

ـ تغو هادادهجاد شده و کتاب کد یخوب ايهادادهگاه یپایطراح، هاداده ـ رهـا یمتغریی یشـکل ه ب
–يل آماریاز تحلیاصليبنددستهدو در قسمت دوم . میبحث کرد، لیه و تحلیل تجزثر و قابؤم

در . میز نمـود یـ ج نیل راین فنون تحلیکوتاه بر چنديم و مروریرا ارائه کردیو استنباطیفیتوص
د در یخود بایپژوهشيهاافتهیر یزمان تفسمحققانکه یاز مطالبياگستردهحجم ، قسمت آخر
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، يآمـار يهـا فرض، مانند توانیم تا موضوعاتیمخصوصاً تالش کرد. میرا نشان دادرندینظر بگ
ي، و اسـتنتاج هـا  ینیگزیجاهات یتوج، ینیباليداریمعنيریگاندازهيخطا، چندگانهيهاسهیمقا
.میان کردیشما داشته باشند، را بيهار دادهیروش تفسيرویر احتمالیتوانند تأثیت که میعل

اطیاحت
انتشارتورش

,Loanni، مثـال طوربه(مطالعات یبرخ Stern؛1998 & Simes, ـ یارتبـاط ) 1997 ن یرا ب
افتنـد  ین محققان دریمخصوصاً ا. دا کردندیپهاآنت انتشاریک مطالعه و قابلیج ینتايمعنادار

ـ انتشـار  ، کنندیممعنادار را گزارش يهاافتهیکه یمطالعاتشتریبکه درصد  تعـداد  نـد و  ابییم
.ر دارندیخأن مطالعات تیز در چاپ اینيادتریز

ییخودآزما
وارد شده يرهایمتغاز تمام یحات جامع و واضحیکه توضيوتریا ثبت کامپینوشته هر-1

.شودیمشناخته ..........کیسازدیمرا فراهم هادادهگاه یدر پا
شـده از نمونـه   يگـردآور يهادادهیفیصحت توصيبرا........يآمارهااز یکلطوربه-2

.شودیممطالعه استفاده 
......بـه  کنـد یمـ م یترسیگروهمشاهدات ق یمشاهدات را از طریکه فراوانينمودار-3

.موسوم است
.شودیمشناخته .......ع به یک توزین یانگیر اطراف میمقادیاز گستردگیاسیمق-4
.ردیگیمقرار مورد استفادهیگروه.......يهااختالفيریگاندازهيانس برایل واریتحل-5

:هاپاسخ
هانیانگیم)5؛اریانحراف مع)4؛ینمودار ستون)3؛یفیتوص)2؛داده)1
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ـ پـژوهش با يرا که موقع اجرایشناسروشن موضوع یچند، نیشیدر فصول پ د در نظـر گرفتـه   ی
طـرح خـود را بـا   یپژوهشيهاتیفعال، محققانکه چگونه میکردثبحنیاز ا. میمرور کردشود

و یعملـ یپژوهشـ يهاطرحنشیگزو ، یروشن و قابل بررسيهاهیفرضن یتدو، ت مرتبطسؤاال
معتبر و هاافتهی، دورهیدر ط، یبا متابعت از روش علمندتوانیممحققان. کنندیمشروع ، مناسب

.آورنددستبهشوندمیش دانش علیکه ممکن است باعث افزا، راایپا
، قتـاً یحق. به حقوق افراد تجاوز شـود کهاستيضرور، قین طریدانش به اغالباً، ن حالیبا ا

هـا  خطرن یا. همراهند1خطراز یهستند با درجاتیانسانشوندگانمطالعهکه شامل یتمام مطالعات
، مثاليبرا(ا زشت یحانه یت وقؤاالساز یکه ناشیجزئيهایاز ناراحتیفیطشامل ممکن است 

یکیزیرفاه فار سختیط بسیتا شرا) مخدراستفاده از الکل و مواد ، یات جنسیدربارة عملیتسؤاال
چـرا  دهندیمقرار یاخالقيرا در تنگناهامحققانها سکین ریاباشدشوندگانمطالعهیا عاطفی

.ندارندیاطالعیشرفت علمیر قالب پدشوندگانمطالعهزان به مخاطره انداختن یکه از م
بـه  يچنـد ین اخالقیقوانیاخالقين تنگناهایچندریاصوليو برقرارییارائه راهنمايبرا

و یخـدمات انسـان  بخـش کـه توسـط   يومت مرکـز میشامل مقررات قنیقوان. ستوجود آمده ا

1. risk
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کـا صـادر شـده   یالت متحـده امر یا) يمرکزاتمقررمجموعهقسمت از 46، عنوان45(بهداشت 
ـ یمطالعاتيهارشتهيبراطورنیهم، شودیم ـ  خصـوص ماننـد   ه ب انشناسـ روانیاصـول اخالق

APA ـ انان ازیاطمين اصول برایا.دیوضع گرد) 2002(ییاجرانیقوانو ام مـ تمحققـان کـه نی
، پژوهش در نظر داشـته باشـند  يرا از زمان طرح و اجرایاخالقيبرخوردهاویاحتماليخطرها

در ب یپـژوهش از آسـ  شوندگانمطالعهت یمصونيران اصول بیا، نیااز ش یبیحت.اندشدهضع و
Sieber(اندشدهنظر گرفته  & Stanley, 1988.(

ـ اهمشـتر یبکمک به خواننـده در درك  يبرا، ن فصلیادر  شـوندگان مطالعـه ت مراقبـت از  ی
اصـول دربـارة  سـپس  . میکنـ یمشروع یات پژوهشیاخالقیخیتارتکاملبر يبا مرور، پژوهش
ــه افــراديادیــبنیاخالقــ ــرام ب ــپاکــه3و انصــاف2بخشــش، 1احت از یمراقبــت رســميهــاهی
ن یتـر یاصـل دو تـا از  یبـه بررسـ  ، انیدر پا. دکرمیبحث خواه، هستندپژوهش شوندگانمطالعه

ـ و هت آگاهانـه یرضـا :م پرداخـت یخواهپژوهششوندگانمطالعهمراحل مراقبت از ینیأت بـازب ی
مربـوط بـه  یمطالب اخالقن یترمتداولاز یخواننده با برخکردنن فصل آشنایهدف ا.یسازمان
ـ  جامع از تماميبه منزلۀ مروردیاست و نبا،در پژوهشیانسانشوندگانمطالعه و یاصـول اخالق

يرا برايافرادمحققانکهنیاقبل از . در نظر گرفته نشودیمنطقيهاابزارو ها قاعده و راهنمود
و ، سسـه آنهـا  ؤمینیبـازب ، آنـان يهـا اند درباره قواعد خـاص سـازم  یبا، رندیمشارکت در نظر بگ

مشـورت  يمقـررات مرکـز  مجموعـۀ ازقسـمت  46، عنوان45شامل ، يکاربرديمقررات مرکز
.کنند

یخینه تاریزم

، ند آبله کودکانمانییهايماریشامل واکنش ب20قرن ییداروويرفتاريهاشرفتیاز پياریبس

1. Respect for persons
2. beneficence
3. justice
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یانسـان کننـدگان شـرکت بـا  هاآنکه بخش اعظم، از داشتندینق و آزمونیتحقها سال، سرخک
ـ از اياریبساست کهسفأتۀیما، ن حالیبا ا. استانجام شده  شـناخته شـده   يهـا شـرفت ین پی

اننـد  ميریب پـذ یآسيهاتیجمعيبه بهاها شرفتین پیچون ا، دارندتنادرسيتا حدخچۀ یتار
ـ افتـه انجـام گرد  یر سـازمان  یـ غيهـا تینطور اقلیهم، انیو زندانیروانپزشکيماران بستریب .دی

. بودندینیبالۀر مطالعیدرگ، یچ اطالعیبدون هافراد تحت مطالعهن یاز ایدرصد بزرگ، قتیدرحق
، مثـال طورهب(کا یدر امریاخالقریغةشدانجاميهامطالعهو ها ينازییدارويهاشیآزمايافشا

. 1-8ع یجع سرمربه . ك.ر1یس توسوکیمطالعه سفل
اذهـان  ) افراد عقـب مانـده  يهاشی، آزما21974لگرامیميو فرمانبريت فردیمطالعه مسئول

.د نمودیغلط پژوهش تشديز اجرایرا نسبت به احتمال عواقب غالباً غم انگیعموم
مراقبـت افـراد   يمراحل را برایالمللنیبکا ویامرییدارويهاش، انجمنیم قرن پیش از نیب

نورمبرگ که پزشکان يهاشیدر پاسخ به آزما. در نظر گرفتندیکننده در مطالعات پژوهششرکت
ـ یـ غيهـا شیدوم آزمـا یدر آن در طول جنگ جهـان يناز ن یقـوان . انجـام داده بودنـد  یر اخالق

ـ بـود وضـع گرد  یات پژوهشـ یـ القاخيدر ارائه رهنمودهاین المللین سند بینورمبرگ، که اول د ی
ـ با ا. شديضرورینیبالیقیتحقيهات داوطلبانه در مطالعهیرضا). 2-8ع یبه مرجع سر. ك.ر( ن ی

:تواند داوطلبانه باشدیر میط زیت تنها تحت شرایشود که رضاید میحال تأک
.ت دادن باشندیشوندگان قادر به رضامطالعه-1
.آزاد باشند) یرونیبفشار یعنی(ها از اجبار آن-2
.مشارکت در مطالعه را بفهمندییایسک و مزایها رآن-3

را بـه  هـا بیو آسـ خطـرات کند که محققان ین نورمبرگ آشکارا درخواست مین، قوانیچنهم
ـ يداریطور معنها بهخطرحداقل برسانند، متقاعد شوند که  از . سـتند ینیاحتمـال يایـ ش از مزایب

1. Tuskegee
2. Milgram
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هـا  اسب استفاده کنند و انصراف افراد تحت مطالعـه را در هـر زمـان کـه آن    مطالعۀ منيهاطرح
.ب کردیتصو1984در سال ین نورمبرگ را سازمان ملل عمومیقوان. ن کنندیبخواهند، تضم

1-8ع یمرجع سر
یس توسوکیمطالعه سفل

يسـال را بـرا  40بـه مـدت   یطوليامطالعهکا یامریبهداشت عمومخدمات، 1932در سال 
اهپوسـت کـه در   یمـرد س 400را در مـورد س یسفلیدرمان نشدنس یسفلیعیدورة طبیبررس

200باس رایسفلاشخاص مبتال به، ن مطالعهیدر ا.کردندیمیزندگ، یتوسوکيامابالت آالیا
ـ یافـت درمـان  یقـول در شـوندگان مطالعهبه . سه نمودندیمقايمارین بیر مبتال به ایمرد غ ه ب

ـ تا پادولتیرسممقاماتاز یکی. ض آنان دادندیرخون ميبراخصوص طـرز  ان مـدت بـه   ی
هـا گـروه مواظـب بـود  گـر یمنابع داز یچ نوع درمانیافت هینان ازعدم دریاطميبرایهولناک

یشهویبود که بدون بیدردناکیلیخيهابودند ضربهش را دادهکه قول»یخصوصه درمان ب«
. شـود یمـ س به ستون فقرات وارد یسفلیاثرات عصبیابیارزيبلکه برا، درمانعنوان بهو نه 

ییآن شناسـا يثر بـرا ؤمـ یدرمـان عنوان بهن یلیسیپن1940ل یدر اواآنکهبه رغم، عالوهبه
، 1972در . ا تحت درمـان قـرار نگرفتنـد   یافته ینیاطالعهرگز از آنمرد مبتال400، شده بود

ان دادن به مطالعه بـه دولـت   یپايبرایاضاتانجام شد و اعتریعموميهايکه افشاگریزمان
ـ در اشتریبيهایبررس. مار مبتال هنوز زنده بودندیب400نفر از 74تنها ،شد ن مـورد آشـکار   ی

.نفر بر اثر عفونت مستقبم مرده بودند100نفر از 28نمود که حدوداً 

ن مجمـع  یجـدهم در ه1964شوندگان پژوهش در در مراقبت از مطالعهيبعدیدستاورد اصل
ـ دنیـی ، مجمع داروینکیه هلسیانیت بیبا تثب. فنالند حاصل شدینکیا در هلسیدنییدارو 12ا در ی

یسـت یزیمرتبط با پـژوهش پزشـک  یروانپزشکان در مورد مالحظات اخالقییراهنماياصل برا
رمان دن یار مهم بیخود، کمک کرد تا تفاوت بسيهایمساعکین تشریه، از بیانیب. ب شدیتصو
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2-8ع یمرجع سر
ن نورمبرگیقوان

.استیاساسکامالًیت داوطلبانه از آزمون انسانیرضا-1
ر یشرفت جامعه باشد و بـا سـا  یپير ثمر برامج مثیبار آوردن نتابه،منظوره د بیش بایآزما-2

.فراهم نشود، عتیدر طبيرضروریغو یرتصادفیغطوربهق مطالعه و یا از طریهاروش
خ یو اطالع از تاریوانیحيهاشیآزماج ینتابراساسشده و یطراحیه خوبد بیش بایزماآ-3
ش را یج مشارکت عملکرد آزماینتاچنانکهآن، ر مسائل تحت مطالعه باشدیا سایيماریبیعیطب

.دیه نمایتوج
یکیزیو فیروانيهابیو آسکه از تمام مصائبيطوربهاجرا شود یخوبه د بیش بایآزما-4
.ز کندیپرهيرضروریغ
ـ نبایشیچ آزمایوجود دارد هيشدن عضویا زخمیاحتمال مرگ یوقت-5 رد یـ د صـورت گ ی

.در نظر گرفته شوندیآزمودنعنوان بهز ینیشگاهیپزشکان آزماهاآنکه درییهاشیآزمامگر 
ش یق آزمـا ید از طریکه با، مسئلهۀت بشر دوستانید از حد اهمیرفته شده نبایپذۀ خطردرج-6
.شود تجاوز کندیمل
یمراقبـت از آزمـودن  يبـرا یالت کافیو تسهدرید صورت گیبایمناسبیاقدامات مقدمات-7

.ا مرگ در نظر گرفته شودیییعدم توانا، بیآسیاحتماالت جزئیدر مقابل حتیشیآزما
ارت و دقت در مهۀدرجن یترشیب.اجرا شودیسته علمیق افراد شایاز طرتنها دیش بایآزما-8

.ش مشغول هستند الزم استیا در آزمایکه در اجرا یش کسانیتمام مراحل آزما
که ادامۀ دهیرسییبه جایانسانیآزمودنیکیزیو فیاگر حالت روان، شیدورة آزمایدر ط-9

.استش آزادیآزمابه ان دادن یپايبرايو، استرممکنیغش به نظر یآزما
ـ دلچـه چنان، دانشمندان مسئول در هر مرحله، شیدورة آزمایدر ط-10 يال قـانع کننـده  ی
ـ با، گرددیشیآزمایا مرگ آزمودنیینناتوا، بیمنجر به آسهاشیآزماادامۀ کهنیابر یمبن د ی

.را داشته باشندهاشیآزماتوقف یآمادگ
يبرگ تحـت مراقبـت شـورا   منـور یقبـل از دادگـاه نظـام   یجنگيهاتیمحاکمه جنا:منبع

.کایامریدفتر چاپ دولت، نگتنیواش، 182-181صفحات ، 2جلد ، )1949(10شماره . یوقحق
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د یماً مفیکه ممکن است مستقیق پزشکیتحقکند و یمار ارائه میبه بییایماً مزایکه مستقییدارو
بشر به اصولیستیزیه کرد که پژوهش پزشکین توصیچنه همیانیب. ا نباشد، روشن شودیباشد 

ن بـر  یچنو همیشگاهیو آزمایوانیش حیو آزمایۀ اعتبار علمیوندد و بر پایرفته شده بپیپذیعلم
يهـا در سـال یمتـوال يهان رهنمودها در نشستیا. استوار گرددینۀ علمیشیاز پیشناخت واقع

، یس توسـوک یپاسـخ بـه مطالعـه سـفل    عمدتاً در، 1974در .شدندینیبازب1989و 1983، 1975
قـات  یتحقیانسـان يهـا آزمـون مراقبت از يو برا، بیرا تصویملقاتیتحققانوناکیکنگره امر

ـ پبهیملقات یتحققانون. کردسیرا تأسیون ملیسیکم، یستیزیو پزشکيرفتار أت یـ هشیدای
، میدهـ یمـ ح یمفصل توضها که بعديطوربه، ینیأت بازبین هیا. دیگردیمنته1یسازمانینیبازب
. کننـد یمـ ن ییو تعینیات پژوهش را بازبیهستند که اخالقیخصوصه بینسانايهاآزمونتۀ یکم

را کـه  يدولت مرکزةشديگذارهیسرماو ها ب تمام پژوهشیو تصوینیبازبیملقاتیتحققانون
:تیمسئولته یکم. الزم دارد، داردسروکاریانسانشوندگانمطالعهبه یبه نوع
سـروکار یانسـان شـوندگان مطالعـه که بـا ییهاژوهشحاکم بر پیاصول اخالقییشناسا)1
، دارند
را بـر عهـده   ،یانسـان يهـا یمنظور بهبود قواعد در مراقبت از آزمـودن ه بیشنهاد مراحلیپ)2
.داشت

و يقـات رفتـار  یتحقیانسـان يهـا یمراقبـت از آزمـودن  يبرایون ملیسیکم، 1979در سال 
يهـا یآزمـودن مراقبـت از يبـرا ییرهنمودهاو یاصول اخالق: گزارش بلمونت«یستیزیپزشک
ـ کـه ز ، را وضـع کـرد  گزارش بلمونت سه اصل. را منتشر نمود»یپژوهشیانسان رفتـار  ير بنـا ی
احتـرام بـه   -1: سـر و کـار دارد  یانسـان شـوندگان مطالعهبا که است ییهاتمام پژوهشیاخالق

).3-8ع یمرجع سربه . .ك.ر(عدالت -3، بخشش-2، اشخاص

1. Institutional Review Boards
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3-8ع یمرجع سر
يادیاز اصول بنياخالصه:گزارش بلمونت

احترام به اشخاص-1

ـ بابا افراد ، کهنیانخست : را در برداردیباور اخالقدواحترام به اشخاص حداقل  عنـوان  بـه د ی
که از نظر اسـتقالل مشـکل دارنـد سـزاوار مراقبـت      يافراد، ؛ و دومامل مستقل رفتار کردوع

بـه  لـزوم :شـود یمـ م یجدا تقسیو شرط اخالقدبه اشخاص صل احترام بها، نیبنابرا. هستند
.عدم استقالليلزوم مراقبت از افراد داراو، ت شناختن استقاللیرسم

بخشش-2
هاآنازواحترام گذاشتههاآنماتیبه تصمتنها نه؛رفتار شودیطرز اخالقه با اشخاص ب

در اصـل  ين رفتـار یچن. گرددتالش هاآنن رفاهیمأتيبلکه برا، شودب مراقبتیدر برابر آس
کـه فراتـر از   شـود یمياو صدقهینمهرباواژه بخشش اغلب شامل اعمال. بخشش قرار دارد
ـ ماننـد  تـر يقـو یبخشش درقالب احساسـ ، ن نوشتهیادر. الزام محض است ک اجبـار درك  ی

-1: انـد شـده ن یتـدو فهـوم منیابابخشش یلیعبارات تکمعنوان بهیدو قانون کل. شودیم
.امکاندر حداقل ها بیو آسامکانا حداکثر یمزا-2ب نرساندن یآس
عدالت-3

کنـد؟ حمـل آن را تینیسـنگ یو چه کسبرخوردار گرددپژوهشيایمزااز د یبایچه کس
ـ .اسـت ین سؤال درستیا، »حق استچهآن«ا ی»عیانصاف در توز«در برداشت از  یعـدالت یب

ـ بـه  یا وقتیشودیمل رد یبدون دل، با وجود استحقاقیکه شخصدهدیمرخ یوقت ک نفـر  ی
ـ باهـا رتبههم باکهنیاتصور اصل عدالت يگر برایراه د. شودیمل یتحمفشارش از حدیب د ی
یهم رتبه است و چه کسـ یچه کس، ح داردیاز به توضین عبارت نیا، معهذا. رفتارکردکسانی
تمـام مفسـران ممکـن    بـاً ی؟ تقرکندیمه یجراتويع مساویاز توزعدولیست؟ چه مالحظاتین

ـ اقـت و موقع یل، یستگیشا، تیمحروم، سن، تجربهبراساسرایزاتیاوقات تمایاست بعض ت ی
ح ین نکته الزم است توضیا، پس. ن کنندییخاص تعیاهدافيبرایه شاخص رفتار افتراقیتوج
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رفته یپذيهادستورالعمل.رفتار شوديمساوطوربهبا مردمدیباییهاجنبهداده شود که در چه 
مـرتبط یژگیهر دستور العمل چند و.ا وجود داردیع عادالنه فشار و مزایتوزيبراية متعددشد

: عبارتنـد از هادستورالعملن یا. ع شوندیتوزهاآنيبر مبناد یا بایفشار و مزاکهکندیمرا ذکر 
بـه هـر فـرد بنـا بـه      -3، يازفردیه هر فرد بنا به نب-2، يک سهم مساویبه هر شخص -1

.اقتیبنا به لفردبه هر -5و ، یاجتماعيهمکاربه هر فرد بنا به-4، يتالش فرد

يبـرا . روندیکار من اصول در تجارب محققان بهیادهد که چگونهیح میگزارش بلمونت توض
در پاسـخ  . کندین مییل احترام است، تع، که اساس اصياعنوان مرحلهت آگاهانه را بهیمثال، رضا

ـ کا و هم اداره دارو و تغذیو بهداشت آمریبه گزارش بلمونت، هم بخش خدمات انسان کـا،  یۀ آمری
.نمودنـد ینیسروکار داشتند، بازبیشوندگان انسانرا که با مطالعهیمطالعات پژوهشيهانامهنیآئ

ـ تزريهـا شی، آزمـا 1940بـه دهـۀ   ، عمـدتاً در پاسـخ بـه اطالعـات مربـوط     1994در سال  ق ی
ـ ماران فقیبيبر رویپرتوافکنيهاشیر آزمایم، همانند سایشوندگان پژوهش با پلوتونمطالعه ر و ی

).4-8ع یبه مرجع سر. ك. ر(انجام شد یکودکان عقب مانده ذهن
س یرا تأسـ » یست اخالق ملیزیون مشورتیسیکم«-کایس جمهور وقت آمریرئ–نتون یکل

ـ از بدو شروع کـار خـود   یست اخالق ملیزیون مشورتیسیکم.کرد یگزارشـ 10ک مجموعـه  ی
ر یوسـا یو علوم ملـ يفناوريشنهاد به شورایه و پیها به ارائۀ توصن گزارشیا. ر کرده استیتکث

.ندینماین مییاخالق پژوهش را تعيحاکم بر اجرایشوند، و اصول کلین میربط تدویدول ذ
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4-8عیمرجع سر
یپرتوافکنيهاشیآزما

ـ –نتـون یکلیجامیلیس جمهور ویرئ تـه  یکم1994در سـال  -کـا یس جمهـور وقـت آمر  یرئ
یپرتـوافکن يهـا شیآزمـا خ یآشکار کردن تاريرا برایانسانیپرتوافکنيهاشیآزمایمشورت
ـ ، تهین گزارش کمیآخربنابه. ل دادیتشکیانسان آژانـس نیچنـد 1974و 1946ين سـالها یب

هـزاران  ، ینظـام خـدمات ن شـاخه یو چنـد یاتمـ يون انرژیسیشامل کم، کایالت امریدولت ا
عمـده يپرتوها دند و صدوبهاآنیبانیپشتا مسئول یرا اجرا کرده یانسانیش پرتوافکنیآزما

تیماران را بدون رضـا یپزشکان بکهنیاک مورد ی، تهید کمین انتقادات شدیاز ب. ساطع کردند
هـدف  . مورد استفاده قرار دادنـد را ،اشتدشان نیبراییودارچ نفعیکه هییهاشیآزمادر هاآن
و ياجنـگ هسـته  یخطرات احتماليبرایکمک به دانشمندان اتمش ظاهراًین آزمایایاصل

مراقبـت  يده انجام شد که براین عقیبا او در پنهانهاشیآزمان یا. بودیپرتو افکنیغبار اتم
يدر اجـرا یینارسـا يکـرد کـه دولـت بـرا    يریـ گجـه ینتتـه  یکم.الزم اسـت یت ملیاز امن

که افـراد محقـق در   ن بود یته ایکمگریديریگجهینت.استمسئولخودیمراقبتيهااستیس
پـس  ، 1995در اکتبر .ندده اشکست خورهاحرفهات یقابل قبول اخالقياستانداردهات از یتبع

هـا شیآزمـا يهایآزمودنبه یعمومیک عذرخواهینتون یکل، تهیکمییافت گزارش نهایاز در
ده بودند موافقت یکه صدمه ديبه تمام افرادیمالبا ارائه تاوان، 1997و در مارس کردم یتقد
.دنمو

اخالق يادیبناصول 

و یفلسـف اصـول -شـد ذکـر قـبالً  کـه  -برگمنـور نیصدور قوانپس ازيهاتالشاز ياریبس
ـ کـه ا ن ممکـن اسـت  یا، گرچها. اندکردهان یرا بیهشپژویاخالقیتیریمد لحـاظ  ن ازین قـوان ی
شـوندگان مطالعـه مراقبت از بریاما همگ، با هم متفاوت باشندیکمیو انضباتییضاارات قیاخت
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ونت خالصه شده مو عدالت که در گزارش بل، بخشش، 1لقالاستينان از برقراریاطمزینو یانسان
.د نمودندیکأت، بود

ترام به اشخاصاح

ـ  دوحداقل»احترام به اشخاص«، میح دادیونت توضمکه در گزارش بلهمانطور را یحکـم اخالق
يافـراد دارا ، اًیثانو، شودیمامل مستقل رفتار کرده وععنوان بهبا افراد ، اوالً: کندیمدر هم ادغام 

,P.r(عدم استقالل سزاوار مراقبت هستند  ـ مکمل اآشکاراکه، استقاللمفهوم ). 1979 ن اصـل  ی
نـد انجـام   خواهیمـ رند که چـه  یم بگیحق دارند تصمین معناست که مخلوقات انسانیبه ا، است

یکـه کسـ  يدر مـوارد . ا نهیند مشارکت کنند خواهیمیپژوهشيهاشیدر انواع آزماایآدهند و 
مجبور ققانمحف است یضعاعمال خودکارسن از نظر کهولت ا ی، يماریب، یشناختضعفعلّتبه

ر یبتـد ن یتـر يادیـ هم چـون بن احترام به اشخاص ، نیبنابرا. ن افراد هستندیبه مراقبت از حقوق ا
از داوطلبان مشارکت در پژوهش د یبامحققان: استیانسانشوندگانمطالعهيبرایاخالقیتیامن

.آورنددستبهت آگاهانهیخود رضا
ضـد  ، احترام به اشخاصدةیاز نظر ا، در پژوهشمشارکتيا فشار آوردن به افراد برای، اجبار

ـ یاقـدامات امن یبرخگرچها. استیر اخالقیغاست و مشخصاًیاخالق ، وجـود دارنـد  ياریبسـ یت
يگـر یديهاتیموقع، ن وجودیبا ا، هاينازيگاریبيهادر اردوگاهقات صورت گرفته یمانند تحق

ـ ا غیترهدیچیپياجبارهاهاآنکه ممکن است دردارنددوجو ، مثـال يبـرا . ح رخ دهنـد یر صـر ی
هاآناگر از. دیریدر نظر بگ، شدندریکه دستگرا يا افرادیا در زندان هستند یکه را ان یزندانۀجامع

ةن اجبار است؟ ممکن است باشد؟ اگر اداره کننـد یا ایآ، درخواست شوديامطالعهشرکت در يبرا
ـ ، بخواهند که شرکت کنندهاآنازییجنايهادادگاهن ر کارکنایا سای، یقاض، زندان ـ  ی ن یا اگـر ب

ـ ، نباشـد يتفـاوت آشـکار  ییو کارکنـان دادگـاه جنـا   محققان ممکـن اسـت   ، ين مـوارد یدر چن

1. Autonomy
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هـا آنهـم از اگـر . کننـد مشارکت مطالعـه يبراا اجبار یاحساس فشار جهتیبشوندگانمطالعه
ـ ا. ترسـند یآن میکنند از عواقب منفيمشارکت خوددارتا ازبخواهند ین نـوع از اجبـار ضـمن   ی

ـ باشـد  شـته ر دااقـر يریب پذیت آسیدر موقعکنندهشرکتکه یتیز در هر موقعیممکن است ن ا ی
ا مقامـات صـاحب نظـر   یت صاحب منصب یدر موقعا مأمور استخدامیمطالعه گر مأمور استخدام

.دهدیمرخ ) استخدام شونده، استخدام کننده، آموزدانش، مانند معلم(
ا جوامع ییاحتماليریب پذیست که آسین معنا نیاصول احترام به اشخاص به ا، عمدهطوربه
ن معناست یاحترام به اشخاص به ا، برعکس، ندینمايریاز مشارکت فرد در پژوهش جلوگياجبار

ـ مهم اۀنکت. ندیمشارکت نمادر آن ، شرکت در پژوهشنشیگزحق دارند در صورت هاآنکه نی
ـ ابه. کننديریگمیتصمد بتوانند مستقالًیکه افراد بااست ـ ا، لیـ ن دالی يبـرا ین خـوب ین تمـر ی

ق یتحقیاحتمالشوندگانمطالعهکه بررا ین خود و اشخاصیمشخص بياست تا مرزهامحققان
.حفظ کنند، نفوذ دارند

بخشش

، طۀ پژوهشیر حد. ه استیا هدیک عمل سخاوتمندانه یا یبودن است مهربانيبه معنابخشش
قبـل  ر باز یاز دیان پزشکیاست که دانشجوبقراطمشهورمنشوربخشش در یشۀ اصل اخالقیر

:گرفته شده استیمتوسط پزشکان میقديهاانکه زمين طورهماکنندیماد یاز پزشک شدن 
در ، ووارد کنندیبیخود آسشوندگانمطالعهد بهینبامحققان، ش از همهیب. »ب نرسانیآس«، اول
در یو نـاراحت یاحتماليهابیآسو ، د در حداکثر مقداریباشوندگانمطالعها بهیمزاياعطا، تینها

ب رسـاندن بـه   یآسـ يبهـا بـه  د یـ شـرفت علـم نبا  یپ، پـژوهش يدر اجـرا . حداقل مقـدار باشـد  
منـتج بـه اطالعـات   یشات توسوکیاگر آزمایحت، مثاليبرا. پژوهش تمام شودشوندگانمطالعه

يدولـت حـق نداشـت در ازا   ، )که اکنون نامشخص است(ده بودس شیلسفدر مورد دورة یممه
. ا مرگ قرار دهدیب یآسخطراشخاص را در معرض ، اطالعاتنیاآوردندستبه



یشناسق و روشیطرح تحقاصول/ 324

ـ است چـرا کـه در ا  ترراحتینیباليهانیدر تمر» ب نرسانیآس«از فرمان يرویپ، اساساً ن ی
در ، نوعـاً . کنـد یمـ اد و خوب وضع شده اسـتفاده  یزییبا رواییهاهیرواز ینیپزشک بالها نیتمر
ـ و مزاها خطر، رندیگیمکه مورد آزمون قرار يدیجديهاهیرو پـژوهش  طـۀ یحدریاحتمـال يای

از . دهدیمقرار محققانسر راهرا بریمهمیاخالقيتنگنان امریا. هستندینیبشیپقابل کمتر
ـ گویه که مـ یده و فرضین عقیبه ايۀ استوارینا به پابمحققانممکن است ، ک سوی درمـان  : دی

هنـوز  ن درمـان  یاآنکهلیبه دل، گریدياز سو.بند باشنديپا، د و سودمند خواهد بودیمف، خاص
ـ که ممکن است با عمـل  یاثراتۀو جنبیب احتمالیآسةدربارتنها دتوانیميو، ش نشدهیآزما ا ی

.کر کندف، دا کندیمداخله ارتباط پ
، ا نهیهست ینسبيایا مزایقابل قبولخطريدارایپژوهشۀنامتفاهما یآکهنیان ییتعيبرا

ـ تحقۀنامـ تفاهمیحیتمام جوانب توضد یبا . رنـد یقـرار گ يمـورد بـازنگر  گـر یق و احتمـاالت د ی
د سـازمان و محقـق وجـو   ینیبـازب أتیـ هنیبیکینزدد ارتباطیبا، بنابر گزارش بلمونتنیچنهم

.ن کنـد یـی را تع، کـه اسـاس پـژوهش هسـتند    راییهـا فـرض اعتبار -1: دیأت بایه. داشته باشد
ا یـ ب یمحقـق از احتمـال آسـ   يهـا برآوردا یکند آن ییتع-3و ، ص دهدیر را تشخخطت یماه-2

.ا نهیهستند قابل قبول، ایمزا
ـ مزاطـر خن یید در تعیکه باکندیمقانون را طرح پنج ، گزارش بلمونت کـار  هـر ینسـب يای

ـ قـرار گ يگـر یمـورد پ یخاصیقیتحق ـ یسـ یکم(رد ی یانسـان يهـا یآزمـودن زمراقبـت ا یون مل
).80.ص1979، یست پزشکیو زيرفتاريهاپژوهش

.شوندیمه نیهرگز از نظر اخالق توجیانسانيهایآزمودنیر انسانیا غیانه یرفتار وحش-1
ـ با. د کـاهش داد یبادن به اهداف پژوهش الزمندیرسيکه برارا ییآنهاجزبه، هاخطر-2 د ی

کـامالً هـا  خطـر ؟ ممکـن اسـت   استالزمیانسانيهایاستفاده از آزمودنا واقعاًیآن شودکهییتع
.گر کاهش دادیديهاهیروق به یرا با توجه دقهاآنتوانیماغلب ید ولنحذف نشو
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ه یتوجد بر یباینیبازبيهاتهیکم، استيجديهابیآسخطراتر یدرگیکه پژوهشیوقت-3
ـ بيبـرا ، موارد نادریدر برخ، ایآزمودن يا برایتوجه به احتمال مزامعموالً(ها خطر ان داوطلـب  ی

.فوق العاده اصرار ورزند) شوندگانمطالعهبودن 
داده شـان نهاآنيرید مناسبت درگیبا، ر هستندیر در پژوهش درگیپذبیجوامع آسیوقت-4
خصوص ه ط بیشرا، خطرت درجه یشامل ماه، ریمتغيتعدادها قضاوتنیاز ایدر مورد برخ. شود

.اندلیدخ، شدهینیبشیپيایت و سطح مزایر و ماهیجامعۀ درگ
ت یمورد استفاده در مراحل رضايهاهیروتمام در اسناد و د یرا بامرتبط يایو مزاخطرات-5

.کردآگاهانه عدالت عرضه 

عدالت

، بنابر گـزارش بلمونـت  . شودیمپژوهش مربوط شوندگانمطالعهنشیگزبه ماًیعدالت مستقاصل
ج یبـه نتـا  دیز بایباشد و ندرستنشیگزيهاهیروازیناشدیپژوهش باشوندگانمطالعهنشیگز
عنـوان  بـه ، شوندهمطالعههم به شوندگانمطالعهنشیگزصحت . شودیمنتهخوب نسبتاًنشیگز

ن یا. استمرتبط یقومایينژاد، یتیجنس، یاجتماعيهاگروهاز يعضوعنوان بههم ک فرد و ی
. پـژوهش نباشـد  شـوندگان مطالعـه يریو عضـوگ نشیگزدر یغیا تبلیتورشچ یههم است کهم

ـ د مثبت یبا دهاآنکه محقق بهکردنشیگزل ین دلید به ایرا نباهاآن،گریدعبارت به ـ ی یا منف
.نگردیم)قات پرخطریمعروف در تحقمطلوبناافراد ، مثال(

ا عدم یبرخورد یدر چگونگاصل عدالت، پژوهششوندگانمطالعهنشیگزيبرا، نیابرعالوه
استفاده از ، بحث شد5در فصل همچنانکه.شودیمز مربوط ینپژوهش شوندگانمطالعهبرخورد با 

ر یمطمـئن از تـأث  یابیارزيرابیواقعروشتنها کهبر تصادفیمطالعات مبنيبراط کنترل یشرا
ـ وجـود دارد ا نجـا  یکه ايدیترد. داردیجنبۀ اساس، خصوص استه بۀک مداخلیا یک رفتار ی ن ی

گـران  یکـه د یدرحال، دیمفۀک مداخلیافت یدريبراشوندگانمطالعهیبعضگماردنا یکه آاست 
ـ از تحقیخصوصـ ه نواع بدر اگرچها. استیا اخالقیعادالنه ، کنندیمافت نیدرآن را  ق ممکـن  ی
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ا در دادگاه ی، فیط ضعیشامل درمان در شرایاما درمطالعات پزشک، نباشديان امر مسئلهیاست ا
یاساسـ يامسـئله ، یزندگیر احتمالییتغيهاتیموقعشامل یاجتماعیاسیسا پژوهشیییجنا

. است

دیفراموش نکن
محرمانه بودن

ـ تجسـم پ بخشـش و عـدالت   ، حترام به اشخاصدر اصول ا1محرمانه بودنحق .کنـد یمـ دا ی
بـه  یرسدستایه حق دارد که بر استفاديهر فردکهنیامحرمانه بودن هم شامل ، یکلطوربه

کـه  -داردسروکارکهرا یخودکنترل داشته باشد و هم حق داشتن اطالعاتیاطالعات شخص
یکـه اطالعـات گـروه پژوهشـ    يابـه انـدازه  -شـود یممطرح یدر پژوهش در قالب خصوص

کـه توسـط قـانون    یحفظ محرمانه مانـدن اطالعـات  يمحقق نه فقط برا. محرمانه حفظ شود
یپژوهشـ شـوندگان مطالعهم و شأن یکه ممکن است درحریاطالعاتيبلکه برا، هشدتمراقب

ـ   آشکاراًد یمحقق با، تیمرحله رضایدر ط. ز مسئول استین، ر بگذاردیتأث ه مطالـب مربـوط ب
يهـا محـدوده . خواهنـد داشـت  یدسترسهاآنکه به اطالعاتیشامل کسان، محرمانه بودن
شـده  یطراحیتیر امنیمحرمانه بودن و تدابیمرتبط با نقض احتماليهاخطر، محرمانه بودن

ـ ذخانتقال بـا يبراییهاطرح، مثاليبرا(هاآنحفظ محرمانه بودنيبرا و رکـود  يسـاز رهی
ـ بامحققـان .ح دهدیرا توض)انمراجعيگرهااز شناساهادادهکردن و پاك هاداده ـ ی ید از اثرات
. آگاه شـوند ، پژوهش داشته باشدشوندگانمطالعهيد روتوانیمکه نقض محرمانه بودن يجد

ا دقـت و آمـوزش   یـ یشامل طراح، ییهان تخلفیاز چنيریجلوگيرا برایتیر امنیو هر تداب
حاکم بـه  ید خودشان با تمام مقررات عملیبامحققاننیچنهم. رندیکارگبه، کارکنان پژوهش

.آشنا باشنديو مرکزیالتیا، محله، مربوط به سازمانيهاپژوهش

1. confidentiality
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ط سؤال یکنترل شراياز داوطلبان برایتواند به سادگید چرا محقق نمید بپرسیبه هرحال شا
ط کنترل، ممکن یدگان از وجود شراشونمطالعهیل آگاهین سؤال آن است که به دلیجواب ا. کند

حفظ عدم يبه معنا(غافل کردن افراد تحت مطالعه ين کار براین، ایبنابرا. ر کندییج تغیاست نتا
یاخالقـ ين، تنگنـا یـ الزم است، معهذا، خـود ا ) آنهایشیآزماگماردنشوندگان از مطالعهیآگاه

.آوردیرا به وجود ميگریاحتمال د

5-8ع یسرمرجع
يمرکزيهااقبتمر
وجـود  یانسـان شـوندگان مطالعهدر مورد يمرکزيهاحفظ پژوهشيعمده برايبنددستهدو 
» قانون مشـترك «عنوان بهکه یانسانيهامراقبت از آزمودنيبراياست مرکزیس: اول: دارد

نـده  ینما17توسـط  اسـت کـه مسـتقالً   یقانون مشترك مجموعه مقررات، شودیمشناخته زین
.ب شـده اسـت  یتصو، کنندیما اجرا یت یرا حمایسانناشوندگانمطالعهها که پژوهشيمرکز

ـ ز، 46قسـمت  ، 45در عنـوان  ، چهار زبـان اساسبرنده مقررات را ینما17 ـ زاAربخشی ک ی
ـ زمقاصـد و اهـداف  شـتر یبيقانون مشترك برا، نیبنابرا. ب نمودندیتصو، يمقررات مرکز ر ی

ـ از مجموعـه م Aمجموعۀ  ن دسـته از  یدومـ . اسـت یرات ادارة بهداشـت و خـدمات انسـان   رق
، پـژوهش مـرتبط اسـت   یانسـان شـوندگان مطالعهکه با يمرکزيهامراقبتالزم يبنددسته

ـ ا.اسـت یسـت شـناخت  یصنعت و پـژوهش ز ، ن حاکم بر دارویاز قوانيموعه اجم ن ین قـوان ی
ـ تغذارو وة دادار، شخصـاً م.شوندیماعمال) FDA(کا یۀ آمریتغذتوسط اداره دارو و  کـا  یۀ آمری

ـ ايدیـ محصوالت توليبراراینیقوان ـ وبازارمحققـان يل مجوزهـا یـ ن اداره از قبی ، دارویابی
صـرفنظر از  .کنـد یمـ وضـع  استفاده بشريبرایپزشکيهاابزارست شناخت و یمحصوالت ز

.ا نهیشودیماستفاده يمرکزيهااز بودجها یآکهنیا
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ـ  یپرداختن به ايبرايادیزيهاشخوشبختانه، رو اوالً، افـراد  . وجـود دارد ین مسـائل اخالق
ط یک شرایا یو یشیط آزمایا در شراییطور تصادفد به وضوح آگاه باشند که بهیتحت پژوهش با
گـر آگـاه   یديهـا تیا موقعیت یک موقعیبه گمارشد از احتمال یز بایشوند و نیکنترل گمارده م

ان کامـل  یـ ل مطالعـه در جر یـ شوندگان را مطمئن کند که متعاقب تکممطالعهد یمحقق با. باشند
د یباشوندیگمارده مط کنترل یکه در شرایکسانيخود قرار خواهند گرفت، و محقق براگماردن

.مند شوند، از آن بهرهیشیرا فراهم کند تا در صورت مؤثر بودن درمان آزمایتیموقع
ـ از طريگزارش بلمونت، دولـت مرکـز  يادیبنلوصبه ايبندیپانان از یاطميبرا ق بخـش  ی

46ن سند به یا. ن نمودی، را در رابطه با پژوهش تدوی، مجموعه مقرراتیو بهداشتیخدمات انسان
CFR45 يقسمت از مجموعه مقررات مرکز46عنوان به خصوص  و 45موسوم و نشان دهندة

ـ رعایشوندگان انسـان مورد مطالعهد دریپژوهش بايرا که موقع اجرایاست، مقررات ت شـود، را  ی
، یبردو قسمت اصليمقررات دولت مرکزیطور کلبه). 5-8ع یبه مرجع سر. ك.ر(دهندیشرح م
أت یـ ت آگاهانـه و ه یرضـا : د دارنـد یکأالزم هستند، تیشوندگان انسانمراقبت از مطالعهيکه برا

.یسازمانینیبازب

ت آگاهانهیرضا

يتدارك فرصـت بـرا  ویاحتمالشوندگانمطالعها بیپژوهشۀالعطف میتوصيرابیروال کار اصل
ت یرضـا وردیـ مات آگاهانـه بگ یتصـم مشـارکت ةربـار دشوندهمطالعهفرد ه ن منظورکیبه اهاآن

شـناخته  یحقـوق انسـان  يهاتیحماه و اساسیپات آگاهانه یرضا، لین دالیبه هم. استآگاهانه
ـ دارد که بایعنصر اصلت آگاهانه سهیرضا. شودیم ،و یآگـاه -2، يتوانمنـد -1. د دارا باشـد ی
يهايریپذبیآسهن سه شاخیک از ایکرده شود که هر تصورممکن است، ژهیوبه. داوطلبانه-3

از یاحتمـال يهايریپذبیآسنیپنداشته شود اطۀ پژوهش ممکن استیدر ح. خاص خود را دارند
& Roberts)شوندمنبعث، بودهیا ارتباطییرونیب، ید درونیکه شایمنابع Roberts ,1999).
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ا یـ یسـتگ یکـه ممکـن اسـت شا   ، یشخصـ يهایژگیوشامل 1یدرونيهايریپذبیآس-1
ر مـواد  یکه تحت تأثيممکن است فرد، مثاليبرا. شوندیم، د کنندوک فرد را محدیيهايآزاد

. مشـکل داشـته باشـد   ، توجه به اطالعـات موافـق  ا یكدردراستشیروانپرار یبسا یروانگردان 
ینۀ پژوهشـ یشیدر پ( ي، که از توانمندت آگاهانهیرضاۀن شاخیاولکه با ییهايریپذبین آسیچن

ه پـردازان  یاز نظرياریبس. شوندیمربوط م، )شودیز اطالق مین» يریگمیت تصمیظرف«به به آن 
ـ بو ، اسـتدالل ، قیتصـد ، ل دركیاز قبییعملکردهاشامل يتوانمندکنندیمتصور  نشیگـز انی

Appelbaum)شودیم & Grisso, و یماً به مفهوم منطقـ یمستقهاعمکردن یا، اگرچه. (2001
هـا عملکردآنفرد بـه منظـور مشـارکت در   یدرونییکه به تواناییجاتا تنها يتوانمندیاخالق

.شوندیمربوط م،گرددیمبر
ـ استعداد هستند که ممکن استیتیامل موقععو: 2یرونیبيهايریپذبیآس-2 فـرد  يا آزادی

ده یت مواجه گردیکه با محکومیا شخصیکه بازداشت شده یشخص، مثاليبرا. را محدود کنند
در یا ضـمن یح یاجبار صرةا ممکن است اعمال کنندی، ا آشفته شودیمضطرب یلیت خممکن اس

ممکن ، ا ارادة فردییبه آگاهیرونیبيهايریپذبیآسن یا.ت اگاهانه و داوطلبانه باشدیرضاۀارائ
.شته باشدداط ارتبا، شودیمم آگاهانه و مستقل او یمانع اتخاذ تصم،کهیتیبه موقعياست تا حد

ـ گـر  یديبا فـرد ارتباط فردۀجینتعنوان به: 3یارتباطيهايریپذبیآس-3 از يامجموعـه ا ی
ـ درخواست مشارکت در تحقس زندان از او یه رئکیزندان، مثاليبرا. دهدیمافراد رخ  ، کـرده ق ی

ض یشـخص مـر  ، نیچنـ هـم . کندیچیسرپن درخواستیاز ادتوانیماست که احساس کند دیبع
ـ   شـود یميریعضوگ، ک مطالعهیدر يامراقب کنندهکه توسطیالعالج ۀممکـن اسـت در ارائ

ت یرضـا ۀن شاخه از مرحلیسومهبيریپذبین آسیانوعاً. ج شودیگیپژوهشيهامراقبت و نقش

1. intrinsic vulnerabilities
2. Extrinsic vulnerabilities
3. relational vulnerabilities
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ا یـ یضـمن ياجبـار بـا همـراه یخاصاتارتباطامکان دارد . شودیممربوط ، ل و ارادهیم، آگاهانه
.ر بگذارندیم فرد تأثیتصميروجهتیبممکن است رایزباشد يدستکار

1يتوانمند

ا یت دادن یرضااز ت افراد رایصالح،خودکارطوربها ادراك محدود ییشناختیدگیب دیوجود آس
اصل احتـرام بـه اشـخاص از    ، بحث شدهمچنانکه. کندیمسلب نیمطالعات پژوهشموافقت، در 
دفـاع  ، آنهـا نشیگـز در صـورت  ، افراد در جهت مشارکت در پژوهشيبرایحقگونه داشتن هر 

45)§([b]46.111يمقرارت مرکزبنابه. کندیم CFR،»ا هـ یا تمام آزمـودن ییکه برخیزمان
زنـان  ، انیزنـدان ، مثل کودکـان ، ر هستندیپذبیآسيرضروریغر یا تأثیاجبار اعمال يبرا، احتماالً

، شـوند یممتضـرر يا اقتصـاد یـ یکه از نظـر فرهنگـ  یا اشخاصی، یافراد عقب مانده ذهن، باردار
گرفتـه  در نظر یمکان/ یتیر امنیتدابن اشخاصیرفاه اراقبت از حقوق وميدر مطالعه براد یابیم

که است ن یبلکه ا، مجازندمشارکتيبراهاآنایست که آین نیایموضوع اصل، نیبنابرا.»شود
. ا نهیشودیميریگمیتصمبه کاهش قدرت یمنتههاآنطیا شرایآ

ک مـ تیقابلیابیابزار ارز:افته استیود توسعه صن مقیايله برایک وسیتنها ،طبق دانش ما
Appelbaum(2ینیپژوهش باليآرتور برا & Grisso, با دو قدرت مهـم  له کهین وسیا).2001
را ارائـه  ياشـده یسازماندههمیقالب مصاحبه ن، جاد شده استیاق یات تحقیت و اخالقیدر رضا

ـ ارزيخصوص الصاق شود و بـرا ه بيهاوهشۀ پژنامتفاهمد به توانیمکه کندیم ـ و میابی زان ی
در ت، یتـا رضـا  ياز توانمنددرچهار قسمت استاندارد را پژوهش یمالاحتشوندگانمطالعهییتوانا

ـ ا. ردیمورد استفاده قرار گ،يادیارات زیحوزه اخت ت یـ درك ماه-1: زانیـ ن میـی تعبـه له ین وسـ ی
ر یدر نظـر گـرفتن سـا   ییانـا ش توینمـا -3، ج مشـارکت یق نتایتصد-2، آنيهاهیروق و یتحق
بـه  ، مـدلل نشیگـز ک یـ ل یتشـک ییش توانـا ینمـا -4، کتعدم مشـار ۀنیاز جمله گزهانهیگز

1. Competence
2. MAC Arthur competence Assessment toolfor clinical research
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مناسب بـه نظـر   يتوانمندیابیارزيله براین وسیاگرچه. کندیمک کمیاحتمالشوندگانمطالعه
ق و مقـررات  یدقیاز مشاورة بوم، لهیوسنوع ن ید قبل از اعتماد صرف به ایبامحققاناما، دیآیم

ممکـن اسـت   ، یاحتمـال شـوندگان مطالعـه ط خـاص  یبسته به شـرا . ندین حاصل نمایقییسازمان
ـ از یبخواهنـد خـدمات  يتوانمنـد ف یتعـار نیتـدو هنگـام  محققان ـ مثـل  (ک متخصـص  ی ک ی
. دنریبگ) اس کودكنروانشایستینورولوژ

ـ یدلعنوانا رفتار را بهیند یتوجهات و نظرات خوشا، اشتباهياز رود ینبامحققان، اساساً از یل
،ف هـم یضعیقوه شناختيند چرا که اشخاص دارایر نمایتفسیاحتمالدگانشونمطالعهيتوانمند

ـ را نباکوتـاه مـدت  یروانيهاآزمونعملکرد نیچنهم. برخوردارندیتوجه و مهارت اجتماعاز دی
ممکن اسـت  يتوانمنديهااسیمقر یساب با یدر ترکگرچها، دانستیکافيتوانمندن ییتعيبرا

پـژوهش در ارائـه موافقـت توانمنـد     یاحتمـال شـوندگان مطالعـه اگـر  . دیاارائه نمدیمفیاطالعات
فرد مطالعه اگر . آورددستبهرا شوندهمطالعهۀ فرد ت آگاهانید محقق رضایص داده شوند بایتشخ

ـ د از وکیت آگاهانه بایست رضایتوانمند نیکافةبه اندازیحتمالشوندة ا او ةا مراقبـت کننـد  یـ ل ی
.آورده شوددستبه، شوندهمطالعهت از ید رضایبابهر حالگرفته شود 

1یآگاه

اطالع کامل باپژوهش واقعاً)شوندگانمطالعه(کنندگانشرکتازياریا بسیست که آیهنوز واضح ن
از آن اسـت کـه   یحـاک شـواهد  قـت یدرحق.ا نهیکنندیميریگمیتصمشرکت در پژوهش يبرا

از اطالعـات ارائـه   ياریبسـ ياربه خاطر سـپ ا یدرك ازاغلب ینیدر پژوهش بالشوندگانمطالعه
مشارکت و حق يت ارادیز ماهیو نهاآنشده در اسناد موافقت شامل اطالعات مرتبط با استقالل

.ناتوانند،یمنفامدیپانصراف مشارکت از مطالعه در هر زمان بدون 

1. Knowingness
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& Dunnمـثالً (شده اسـت گزارشيادیزکار مشکالت ۀنامتفاهمق و یدرك تحق، دموردر

Jeste , بودنتحت مطالعهپژوهش اغلب از شوندگانمطالعهکه دهندیممطالعات نشان ). 2001
ا یـ ف هستند یاطالعات مطالعه ضعياربه خاطر سپدر ، ستندیآگاه نیپژوهشۀک مطالعیدر خود
ـ هـا هیرومهم يهاخطراز  ـ مزبـور يرفتارهـا ا ی ـ رو، دارنـد ن، یکـاف يادآوری و یفتصـاد يهـا هی

باغالباًو، ستندیاز حق انصراف در پژوهش در هر زمان آگاه نکنندیمکاذب را درك نيهااندرم
,Applbaum, Roth & Lidz. شـوند یمـ ج یگـ محققـان پزشکان و ۀدوگانيهانقش 1982;

Cassileth, Zupkis, Sutton-Smith,& March,1980; McCrory, Hubal &
sugarman,1998)(.

اطیاحت
یرداشت غلط درمانب

ق انجام یتحقیاهداف کل، قیتحقشوندگانمطالعهکه دهدیمرخ یوقت1یبرداشت غلط درمان
.کننـد اشـتباه  با هـم  ، ینیا نقش محقق را با نقش پزشکان بالی، خودیمقاصد درمانبارا شده

يهاطیمحدر یحتيفردتوجه اصل ، ده کهین عقیبرداشت غلط از ا، برداشت غلط مخصوصاً
ـ ا. کنـد یرا منعکس م، رودیمکاربهیقیتحق ـ پد« ازینـوع ن امـر ممکـن اسـت    ی -دة کـت ی
بنـد  ين باور غلط پایشان برايریادگینۀ یشیپبراساسافراد د یشاگردد که یز تلقین» 2دهایسف

ـ ا. رسـاند یمرامنافع ن یترشیبتنها در ذهن خود ،ا متخصصیپزشک بمانند که هر ن امـر  ی
ـ و مزایاحتمـال يهـا خطـر ح یصحبرآورد ،را درهاآنییتوانابه ارد امکان د مشـارکت در  يای
.، لطمه وارد کندخاصيامطالعه
ن مطالعـه  یچنـد . شوندیت درهم ادغام میمراجعان با درك اطالعات رضايرهایاز متغیبرخ

&Bjornطور مثال، به( Holm 1966; Agrekurt2 1994;)َAaroson et al, 1996 ; Agre,

1. Therapeutic Misconception
2. White-coat phenomenon
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Kurtz, & Krauss, 1994;Bjorn & Holm, افتند که یو لغات را یآموزشیسطوح).(1999
ییاگرچه سن بـه تنهـا  . ت مرتبط بودندیدرك اطالعات رضايهابا ابزاریدار و مثبتیطور معنبه

ـ نداشتهت شود، یرضايهاکه منجر به نقصان عملکرد در پرسشیارتباط بـا آمـوزش   یاست، ول
نشـان دادنـد،   يت شان درك کمتـر یدارند و در اطالعات رضايالت کمتریکه تحصيریپافراد 

,Taub(کنش متقابل دارند  Baker, kline & Sturr,1987.(
از مشـکالت را در  یمجموعـۀ خاصـ  و الکل مخدرمواد ازکنندگانسوء استفادهممکن است

ـ یکـ یزیفيهاالعملکسعل ینه فقط به دل، دنت نشان دهیدرك و حافظه اطالعات رضا یو روان
دسـت بـه مخـدر کـه بـا سـوء اسـتفاده مـواد      یمتفاوتط یل شرایبلکه به دل، هاانبه مواد رونگرد

;MacCrady & Bux(دیآیم ، د بـه توجـه  توانیمترك داروا ید یشدییت دارویمسموم.)1996
Tapertمــثالً(ب برســاند یاطالعــات مهــم آســۀا حافظــیــ، شــناخت & Brown ,2000) .(

، ا الکلیاز دارومدت یطوالناستفادهۀجینتدرحاديمغزراتییتغ، محدودیآموزشيهاتیموقع
ـ مخدرکه مواد یو در اشخاص) دزیامثل جنون مرتبط با (استیه و مشکالت سالمتیسوء تغذ ا ی

یز ممکن اسـت تمرکـز را کـاهش و درك را در طـ    یمشترك است و ن،دارندیص وابستگیتشخ
.)Mccrady & Bux(ند یت آگاهانه محدود نمایحله رضامر

ش یافزاداًیسال گذشته شد30یطدر ت آگاهانهیرضاةتعداد مقاالت منتشر شده دربارگرچها
,1983Sugarman(افته ی 1999; kuafmanne( ،بهبود يهاروشکه واقعاًیتعداد مطالعاتیول

مجموعاً، خود2001در مقالۀ 1دان و جست. ستکردند محدود ایرا بررست آگاهانهیمرحله رضا
ت یش درك اطالعـات رضـا  یشده در افـزا یطراحيهامداخلهراتیتأثرا که یشیآزماۀمطالع34

مشـاهده شـد  مورد 25در، ۀ صورت گرفتهمطالع34از . کرده بودند را مرور کردندیآگاهانه بررس
نشـان  يبهبـود هامداخلهاز يدومجموعه محدبا استفاده از شوندگانمطالعهيادآوریا یکه درك 

:رندیگیمدر دو دسته قرار دهشثابت ترشیها بآنتیکه موفقییکارهاراه. دادند

1. Dunn & Jeste
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، متمرکز هستندتیاسناد رضازةساکه بر ییآنها-1
. اندافتهیت تمرکزیاطالعات رضاارائۀندیفرآکه بر ییآنها-2

ـ ماًیموفق مستقيکارهاراه ، شـتر یبيسـاختاربند يداراکـه  ،تیفـرم رضـا  زةسـا طـرف ه ب
ش یگـرا اسـت، يریصـو تيهـا قالـب و ترراحتةاستفاداو بتریخواندنتر، ، کوتاهبهتریسازمانده

يریادگیـ يهـا شیآزمـا ح شـده و  ید تصحربازخويحاوتیرضاۀموفق مرحليکارهاراه. داشت
موفـق نبودنـد   که کالًيگریديهاتالش. بودتیاطالعات رضايهادهیچندگانه و استفاده از چک

ـ یو اطالعات خییدئویوينوارهایشناسروشرا نشان دادند شامل استفاده از یبیج ترکیا نتای یل
.هماهنگ نبودندینیبالطۀیحایق یک تحقیکه با بهبود درك ياگونهبه ، بودندتیمفصل رضا

ـ بـه غ ، ت افـراد یاطالعات رضايادآوریکمک به يبرا ـ آزمـون اول ةدورر ازی يکارهـا راه، هی
شـوندگان مطالعهییدارد چرا که به توانایت خاصین امر اهمیا. شده استز نشان دادهینيگرید
چ یدر هر زمان بـدون هـ  یپژوهشۀحق انصراف از مطالع)1، اطالعات مرتبط بادر حفظ قیحقت
) 3،نـامطلوب ادث وت حـ یعن شـده در وضـ  یـی تماس بـا افـراد تع  يبراییهاهیرو) 2،یامد منفیپ

جـۀ مشـارکت در   ینتعنـوان  به، تیوضعیاحتمالۀا صدمیب یدر آستیقابلکسب يبراییهاهیرو
يهات شامل تماسیاطالعات رضايادآوریبهبود يموفق برايکارهاراه.دنکنیمبحث، مطالعه

ـ  یسـاده و ترسـ  يهاشیاستفاده از نما، تیپس از اعالم رضایتلفن يهـا بـازخورد ه م شـده و ارائ
بهبـود پـژوهش   يبراییهاروشهم هنوز. چندگانه هستنديریادگیيهاشیآزماح شده و یتصح

اطالعـات  ةدربـار شوندگانمطالعهۀ بهبود درك و حافظيهاروشکشف يد برایوجود دارد که با
.ابدیت ادامه یرضا

1بودنداوطلبانه

يمانند افراد، ر و محروم شدهیب پذیافراد آسق با یتحقيت داوطلبانه هنگام اجرایرضاموضوع 

1. Voluntariness
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ـ از اهم، ر هستندیدرگییستم دادگاه جنایکه با س ـ ا. برخـوردار اسـت  یت خاصـ ی ن افـراد مرتبـاً  ی
کـه ممکـن اسـت    يگـر لـه یر انـواع ح یخدعه و مکـر و سـا  ، حیو صریضمنيرفتاريدهایتهد

ت یجۀ موقعیدر نتکهیوقت، خصوصهبامر نیا.دهندیمنشان ، ندازدیگر را به خطر بیدانداوطلب
با صاحبان يهمکاردرهاآنةندیمتقاعد شوند که آ، ا غلطیدرست به، ممکن است افراد، ر آنهایاخ

ـ یخیو آگـاه يتوانمنـد با يریب پذین منبع آسیا. ک خطر بزرگ استی، داردیقدرت بستگ یل
ـ ار ناآشـکار  فشـ یطیتحـت شـرا  ، قـدرت اگر فرد صاحبمکن است مرا یز، فرق دارد ـ ا موقعی ت ی
یمسـتقل يریگمیتصمآگاه و توانا هم نتوانند واقعاًیلیافراد خش بگذاردیرا به نمايزیآممخاطره

.کنند
يهـا روشيامطالعـه چیهـ واقعـاً ، ت آگاهانـه یرضـا ین عنصر اصلیت واضح ایرغم اهمیعل
يانمونه،)1999(1کسو بايدیمک گر. نکرده استیکاهش اجبار در پژوهش را بررسیاحتمال

نمودنـد و  یبررسـ ، شـده بـود  نیتأمبهداشتیسسات ملؤتوسط مهاآنبودجۀرا که محققاناز 
ه یسه نوع رومحققان.گرفتندیاعمال زور در نظر ميرا براشوندگانمطالعه، ییهاطیمحاز مرتباً
ـ رون یترمتداول. دندمورد استفاده قرار داشوندگانمطالعهنان از عدم اجباریاطميرا برا ه گـزارش  ی

کسـب  -2، احتمال احسـاس اجبـار  ةدربارافراد تحت مطالعهبحث با-1: شده در مراقبت شامل
ياجبـار اتممانعت از اثـر يبرار پاداشییتغ-3، افراد تحت مطالعهيبرامسئولافراد ت از یرضا
، سـت یمشارکت در پـژوهش ن آنها وابسته بهن مسئله که درمان یروشن کردن ا-4، یمالةزیانگ
در نظـر  -6، داوطلبانه استدر پژوهشکه مشارکت،افراد تحت مطالعهن نکته بهیايادآوری-5

سـت  یارائه ل-7، مشارکت فکر کنندةتا دربار،شوندگانمطالعهت یرضايبرايریتأخگرفتن زمان 
. در پژوهشینیگزیجاعنوان بهیدرمانيهانهیگزاز یروشن

1. Mc Grady & Bux
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تیفرم رضاکیجاد یا

محققـان ، آندرك و حفـظ مربوط بهمسائل ياریو بست آگاهانه یت رضایبا در نظر گرفتن اهم
پـژوهش  یاحتمـال شوندگانمطالعهبه قابل فهم و واضح یزبانت را بایدقت اطالعات رضابا دیبا
کـه توسـط   یچاپتیبا استفاده از فرم رضادیبانوعاًت آگاهانه یرضا. کنندانیب، ندگان آنهایا نمای
امضاء و ،يویقانونةندیا نمایشوندهمطالعهفرد و توسط دهیگردب یتصو، یسازمانینیأت بازبیه

ارائـه  د به فرد امضاء کننده یفرم امضاء شده باکیپس . رددگیممستند ، باشدامضاء شدهیگواه
:استر یشامل زتیفرم رضاهریاصلياجزا. شوديمحقق نگهدارنزدد یگر بایدیکیو شود 
، آنهانشیگزل یدل، گرفته شدهکار بهة افراد مطالعه شوندتعداد: از هدف مطالعهیحیتوض-1

.یشیآزمايهاهیروو تمام هاآنتیمسئولو، ر شدن آنهایدرگمدت زمان 
.شوندهمطالعهفرد يبرایاحتمالخطراز هر یحیتوض-2
از ن که ممکن اسـت قانونـاً  یریا سایشوندهلعهمطافرد يبرایاحتماليایاز مزایحیتوض-3

.پژوهش انتظار داشته باشند
هستند یقابل دسترسکه ، در صورت وجود، ینیگزیا جایيامداخلهيهاهیرواز یحیتوض-4

.د باشندیمفشوندهمطالعهفرد يممکن است براو
که از ياییشناسااد اسناز مسائل محرمانه بودن، در صورت وجود، مبسوطیحیان توضیب-5

.خواهد ماندیباقشوندگانمطالعه
ـ او ، از ارائـه تـاوان  یحیتوض، پژوهشمشارکت دريابرخطرحداقل -6 در صـورت  کـه نی

ییزهـا یچشامل چـه  تاوان ، ن باشدیو اگر چن، ارائه خواهد شدییهر درمان داروایآ، رخداد صدمه
.آورددستبهن باره یدر ايشتریباطالعات توانیماز کجا ا ی، شودیم

از، تماس بـا او درندتوانیم، در صورت بروز حادثه، افراد تحت مطالعهکه یاطالعات کس-7
صـورت  در ، ایـ خصوص و ه بيامطالعهيهاهیروایحقوق خود از دربارة یمورد نیاطالعات اضاف

ةخصـوص کـه دربـار   ه د بافرايو اطالعات تماس برایاساميحاودیاسناد با. حادثه مطلع شوند
، تماس حاصل شودهاآنبا، نامطلوبا حادثۀ یق یصدمۀ مرتبط با تحقکه، ين مواردیک از ایهر 
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ک شـمارة  یـ ت شامل یکه هر فرم رضاکنندیممقرر یسازمانینیبازبيهاأتیهاز ياریبس.باشد
بـوط مريکارهـا ا یسؤاالت يم با طرح پژوهش دارد برایر مستقیغیکه وابستگيتماس با فرد

.باشدیا صدمۀ احتمالیب یبا حقوق محققان و آس
ا ییچ عباراتیهو.استداوطلبکامالًشوندهمطالعهکهنیا،بریمبنواضح یحیان توضیب-8

.ستینمترتب عدم مشارکتيبراشوندگانمطالعهبرحقییایفقدان مزا
ثالً اتـالف مـ (را فسخ قرارداد کردهمطالعتوانیمکه در آن ییت هایموقعدربارة حیتوض-9
).هیسرما

ـ دورة پـژوهش کـه بـا تما   یدر طید اکتشافیجدۀافتیهر ن مطلب کهیان ایب-10 فـرد  لی
. گرددارائه، شوندهمطالعهمرتبط باشد بهتادامه مشارکيبراشوندهمطالعه

45§(d)46.116ج دردرمنيطبق مقررات مرکز CFR ،یسـازمان ینیبازبيهاأتیهکی
ر برخورد کرده یبدهد که به موارد زیآگاهانه را در صورتتیرضا1رییتغا یفسخممکن است اجازه 

:باشد
. نباشدشوندهمطالعهفرد يبراخطرش از حداقل یبپژوهش مستلزم -1
.داشته باشدنشوندهمطالعهفرد برحقوق و رفاه معکوسياثرر ییا تغیفسخ -2
.داانجام د، رییتغبدون اسقاط حقنتواندر عمل را پژوهش -3
در پس از مشـارکت یبا اطالعات درخواست شده اضافشوندگانمطالعه، ناسبمییجادر-4

.مجهز خواهند شدقیتحق
یت آگاهانه تحت حـاالت یاسناد رضايبراراطیممکن است فسخ شرایسازمانینیأت بازبیه

45§ (c)46.117که در، محدود CFRب کندیتصو، استدهف شیتوص.

1. waiver or alteration
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یسازمانینیبازبيهاأتیه

ـ هلۀیبـه وسـ  کـا یالت آمریدر ایانسانشوندگانمطالعهرندة یدر بر گيهاتمام پژوهش يهـا أتی
ـ اقبـل از  ، میذکر کـرد ترشیپکه همانطور. شوندیمکنترل یسازمانینیبازب ۀهـر مطالعـ  کـه نی
ـ در اخترا ینیأت بـازب یهةب شدیتصويهاهیرود یبامحققان، در آورداجرا بهبتوانرا یقیتحق ار ی

. داشته باشند
مراقبـت از  ير مؤسسات برایو سای، پژوهشیتوسط مؤسسات آموزشیسازمانینیبازبيهاأتیه

ینیبـازب يهاأتیهیارات قانونیمطالعات، تحت اختيکه دراجرایشوندگان پژوهشحقوق مطالعه
ب، یقدرت در تصويدارایسازمانینیبازبيهاأتیه. شودیمل یکنند، تشکیمشارکت میسازمان

ارات فـرد،  یـ حوزة اختکه در یپژوهشيهاتیب تمام فعالیا عدم تصویاز یاعمال اصالحات مورد ن
محققـان در  . باشدیمن نموده است،ییسازمان محل تعیو خط مشيکه قواعد مرکزيابه گونه

.مسئولندیسازمانینیبازبيهاأتیهيهاتهط و خواسیمات، شرایت از تمام تصمیتبع
حات یکه توصـ یچاپینامۀ پژوهشۀ تفاهمید با تهیبایمطالعات پژوهشياجرايمحققان برا

). 6-8ع یبـه مرجـع سـر   . ك.ر(کنـد، شـروع کننـد    یشنهاد شـده را ارائـه مـ   یاز پژوهش پیکامل
نـده  یشوندگان پژوهش آمطالعهشیمفصل مراقبت از حقوق و آسايهاد شامل طرحینامه باتفاهم

ـ نان حاصل کند که تمـام مقـررات و حقـوق مربوطـه رعا    یباشد و اطم ن کـه  یهمـ . انـد ت شـده ی
ت و هر گونه اطالعـات  یهمراه با کپی از فرم رضایل شود، به طرز مناسبیتکمیس چاپینوشیپ

یسـازمان ینیزببـا يهـا أتیهيبرا) شیها، موضوعات آزمامثال، پرسشنامهيبرا(موجود یاضاف
طبـق  .کنـد ینامه و اطالعات را مرور مـ تفاهمیسازمانینیبازبيهاأتیسپس ه. فرستاده شود

46.107§45 CFRره داشـته  یأت مـد یـ عضـو در ه 5د حداقل یبایسازمانینیبازبيهاأتی، ه
ـ ابیسـازمان ینیبـازب أتیـ هره. دارنـد يترشیبيها تعداد اعضااز آنياریاگرچه بس. باشد د از ی
نـان از  یکسـب اطم ين عدم تجانس بـرا یا. ل شده باشدینۀ متفاوت تشکیشیبا اصول و پيافراد

متفاوت، مردم ین امر مستلزم داشتن محققانیا. الزم استیس پژوهشینوشیمرور تمام جوانب پ
ممکنیسازمانینیبازبأتیمثال، هر هيبرا. شودیره میبا اصول متفاوت، و غيعوام، افراد
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6-8ع یمرجع سر
:یسازمانینیأت بازبیمرور ه
هنامتفاهمیرئوس کلمرور 

مقدمه و منطق مطالعه-1
اهداف خاص-2
يریگاندازهج ینتا-3
.شوندیمیسینومکه هر سال و در کل نایشوندگانمطالعهتعداد -4
یسیدرارتباط با نام نويمالحظات توان آمار-5
مطالعه يهاهیرو-6
، هـا نمونـه در قالـب  یانسـان ییکه از افـراد قابـل شناسـا   یقیمطالب تحقمنابع ییناساش-7

.بدست آمده استهادادها یها رکورد
ت یو وضـع ، یقـوم نهیشـ یپ، تیجنس، سن، شدهینیبشیپتعداد ، یعنی(ات نمونه یخصوص-8

ـ ی(ر یپذبیآسيهاتیمنطق استفاده از جمع، طردشمول و يارهایمع.)یسالمت ، انیزنـدان ، یعن
افـراد مطالعـه شـوندة    عنـوان  بـه ) کودکان، داروگران ازسوء استفاده، افراد معلول، زنان باردار

.قیتحق
و روش یاحتمـال شـوندگان مطالعـه ت اطالعات ارائه شده بـه  یماه، يریعضوگيهاهیرو-9

.ت مستندیرضا
يایشارکت در ارتباط با مزامخطراتا یآ(مشارکت در مطالعهیاحتماليایو مزاخطرات-10

ج یاز نتـا که ممکـن اسـت منطقـاً   یت دانشیمشارکت و در ارتباط با اهميشده براینیبشیپ
)هستند؟یمنطق، داشترانتظامحققان

يبـرا ییهـا طـرح ، آنهاا به حداقل رساندنییاحتمالخطراتمراقبت در برابر يهاهیرو-11
ـ روو هامداخله،در صورت رخدادنامطلوبوادث و پرداختن به حهادادهت یش امنینما يهـا هی
.باشدشوندهمطالعهافراد به نفع دتوانیمکهینیگزیجا

کـه  یمقـررات خاصـ  براساسد یمنطق با(ا منطق کنارگذاشتن آنان یگنجاندن کودکان -12
45§46آن در یخطوط کل CFRم شده استوار باشدیترس.(
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کارکنان آشـنا هسـتند،  يکه با پژوهش و مطالب آماریشناسانا روشیاست شامل دانشمندان و 
یکه با امور جسمیانشناسروانپزشکان و ؛یتیو حما، یخانوادگ، یمسائل اجتماعکه با یاعماجت

نـد توانیمکه یونیو روحان؛بپردازندیبه مسائل قانونندتوانیمکه یانیقاض، آشنا هستندیو عاطف
ماننـد  يریپـذ بیس بـا جوامـع آسـ   ینوشیکه پیهنگام.باشد، ن کنندایرا بجامعهیمسائل روح

ـ ه، داردسـروکار ا معلـول  یـ یا افراد عقب مانده ذهنیزنان باردار ، انیزندان، کودکان ینیبـازب أتی
ـ را که در کار بـا ا شتریبایک نفر ید یبایسازمان مطلـع و  یاحتمـال کننـدگان شـرکت ن قشـر از  ی
.ردیبگدار هستند در نظر تجربه

از یدرك واضح، خودگوناگونياحرفهییتواناعالوه به د یبایسازمانینیبازبأتیهياعضا
ـ آن کنند کـه  ییکه بتوانند تعيطوربهداشته باشد يو مرکزیمقررات سازمان ـ  ا ی یپـژوهش معرف
ـ  ياستانداردهاو ين کاربردیقوان، یمقررات سازمانيشده در راستا ـ ، ياحرفـه یاجـرا و عمل رارق

یک عضو که با سـازمان وابسـتگ  یداشتن حداقل ، یسازمانینیبازبأتیهيبرا، اساساً. ا نهیدارد
منظور متقاعد کردن ه رابید هر تالشیبا، یسازمانینیبازبأتیهان یدر پا.نداشته باشد الزم است

ـ یمـ ننشیگـز گرچـه ا. انجـام دهـد  شـود یمل نیتشک،ا فقط از زنانیاز مردان تنها کهنیا د توان
.ردیصورت گتیجنساساسبر

ـ بپرسد ایپژوهشۀنامتفاهممرور د هنگامیبایسازمانینیبازبأتیهر هکه یاساسیسؤال نی
ـ پژوهش اسـت  بریار قانونیاختيدارایسازمانینیبازبأتیها یکه آاست  ـ درا. ا نـه ی ن صـورت  ی

یسـازمان ینیبـازب أتیهيبازنگريبراا موضوع پژوهش یکند آسؤالد یبایسازمانینیبازبأتیه
ـ با، یسـازمان ینیبازبأتیه، سؤالن یجواب اياست؟ برا ـ آ-1: ن کنـد یـی د تعی ـ ا فعالی مزبـور تی

ـ نیانسـان شوندگانمطالعهایآ-2و، استپژوهشلزم تمس ـ ز درگی ـ از طرپـژوهش . ر هسـتند ی ق ی
ـ و ارزش یآزما، جاد پژوهشیشامل ا، مندنظامیک بررسی«يمرکزمقررات يبـرا یطراحـ ، یابی

45)§([d]46.102»میع دانش قابل تعمیتوزایدیلتو CFR ،ـ ا. شـود یمـ ف یتعر ن مقـررات  ی
ـ تحق) جوخواه دانش، تخصصمخواه (محقق هرکهياهافراد زند، رایانسانشوندگانمطالعه ق را ی
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اطالعـات  -2، فـرد ا کنش متقابـل بـا  یق مداخله یاز طرییهاداده-1آوردن دستبهيبا او برا
45)§([f]46.107صیقابل تشخیخصوص CFR ، کندیمف یتعر، »دهدیمانجام.
يدارنـد ممکـن اسـت از بـازنگر    سـروکار یانسانشوندگانمطالعهانواع پژوهش که بایبرخ

45)§([b]46.101معاف شوند، یسازمانینیبازبأتیه CFR .از یشـامل انـواع خاصـ   هـا  نیا
يگـردآور یچ اطالعات مشخصیههاآنيبراهستند کهیاطالعاتيهایبررسو یآزمون آموزش

محرمانه بـودن  ضنقخطرمعرض در د ینباشوندگانمطالعه، ين مواردیدر چن.استا ثبت نشدهی
.رندیقرار گ

ـ ه، را بـاور نـدارد  یسـازمان ینیبازبأتیهيت بازنگریکه مطالعه معافیدرصورت ینیبـازب أتی
. کامـل يا به بـازنگر یاز دارد ینع شدهیتسريبازنگربهه نامتفاهما یآن کند که یید تعیابیسازمان

ـ د حداقل خطر را داشته باشد یک مطالعه بای، 1شدهعیتسريبازنگرط یشرابا ییارویمنظور روبه ا ی
ق موضـوع  یا تحقییشیمایل پژوهش پیمشخص از قبۀک دسته از چند دستیدر ، گریدعبارت به
احتمـال و  «: شودیمف یتعرنیچنن یايتوسط مقررات مرکزخطرحداقل . ردیقرار گساسرحیغ

ن یا حیمعمول یدر زندگهاآنبرخورد باازتربزرگا مشقت مشارکت در پژوهش یصدمه یبزرگ
. 45CFR)§([b]46.110»نباشـد یشناسروانيهاآزمونا یش یا آزماییکیزیفيکارهاانجام 

در یپژوهشـ هنامـ تفـاهم یقبلۀمصوبیرات جزئییبا تغتوانیمع شده را یتسريبازنگرنیچنهم
ـ کـه در  يزیدربارة هر چ) از آنکمترا یک ساله ی(ةدوریط ، ب شـده یتصـو یاصـل سینـو شیپ
انجـام  یسـازمان ینیأت بـازب یـ هک عضـو  یبا توانیمرا ع شده یتسريهايبازنگر. آورددستبه
.تر هستندعیسریلیخ) دیآیمبر از نام آنکهچنانهم(نیبنابراو داد)سیاغلب رئ(

ـ باکننـد یمـ ع شده برخـورد ن یتسريبازنگريارهایمعکه با ییهاه نامتفاهم د توسـط تمـام   ی
يتمـام اعضـا  ، 2کامـل يبـازنگر یبررسدر. کامل شونديبازنگریسازمانینیأت بازبیهياعضا

یجدول زماند یسر رسش از یپ،رايامهیو هر مواد ضمت یرضا، هنامتفاهمیسازمانینیأت بازبیه

1. expedited review
2. full review
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ییهاسینوشیپخاص و تعداد یسازمانینیأت بازبیهبسته به .کنندیميافت و بازنگریدر،هاآن
از دو و ییجـا در ممکـن اسـت   یسـازمان ینیأت بازبیهجلسۀ.کنندیميآنان بازنگرکه معموالً

مطالب و مسائل ةو بحث درباريمتعاقب بازنگر. ل شودیتشککباریهر سه ماه یالکبار یياهفته
ياز اعضـا ، ت خـاص سـؤاال به ییپاسخگويرا برامحققانیسازمانینیأت بازبیه، تهیآن در کم

يهاهیروا تمام جوانب یک جنبه یممکن است سؤاالت به . کندیمدعوت یسازمانینیأت بازبیه
اتاق محققانپاسخ داده شد و یسازمانینیأت بازبیهت السؤاتمام کهنیاپس از . پژوهش بپردازد
معلـق  ، تـه یکميرأ، مواردياریدر بس. ردیگیميا رد آن رأیب یتصويته برایکم، را ترك کردند

ـ . اسـت ، تیرضـا يهاهیروا یسینوشیپرات در ییا تغیتا اعمال اصالحات بیتصوداشتننگه ه ب
ـ هاگـر  . د مجدد ارائـه شـود  یباسینوشیپ، دونشاصالحات اعمال کهنیابه محض ، هرحال أت ی

ب آن رایاعضـا تصـو  ، مطـابق معمـول  نوعـاً ، باشـد یرات وارد شده راضییاز تغیسازمانینیبازب
ب یخ تصـو یو تـار یسازمانینیأت بازبیمطالعه را که در بر دارندة مهر هتیرضایرند و کپیپذیم

يبـرا تـوان یمـ تیفرم رضـا ةمهر شديهایکپنیاز همتنها .کنندیمبه محقق ارائه ، آن است
ینیأت بـازب یـ هب یتصـو گرچـه ا. کـرد پژوهش استفادهشوندگانمطالعهت آگاهانه ازیکسب رضا

واضـح  خطرکه ییاغلب آنها(خاص یمطالعاتاما ، کسال تمام اعطا شودیيد براتوانیمیسازمان
، صـورت در هـر  . ب شـوند یتصـو کمتـر ایماه 6يممکن است برا) دارندینسبيایا مزای، کمتر

. انـد کـرده یان خود را طیجرتیرضايهاو فرمها بیحاصل کنند که تصونانیاطمدیبامحققان
ینیأت بـازب یـ هشـرفت پـژوهش بـه    یگـزارش پ يمحقق سپس بـرا ، ب مطالعهیدر صورت تصو

و بـه (یسـازمان ینیأت بازبیهیقبليهامانند اغلب مصوبهسازمانیقامات مقتضا میو یسازمان
46.119مسئول است، سالکبار دریاز کمترآن هم )مورد نظر آنروش [e])§(45 CFR.

هادادهیمنیاش یپا

ت آگاهانـه خـتم   یسـازمان و رضـا  يبـازنگر بهو عدالت کامالً، بخشش، محتراامسائل مرتبط با
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مات یو امکـان تصـم  نندکیمن یپژوهش را تضمسینوشیپن مراحل تناسب یاگرچها. شوندیمن
راکه ممکن است ینظارتو آنها، آورندیمفراهم یالماحتشوندگانمطالعهيآگاهانه مستقل را برا

تـا  هـا آنکهياگونهبه ، الزم باشدافراد تحت مطالعهازیاخالقيهامراقبتو یمنیحفظ ايبرا
ک طـرح  یجاد ین امر ممکن است ایم اانجايبرا. کنندیمارائه ن، دهندپژوهش ادامهۀان تجربیپا
. الزم باشد1هادادهیمنیاشیپا

انسـجام  ، مطالعهيهاهیرومنظم یمنیايرا برایخاصيرهنمودهاهادادهیمنیش ایپاطرح 
ـ رودر موردنامطلوبيهاالعملا عکسیو حوادث ، هاداده ـ ۀمطالعـ يهـا هی خصـوص اعمـال   ه ب

45)§([6][a]46.111يمرکزمقرراتمطابق .کندیم CFR ،»رایکافتطرح پژوهش اقداما
نجـام اهـا  یآزمودنتیمنن ایتضمبه منظورشدهيگردآوريهادادهشیپايبرا، در زمان مناسب

ـ ، یوخصوصیعموميهایندگیگر نمایهمگام با د.»دهدیم يارهـا یمعبهداشـت یمؤسسات مل
مرحله و1مرحله يبرا، مثاليبرا. ده استکرمطرح هادادهیمنیايبازنگرطرح يرا برایخاص

,NIH(بهداشتیمؤسسات ملینیباليهاشیآزما2 ـ که محققـان  الزم است ، )988 طـرح  کی
سپس طـرح . ندینه خود ارائه نمایکمک هزيهااز درخواستیبخشعنوان بههادادهیمنیش ایپا

یبررسـ ، گذارنـد یار محققـان مـ  یدر اختییهابازخوردکه یعلميبازنگريهاگروهتوسط مزبور 
يهاهنامتفاهماز یبخشعنوان بهيترمفصلشیپايهاطرحالزم است محققانها بعد. شوندیم

.ارائه دهندیسازمانینیأت بازبیب هیتصويبراخود
ـ بودجـۀ طـرح   کننـدة نیتـأم يادهـا یبنممکـن اسـت   ، هـا دادهیمنیش ایطرح پابرعالوه ا ی

هـا دادهیمنـ یش ایپـا يا تابلویک صفحه یجاد یمحققان را ملزم به ایزمانساینیبازبيهاأتیه
مراقبـت از  مسـئول یخـارج یتـه نظـارت  یک کمیعنوان بههادادهیمنیش ایۀ پاصفح.ز بکنندین

، ییهـا دادهیمنیش ایپايهاطرح. کندیمعمل ن انسجام مطالعه یو تضمشوندگانمطالعهت یامن
ـ هـا دادهامـد  یپ،يادورهینیبازبيبرا، آشنا باشندیبه خوبیپژوهشيهاسینوشیپد بایکه با ه ب

1. Data Safety Monitoring Plan (DSMP)
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تحـت  ینیمعیتجربۀمداخلۀجیا در نتییطیدر شراشوندگانمطالعهکه مسئلهن ین اییمنظور تع
ممکن اسـت  هادادهیمنیش ایپاطرح نیچنهم. مسئول هستند، ا ندارندیب مفرط قرار دارندیآس
و ، هـا دادهیکپـارچگ ی، هـا ثبـت ينگهـدار ، هـا فرمل ینکم، يریعضوگل یز قبا، مطالعهيهاهیرو
هـا دادهیمنیش ایطرح پا، هادادهن یابراساس. ش کندیپامطالعه را ۀنامتفاهمازمحققانت یتبع

کـه در  ییهـا شیآزمادر . د با توجه به اصالحات مناسب داشته باشدتوانیمرا یخاصيهاهیتوص
هـا دادهیمنـ یش ایطرح پا، شوندیمنجام ا) يش چند مرکزیمثل آزما(یندگینمااین برنامه یچند

، که مسئول نظارت اخالق طرح هسـتند ، یسازمانینیأت بازبیهفرازبر يممکن است مانند گنبد
.ندینماعمل 

1يجدنامطلوبو نامطلوبيدادهایرو

پـژوهش  شـوندگان مطالعهکه یدترا در میا ناشناسینامطلوبداد یهر رومحققانکه الزم است 
يهـا اسـتلزام گرچـه ا.نـد یگـزارش نما ) سـازمان حـاکم  ینیأت بـازب یبه ه(ق هستند یر تحقیدرگ
ـ تعرکـالً ، متفـاوت اسـت  یو منـابع مـال  یسازمانینیأت بازبیهبا گزارش یخاصگزارش هر ف ی
ـ غذتو یپزشـک يهـا شیآزماادارة در نامطلوبيدادهایروف یتعار، باکهمطلوبنايدادهایرو هی

کـه در  ياناخواستهیهر مسئله پزشکمثابۀبه نامطلوبداد یک روی. استیکی،گرفته شده است
ـ چه در رابطه با مداخلـه تصـور شـود    ، دهدیما مداخله رخ یدورة درمان یط ـ غای ـ تعر، ر آنی ف ی
ـ تهد، که به مرگ منجـر شـود  یهر اتفاقصورت بهيجدنامطلوبداد یک روی. شودیم کننـدة  دی

ـ ماران باشد یبيبسترباشد؛ مستلزمیزندگ ـ ، مارسـتان یمـدت در ب یطـوالن يا بسـتر ی جـاد  یا ای
.شودیمف یتعر، باشدۀ تولدینقص/ يمادرزادیعیطبریغز یا چیر یچشمگیا ناتوانییت دائمیمعلول

1. Adverse and Serious Adverse Events
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الصهخ

پـژوهش  يامرتبط با اجرمهم ویاز موضوعات اخالقیبر برخیکلياخچهین بخش ارائه تاریا
ماننـد  (خاص پـژوهش یاصول اخالقیجامع برخدادنمتأسفانه پوشش . را در نظر داشتیعلم

ـ قو، نیبنابرا. ن فصل بودیار ایفراتر از مع) یسرقت ادب، ج پژوهشیگزارش نتا، انتشاراعتبار بـه  اًی
ز یـ خاص و نین اخالقیقوانپژوهش به قدام بهو ايزیرطرحزمان در م که یشنهاد کردیخواننده پ
. دیمراجعه نمایسازمانویمحل، يمرکزمقررات
منجر بـه  یپژوهش علمبه نامییهایرحمیمربوط به حقوق بشر و باز تخلفات یبرخيافشا

شـوندگان مطالعـه مراقبـت از حقـوق  يبـرا یمقرراتب یتصوو لزوممردم دیشدیآگاهو يداریب
يدولت مرکـز ، هامراقبتيو ندایآگاهويدارین بیدر پاسخ به ا.ده استیگردپژوهش یانسان
عـدالت  ، بخشش، احترام به اشخاصجیترويرا برااز مقررات و اصول راهنمایکا نظام جامعیآمر

ـ کـه با کنندیمن مقررات مشخص یا. س نمودیتأسیانسانشوندگانمطالعهدر پژوهش با د چـه  ی
، ت در پـژوهش ینان حاصل کنند کـه رضـا  یماطداد تایاحتمالشوندگانمطالعهبه ینوع اطالعات

ـ ا، نیابرعالوه. ارانه استیآگاهانه و هوش، داوطلبانه ـ   ی رادر ياجبـار ین مقـررات نظـارت اخالق
نه یدر زميشتریبقات یبازهم در تحق، هاتوسعهن یرغم تمام ابه . اندنمودهوضع یقیمطالعات تحق

بعد از نورمبرگ و ها ن سالیدر ايزیاگر چ.الزم استیدر مطالعات پژوهشیاخالقيهامراقبت
شـوندگان مطالعهقیمراقبت از حقوق و عالبه ارانه ید هوشیکه بااست ن یا، آموخته شدهیتوسوک

.میپژوهش ادامه دهیانسان

ییخودآزما
...)3بخشش ) 2احترام به اشخاص ) 1:شوندیمکه توسط گزارش بلمونت ارائه یسه اصل-1
.........................اول: کندیمان یاست که ببقراطمشهور سوگندمنشوردر بخششۀشیر-2
ـ او با، مشـارکت کنـد  یبتواند در هر مطالعـه پژوهشـ  یکسکهنیاقبل از ، مواردشتریبدر -3 د ی

.آورددستبه.......................... 
.ب شودیتصو.......... ............ک یق ید اول از طریبا، شودانجامآنکهقبل از، يامطالعههر -4
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، د توانمندانـه یـ ن اسـت کـه با  یدارند و آن عبارت از ادوجو، ت آگاهانهیرضایسه عنصر اصل-5
.باشد........................ و ، آگاهانه

: هاپاسخ
ـ (یسـازمان ینیأت بازبیه)4؛ت آگاهانهیرضا)3؛ب نرسانیآس)2؛عدالت)1 یودنتـه آزمـ  یا کمی
داوطلبانه)5؛)ینسانا



9
صیلخو تپژوهشجیاشاعه نتا

یشناسروشاصول طرح پژوهش و 





که در اجراي هر مطالعـه  یمالحظات اصلی ازخوبکامالًسازيمفهومشما ، ن نقطه از کتابیدر ا
از ، هشپـژو ينـد اجـرا  یهـر مرحلـه از فرآ  نیشیپدرفصول، ما. دیاکرده، ل هستندیقاتی دخیتحق

یک طرح پژوهشـ ینشیگزو ، هاهیفرضان واضح یب، یپژوهشموضوعک ینشیگز، هیمراحل اول
رارقـ ج معتبـر را تحـت پوشـش    ینتـا خـذ و اهـا دادهل یه و تحلیتجز-ییتا مراحل نها-مناسب

ـ شامل چنـد نـوع از روا  ، ن مداخله مهم مرتبط با پژوهشیز درباره چندیانه راه نیدر م.میاداده ، یی
بحـث  پـژوهش ير با اجرایدرگیو موضوعات اخالق، تورشو ناخواستهکنترل عوامل يهاروش

ک متخصـص را در پـژوهش نداشـته    یـ هم احسـاس عالقـه   هنوزممکن است گرچها. میکرده ا
اساسـی اصـول  هارائه شده در کتاب که شما را بيکارهام و راهین مفاهید از آموختن ایبا، دیباش

ـ ه. دیینماياحساس خرسندکندیمط با پژوهش مجهز مرتبيهایآگاه ي درشـتر یبۀر چه تجرب
ـ امسلماً، ندیعادي ثانوي در می آصورت بهکارهام و راهین مفاهیا، دیآوریمدستبهپژوهش  ن ی

. اما هنوز تمام نشده است، گرفتهدربراطالعات را ازيادیکتاب حجم ز
شـمار بهیینهاگامعنوان بهیمطالعه پژوهشيرااجدرلبغاراجع به آنچه که ، ن فصلیادر

قابـل  يهـا نـه یگز، م نمودیکه بحث خواههمانطور.ج پژوهشیاشاعه نتا: میکنیمبحث ، دیآمی
وجود ، رنداگران به اشتراك بگذیج مطالعه خود را با دیلند نتایکه مایمحققانيبرايادیزیابیدست
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اشـاعه  يبرا، نترنتیات ایگرفته تا نشرها از کتاب، ثرؤمد و یمفین خروجیجامعه امروز چند. دارد
ـ ایانیدر قسمت پا، ج پژوهشیپس از بحث اشاعه نتا. کندیمشنهاد یپیقاتیج مطالعه تحقینتا ن ی

.میکنیمرا ارائه یشناسروشطرح پژوهش و یاز اصول اساسايخالصهصورت ، فصل

یقاتیج مطالعات تحقیاشاعه نتا

. ناقص خواهـد بـود  اثر مامیبحث نکنیقاتیج تحقینتاۀاشاعةدربارچنانچهن کتابیدر ا، مطمئناً
. افتـد یماز قلم یروش شناختيهاو کتابیاست که گهگاه در طرح پژوهشین موضوع مهمیا

شرفت علوم و متعاقبـاً یرا در پیاتیحینقشیقاتیج مطالعه تحقینتاۀاشاع، دیم دیخواههمچنانکه
.کندیميما بازیدر روش زندگ

ـ بمخصوصـاً .میق در علم بحث کردیدر اول کتاب درباره نقش تحق، دیاوریخاطر به اگر ب ان ی
پـژوهش  ، گـر یهـاي د تیقابلدر کنار . استیله اصلیپژوهش وس، شرفت علمیپيم که برایکرد

عـث  تمام آنچه را که ممکن است باو ، زهایچف یو توص، حل مسائل، االتؤه سبییتوان پاسخگو
يکـه بـرا  است ن یاکرديادآورید یکه بایاساسۀاما نکت. را دارد، ما شوندیروش زندگيبهبود

ـ باآن محقق، ي بگذاردا در کل اثری، شودیر روش زندگییتغمنجر به یپژوهشۀمطالعکهنیا د ی
اطالعـات  ، پـس . بـه اشـتراك بگـذارد   یعلمـ يهـا انجمندر افرادریج پژوهش خود را با ساینتا
ا هر یياقتصاد، یپزشک، يبدون توجه به ارتباطات آن با فناور، یشده از مطالعه پژوهشيردآورگ

.شودردهگذازیمردمان نگریداریدر اختايگونهبه اًتید نهایگر بایدیرشته مطالعات
ج را یرد که نتـا یم بگیکشف کند و تصمیمهميزیم که اگر محقق چیقبول دارهمهاحتماالً

دا یچقدر تفاوت پا ید دنید تصور کنیتوانیم. دربرخواهد داشتیدة کمیفااودارد کارمسکوت نگه
گرفت از اختراع خـود  میمیتصم-که چراغ برق را اختراع کرده بود-سونیاداگر توماس کردمی

ت فرد را یص نسباو خیکليگرفت که تئوریممیشتن تصمیاگر آلبرت ان؟دیزي به کسی نگویچ
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يرا بـرا وتریکـامپ يفنـاور 1تسیـ ل گیـ شد اگـر ب یشد؟ چه مینگذارد چه مانیدر منگرایبا د
ر مردم یکه درمان سرخک را با ساگرفتیم میتصم2الکس ساگر جوناوداشت؟یدش نگه موخ

، مهـم اسـت  یج مطالعات پژوهشینتاگذاردن اشتراكبه روشن است کهبه اشتراك نگذارد؟ پس 
گـذاردن  اشـتراك ت بـه  یاهمةپس از بحث دربار. چرا مهم استکهنیابه میکنید نگاهییایاما ب

یمحققـان يدر دسترس بـرا متفاوتيهایخروجةخالصه دربارطوربه، یقاتیج مطالعات تحقینتا
.میبحث کن، بگذارندزینگرانیداریدر اختخود رایقاتیج مطالعات تحقیم دارند نتایکه تصم

یقاتیج مطالعات تحقینتا

ـ بـر پا ، اوالً:وجود داردیقاتیمطالعات تحقگذاشتناشتراكبه يت براین مزیدچن ک یـ یۀ آگـاه ی
ـ دانیکه مهمانطور.دیافزایمخاص یرشته علم ـ ، دی اسـت و بـه   یاز آگـاه ياتـوده م اساسـاً عل

يانـه  یموجود در زميهارا به دانستهیاز آگاهياندهیفزازان یمیقاتیج تحقینتاگذاشتناشتراك
.کندیمشرفت علم کمک یو پیبه ترقیقاتیج تحقینتاۀاشاع، نیبنابرا. دیافزایمخاص
ـ فیکيباعـث بهبـود  ت یدر نهایقاتیج تحقینتاگذاردن اشتراكبه ، اًیثان پـژوهش  يت اجـرا ی

یات تخصصـ یج مطالعه خـود در نشـر  یدنبال انتشار نتاه بیکه محققیزمان، مثاليبرا. شودیم
آندریکه تجربـۀ خاصـ  يراستارین ویتوسط چند، مطابق معمول، پژوهشیفیتوصۀنسخ، باشد

، م کـرد یخـواه بحـث  يبعـد در بخـش همچنانکـه . شـود یمـ يبازنگر، پژوهش دارنداز قسمت
ا عدم یانتشار يبرایشنهاداتیسپس پو ، کنندیمیابیرا ارزۀ آنمطالعه و نسختیفیکراستارانیو

در نظـر گرفتـه   3یهمترازخـوان مرحلـه عنـوان  بـه ن عمـل  یا. ندکنیمه یدر نشرهنسخانتشار آن 
ـ از طراندشدهکه خوب نوشته ییهانسخهکه خوب اجرا شده و یمطالعاتتنها قاعدتاً. شودیم ق ی

یمطالعـات کردنغربالند انتشار به یفرآ، هجیدر نت.شوندیمانتشار آماده يبرایمرحلۀ همترازخوان

1. Bill Gates
2. Jonas Salk
3. Peer-review process
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ـ ا، اندشدهف اجرا یضعطوربهکه ش داردیگرا ـ فیکين امـر باعـث بهبـود   ی پـژوهش  یـی ت اجرای
اسـت  الزم، ج مطالعات خود دارنـد یانتشار نتاچشم به تاًینهامحققاناگر ، خالصهطوربه. شودیم

در بخـش  و انتشار دربارة مراحل اشاعه . خوب مطالعات خود مطمئن شونديو اجرایاز طراحکه
.م نمودیصحبت خواهشتریببعد

ر یسـا ۀطـ یج مطالعه در حینتایابیامکان ارزمحققانقات یج تحقینتاگذاشتناشتراكبه ، الثاًث
يهـا افتـه یممکن است اقدام بـه تکـرار   محققانر یسا، مثاليبرا. دهدیمرا یقاتیتحقمطالعات 

ـ ، اسـت یقـات علمـ  یاز تحقیمهمـ ةسـاز ، میگفتترشیپکه همانطورند که ینمایاصلۀمطالع ای
ج ینتـا ، هر صورتدر . ندیتالش نما، رمنتظرهیغیروشبهیاصليهاافتهیبسط ياست براممکن 
ت یفین امر موجب کنترل کیا. شوندیمیابیگر ارزیط دیدر شرامحققانر یساتوسط یاصلمطالعه

.شودیمیپژوهش اصل
سـت االزمهمه ما یدر روش زندگیقاتیتحقۀمطالعهرجیر گذاشتن نتایتأثيبرا، تیدر نها

ن فصل بـه  یدر اترشیپما است کهيانکتهن یا. به اشتراك گذاشته شودگرانیدبا آن ج ینتاکه 
مـا یشرفت زنـدگ یپيبراکهمیکنیمم دوباره تکرار یهم گفتقبالًکه همانطور.میکردآن توجه

ـ برسر ایبرخبحث، قتیدرحق. گران به اشتراك گذاشته شودیبا د، ج مطالعهینتاالزم است که ن ی
ـ ، یقاتیارزش مطالعه تحقيبرایواقعآزموناست که شـرفت  یپيات مثبـت آن بـرا  ریثأدر گرو ت

ـ يوتریکامپيتس فناوریل گیکه بیوقت، مثاليبرا. ستمایروش زندگ جـاد  یخـود را ا یانقالب
ــاورســتیبایمــکــرد  ــا ديفن ــار ب ــرا(ن گــرایرا باالجب ــاليب ــه، دانشــمندان، مث ، نادارکارخان

یل میتبديزیبه چرايآن فناورو سپس اجباراًگذاشتیبه اشتراك م) ابانیبازار، کنندگانعیوزت
يفـروش فـرد  يبـرا یوتر شخصـ یکامپبه یعنی.د بودندیمف، عیعموم در سطح وسيکه براکرد
.نمودیمل یتبد

ـ ایب، میپـرداخت یقـات یمطالعـات تحق گذاشـتن اشـتراك ت بـه  یاهمبهحال که ـ ید نگـاه یی ه ب
، نـد یخـود را منتشـر نما  یپژوهشـ يهاافتهیلند یکه مایمحققانيمتفاوت موجود برايهانهیگز

.میداشته باش
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یقاتیج تحقیارائه نتا

گران به اشتراك بگذارنـد  یخود را با دیقاتیج تحقیلند نتایماکهیمحققانيموجود براۀنیک گزی
يهـا انسـازم ، یعلمـ يهـا رشـته شـتر یب.استیتخصصيهاکنفرانسدر هاآنيهاافتهیارائه 

ارائـۀ  .هستندیتخصصيهاکنفرانسمنظم يبرگزارمسئولدارند کهيات کنندهیهدایتخصص
اسـت  ها،ن کنفرانسیایاساسيهااز نقشیکی، عمل کردنیخروجک یمانند ،یقاتیج تحقینتا
، خـود یتخصصـ يهاکنفرانسيبرگزاریل فراوانیبه دل، آنها. طندمرتبیصاخیمبا رشتۀ علکه

ـ یزمـان ۀفاصـل ، در مقابـل . کننـد یمانتشار ارائه يرا برايروزآمدیپژوهشيهاافتهی ن اتمـام  یب
ـ و انتشـار ا یقاتیمطالعه تحق ـ یخمعمـوالً یتخصصـ ياهینشـر ج در ین نتـا ی . اسـت یطـوالن یل
تـا  ۀ مقالـه ئه نسخک سال از زمان ارایش از یبغالباً، م کردیخواهدر بخش بعد بحث همچنانکه

ممکن است توسـعه  ج مطالعۀ انجام شده ینتا، تا آن وقت.بردیمزمان یه تخصصیانتشار در نشر
، یتخصصـ يهـا کنفرانس، لیدلنیهمبه. ر مطالعات منسوخ شده باشدیا توسط سایرد شده ، افتهی

.هستندیقاتیج تحقینتايبرايثر و کارآمدؤمیخروج
. دارنـد یتخصصـ يهاکنفرانسج خود در یارائه نتايبرایابیدستنه قابلین گزیچندمحققان

چنـد قالـب   هاکنفرانسشتریباما، فرق داردگر یا کنفرانس دبک کنفرانس یارائه در نحوة هرچند
ـ ، يپوسترۀارائ: کنندیمشنهاد ین را پیریزيهاارائهاز یبیترک ـ . ومیو سـمپوز ، یشـفاه ۀارائ ۀارائ

ـ ، داستینامش پکه ازهمانطور، يپوستر ـ در قالـب  یقـات یج مطالعـه تحق ینتـا ۀبا ارائ ک پوسـتر  ی
ارجـح  يمبتدمحققانان و یدانشجوۀارائين روش برایا، هاکنفرانساز ياریدر بس. داردسروکار

ـ دلنیهمـ بـه در برنامه هستند و ياریآماده بسيساختارهال که ین دلیبه ااحتماالً(است ـ الی ن ی
ـ .)تر استصرفهمقرون به، ارائهيهاقالبر یروش از سا ج ینتـا ةبـا صـحبت دربـار   یشـفاه ۀارائ
، و بـاالخره . داردسـروکار ) قـه یدق10ةانـداز به یگاهیعنی(ک زمان مشخص شده یپژوهش در 

.شوندیمعرضه یگروهصورت بهکه است مرتبط یشفاهيهاارائهاز يامجموعهومیسمپوز
ـ در یقاتیتحقۀعمطالهرج ینتاۀارائهبیابیدست یرقـابت ينـد یفرآ، یک کنفـرانس تخصصـ  ی
ــت ــول .اس ــابق معم ــان، مط ــهمحقق ــ ياخالص ــات پژوهش ــاه از مطالع ــرا یکوت ــود را ب يخ
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ـ ارزيبـرا دهندگانسازمان، در عوضو، کنندیمکنفرانس ارائه دهندگانسازمان پـژوهش و  یابی
. کننـد یمسؤالکنندگانیبررساز ، ا نهیپژوهش ارزش ارائه در کنفرانس را داردا یآکهنیان ییتع

عرضه ک پوستر یارائۀ صورت بهد یبایپژوهشۀمطالعا یآن شود که یید تعیبا، رفتنیدر صورت پذ
شماۀمطالعارائۀ که است آنترمحترمانهیکلطوربه، هاکنفرانسشتریبدر . یا ارائه شفاهیگردد 

صـورت  بهها بعد–ها دهیچک–یکوتاه پژوهشيهاخالصهاغلب. رفته شودیپذیشفاهصورت به
بتواننـد بـا   هـم هـا آنتاشودیممنتشر که در کنفرانس حضور نداشتند یکسانيه برایک نشری

.ج مطالعات آشنا شوندینتا

قاتیج تحقیانتشار نتا

ـ .استیپژوهشۀمطالعهرج یروش اشاعه نتان یترمتداول، نجایقات تا ایج تحقیانتشار نتا ن یدچن
، کاريهاگزارش، هابرنامهخ، هايانسخهتک، هاکتابفصول ، هاکتابکه.انتشار وجود داردۀنیگز

انتشار ، یج پژوهشینتاۀاشاعيبرا، ن حالیبا ا. اندجملهاز آن ینترنتیامقاالتو یفنيهاگزارش
ـ آیشـمار مـ  بـه يارزشمنداریبسو یاساسیمعموالً خروج، همترازخوان یات تخصصیدر نشر د ی

)Kazdin, ـ در یقاتیتحقۀک مطالعیج ینتاشاربه انتترکینزدید نگاهییایب.)1992 ۀ ینشـر ک ی
.میداشته باش، همترازخوان

د یفراموش نکن
یج پژوهشینتاگذاردن اشتراكبه يایمزا
ص اخیک رشته علمیدر یآگاهۀیافزودن پا-1
قات اجرا شدهیتحقیکلتیفیبهبود ک-2
مطالعهيهاافتهیا بسط یج مطالعه یتکرار نتايگر برایدادن به محققان دامکان -3
امیشرفت روش زندگیپ-4
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ياهیروم،یمتذکر شدیهمترازخوانۀمرحلدربارةختصارطور ابه ، ن فصلیهمن در یش از ایپ
ـ را باکدام مقاالت کهنیان ییتعيبرایتخصصيهاهینشرشتریباست که  ـ  ی مـورد  ، دد چـاپ کنن

ن که یهم. میکنیماضافه یبه مباحث قبلراچند اظهار نظر، ن قسمتیدر ا. ردیگیماستفاده قرار 
,Kazdin(شـود  يریـ گمیتصمدربارة چند موضوع استالزم. کندیمرا کامل يامطالعهمحقق

محقق ، گریدعبارت هب. دنمطالعه استحقاق انتشار را داريهاافتهیا یآکهنیا، اوالً.)دینیرا بب1992
ـ کندیمنۀ خاص یبه آن زميکمک ارزشمند،مطالعها یآن کند که ییتعکارهار یان ساید از میبا ا ی
از ییهـا جنبـه ن کند کـه چـه   یید تعیمطالعه خود باشد بايهاافتهیدنبال انتشار ه اگر محقق ب.نه

یخطۀک نسخیمطالعه در ممکن است انتشار کامل، در مطالعات بزرگ. د منتشر شودیمطالعه با
تـر کوچـک يهـا قسـمت به یمنطقياگونهبه که ممکن است الزم باشديطوربه، نباشدیعمل
محقـق ممکـن   ، باشـد ت مجـزا قسمشامل دو یک مطالعه پژوهشیاگر ، مثاليبرا. م شودیتقس

)1-9ع یمرجـع سـر  بـه  . ك.ر(جـدا  ۀک نسـخ یرد که هر قسمت مطالعه را در یم بگیاست تصم
.منتشر کند

1-9عیمرجع سر
قابل انتشاريحداقل واحدها

عنـوان  بهاز آن که يزیچقالب ک مطالعه در یم ید به دقت مواظب باشند تا از تقسیبامحققان
ـ امسـلماً گرچـه ا. ندیز نمایپره، شودیماد یار کوچک قابل انتشار یبسيواحدها ين امـر بـرا  ی

یه موافقند که سـوابق شـغل  ین توصیبا امحققاناکثر اما، مطالعه مطلوب استهرج یانتشار نتا
.دینکنپر، تر قابل چاپم مطالعه به تعداد کوچکیتقس، ازیاد ناشیانتشارات زخودتان را با 

آن ، م شود کـه طـرح مطالعـه   یتقسهم ازجدايهانسخهبهید فقط در صورتیک مطالعه بای
. د کندییتأمنطقاً، م رایتقس
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: دیفراموش نکن
.شودیآغاز میج مطالعه در مرحله طراحیانتشار نتا

اثـر  یو مرحله طرح مطالعه پژوهشـ یمات اتخاذ شده در طراحیتصمکهنیات ینکتۀ حائز اهم
از ياریبسـ . شـود یرفته میانتشار پذيا سرانجام مطالعه براین مسئله دارد که آیبر ایمیمستق

ـ امطالعه مانند هرییمات اتخاذ شده در مراحل ابتداین تصمیا ـ را بایچـه موضـوع  کـه نی د ی
نقـش  . کار گرفـت، د بهیق را باید استفاده نمود، وکدام طرح تحقیبايامطالعه کرد، ازچه نمونه

ت بـراي موضـوعی   یر مطالعه، که خود دو نکته حائز اهمیو تأثیت کلیفین کییرا در تعیمهم
.نندکا نه، بازي مییابد ییها انتشار ما طرح بعدیکه آ

بـه  مطالعه رایفیتوصۀنسخرد کهیم بگید تصمیمحقق با، انتشار مطالعهشدنیپس از قطع
، مشخص وجود داشته باشـد یک رشته علمیمجله در ها ممکن است صد.دیارائه نماه یکدام نشر

ـ تحقيبـرا یمناسـب یله خروججد که کدام مین نمایید به دقت تعیبامحققو  توجـه  . سـت اوقی
ـ نـد توانیممحققان، یمطالعاتيهارشتهین نکته مهم است که در برخیاداشتن به  ۀ ک نسـخ ی

ۀ نسخۀد قبل از ارائیبامحققان، ین مواقعیدر چن. ندیارائه نماک مجلهیبه تنها ق را هر باریتحق
با توجه بـه  . باشند) در صورت لزوم(گر یديامجلهدرییم انتشار نهایآمادة تصم، يامجلهود بهخ
م ید به دقت تصـم یبامحققان، طول بکشدشتریبیا حتین ماهیممکن است چندآن چاپ کهنیا

؛ باشـد ار مهـم  یکـه زمـان بسـ   یدر صـورت . خود را به کجا خواهند فرستاديهانسخهرند که یبگ
یار مهمـ یم بسـ یمناسـب تصـم  ۀمجل، نشیگز، استطورنیهمغلب ق ایدر مورد تحقهمچنانکه

را طبـق قالـب و سـبک    د نسـخه یاو با، ردیم بگیتصمیۀ خاصیورد نشردر میمحققیوقتاست 
ـ ه تهیاز نشریمورد ن ـ ه نمای ـ  ینشـر . دی قالـب و  –متفـاوت مطالعـه   يانـه یزمیات متفـاوت و حت
ـ آن جزئبـه داًیشـد مهم است که محقـق یلیخو، دارندیاز متفاوتیمورد نيهاسبک بنـد یپااتی
ـ تحقيهانسخهسبک و قالب ، )مرتبطيهانهیزمو (یشناسرواندر ، مثاليبرا. باشد توسـط  قی

کـه  -ن بخش متفـاوت یاز چندیینهاۀنسخ. شودیمن ییتع) 2001(کایان آمرشناسروانانجمن 
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ـ رو، قات مـرتبط یتحق، شامل منطق مطالعه-کنندیمف یرا توصیمطالعه پژوهشیهمگ يهـا هی
عیسـر مرجـع  بـه  . ك.ر(شـود یمل یآن تشکيج و کاربردهاینتا، يل آماریه و تحلیتجز، مطالعه

9-2(.

2-9عیمرجع سر
ق یاز تحقخهنسهرمتفاوت يهابخش
:ن هستندیریزيهابخششامل کنندیمف یرا توصیکه مطالعات تجربقی یي تحقهانسخه
، منطـق و اهـداف مطالعـه   (مقدمه -3، )از مطالعهیخالصه کوتاه(ده یچک-2، عنوان-1
جینتـا -5، )مطالعـه يهاهیرومطالعه و ۀنمون، یطرح پژوهشفی ازیتوص(روش -4، )هاهیفرض

یاصـل يهـا افتـه ی(بحـث  -6) هـا هیفرضيهاشیآزماو يل آماریه و تحلیتجز، هادادهارائه (
.)ندهیو بخش پژوهش آ، مطالعهيهاتیمحدود، جینتا، هادادهر یتفس

ه، نسخۀ مقاله را به چند یراستار نشریشود، ویه ارائه میک نشرینسخۀ مقاله به کهنیاپس از 
انتشـار  يکند کـه مـتن را مـرور کننـد وبـرا     یها درخواست مفرستد از آنیم) داور(کننده ینیبازب

1راستاران مشاوریو-1: ه وجود داردینشريکننده براینیمعموالً دو دسته بازب. بدهندییشنهادهایپ

یگـاه (2راسـتار متخصـص  یو-2و ) کندیمینظم بررسه طبق اصول مینشريکه نسخه را برا(
یاساس آگـاه کنندگان معموالً برینیبازب). کنندیه مطالعه مینشرينسخه را براساس ضرورت برا
,Kazdin(شوند یمنشیگزخاص یو مهارتشان در حوزة مطالعات 1992.(

، کمک آن یشناسن، روشآيرا بر حسب محتوایهر مطالعۀ پژوهش) داوران(ها کنندهینیبازب
و نسخۀ همراه، مورد یمطالعۀ پژوهشیت کلیفیر مالحظات مرتبط با کینۀ مورد نظر، و سایدر زم

1. consulting editors
2. ad hoc editiors
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ز قابل توجه است که، بسته به رشته به خصـوص مـورد مطالعـه،    ین امر نیا. دهندیقرار میابیارز
.ء باشدا با امضایه بدون امضاء و یۀ نشریریأت تحریهيهاینیممکن است بازب

ي مکتوب خود را نظرهابررسی هاي خود را کامل نمودند و کنندگانبررسینکه هم یپس از ا
ـ ارزبراسـاس ه یشرر نیسر دب، ه ارائه نمودندینشرریبه سر دب ـ هـر  یابی ي نظرهـا و هـا آنک ازی

از نظـر کنتـرل ارائـۀ   گرچها.کندمیی ینهايریگمیبراي چاپ متن تصم، هیریأت تحریمکتوب ه
ـ بـات ز یات از ترکینشرشتریب، ات با هم متفاوت هستندینشرمقاالتيهاسخهن انتشـار  ير بـرا ی

.کنندیماستفاده مطالب 
کننـدگان نییبـازب اعمال اصـالحات مشـخص شـدة    مشروط بهق یتحقۀمتن مقال:1رفتهیپذ-1

ـ ی(گـردد یمارائه به همان صورتی که اينسخهچ یهباًیتقر.مؤلف استوسط ه تینشر بـدون  یعن
قبـل از انتشـار   ، رفتـه شـده  یذي پهـا نسـخه یو ممکن است برخشودیمرفته نیپذ)يچ مروریه

.شوندیمچندبار مرور ، یینها
ـ تجديبرامؤلف و شوندیممردود مقالهۀخسن: 2مردود-2 ـ ود نظـر  ی جهـت  مـتن مجـدد ۀارائ

ر یـ موضوع غ، رادات طرحیا،ل از جملهین دلیبه چندمتن را.شودیمانتشار دعوت نبررسی مجدد
.رد شودتوانیم،فینگرش ضعو ، مهم

ـ  یتجديبرامؤلفاز اما ، شودیمرد مقالهۀنسخ:3ارائه مجدد-رفته نشدهیپذ-3 ۀد نظـر و ارائ
الزم است و یعیوسي نظرهاد یمعموالً تجد، ن موردیدر ا. شودیمدعوت جهت انتشارمتنمجدد 

الـه قمچـاپ نسـخه   يبـرا ینیخص شده هم اعمال شود تضـم مشينظرهادیاگر تمام تجدیحت
.ستین

1. Accepted
2. Rejected
3. Rejected- resubmit
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یشناسروشو یاصول طرح پژوهش

ـ اد ارائـه شـده در ا  یـ کمک به شـما در هضـم مطالـب ز   يبرا ـ اصـول فراگ یبرخـ ، ن کتـاب ی ر ی
ـ دارسروکارهاآنق بایق را که هنگام تحقیتحقیشناسروش ـ باومی ، مید در ذهـن داشـته باشـ   ی

ییراهنمـا نـد توانیمـ یقـ یمطالعـه تحق هريند طرح و اجرایر در فرآیول زاص. میخالصه کرده ا
.دنباشيدیمف

دیتان را باز نگه داریهاچشم

ـ دارنگهتان را باز یهاچشمن باشد که یپژوهش شما اییراهنمايدرس بران یتریاساساحتماالً . دی
ـ ااز ياریبس، میبحث کرد،2در فصل همچنان که ازیسـادگ ه بـ یهشـ مطالعـات پژو يهـا دهی

افکـار  محققـان کـه  ، مشاهدهةن امر با عمل سادیاغلب ا. شوندیمکشف یط زندگیمحة مشاهد
. ردیـ گیمـ صورت ، کنندیمنشیگزرا شان یت پژوهشسؤاالم و یتنظآن ۀیبر پاخود را یپژوهش

ـ که ن، دنسازآشکار را یتسؤاالبه اطراف خودتان ممکن است نانهیزبیتینگاه یپاسـخگوئ از بـه ی
اج یکه احتییهادهیپدا ی، از به اصالح دارندیکه نییزهایچ، که الزم است حل شوندیمسائل، دارند

انجـام  یپژوهشـ حیخوب و اجراي صحیق طراحیاز طرتوانیمرا ها نیتمام ا، ف دارندیبه توص
.استوهشند پژیمرحله فرآازن یاول، شمايهاچشمداشتننگهاغلب باز، نیبنابرا. داد

دیباشگراعمل

ه ب، 1که ممکن است شما از فصل همانطور.بودن استگراعمل،ک محقق خوبیمشخصۀ بارز
ـ د زیکأت.هستندیبه روش علمید متکیجدیکسب آگاهيان برایگراعمل، دیاوریاد بی اد روش ی

کـه  ي اسـت  دیـ جدیدر اکتساب آگـاه هاهیفرضو آزمودن مندنظامم و یبر مشاهده مستقیعلم
ج معتبـر  یاستخراج نتـا يبرا، نیابرعالوه.کندیمز یر علم متمایعلم را از شبه علم و غقتیدرحق

لزامـی ایبـه روش علمـ  يبندیپا، قات استیهدف تمام تحقکهچنانآنان،پژوهش خودتبراساس
.است



یشناسق و روشیطرح تحقاصول/ 360

دیخالق باش

معتبـر  یشناسـ روشو مناسـب  یک طرح پژوهشـ یت استفاده از یما بر اهم، ن کتابیدر سراسر ا
، شـده یکه خـوب طراحـ  یدر مطالعات پژوهششدنریگدرد یدانیکه مهمانطور. میاکردهد یأکت

يمعتبـر يریگجهینتج مطالعات خود ینتابراساساست که بتوانند محققانيراه مطمئن براتنها 
قابـل  یعلمـ ۀ اصـول یـ شما بر پایشناسروشو یبنا نهادن طرح پژوهشاست کهواضح. ندینما

. استک مالحظۀ مهمی، قبول
، دیجدید افکار پژوهشیت در تولیخالق. ز مهم استیق نیتحقامجناما خالق بودن در هنگاما

ـ نشـما یکاربرد مطالعات پژوهشةتفکر دربارو، ن و مناسبینویپژوهشيهاطرحرائۀا ار یز بسـ ی
اغلـب پـژوهش خـوب    .اسـت شـده یاز اکتشـافات بـزرگ علمـ   ياریتفکر باعث بس. مهم است

.استاز مهمیک امتی، قیخالق بودن در مراحل تحق، پس، هم هستعلمهنر استکههمانقدر

دآوریمپژوهش ، پژوهش

ـ کأپژوهش تيهنگام اجرادر یمنطقيشرویک پیت ین اصل براهمیا ، گـر یدعبـارت  بـه ، د داردی
ۀ مرحليدارا، ر پژوهشیکل مسد در یبایهر مطالعه پژوهش، یداشتن بدنۀ منسجم پژوهشيبرا

ـ اکـرده يادآوریـ ن کتاب مکرراًیکه در سراسر اهمانطور. باشديبعدیمنطق ـ علـم از طر ، می ق ی
ـ ، اجرا شدهدرستیمطالعات پژوهش ؛نیبنـابرا . کنـد یمـ شـرفت  یکوچـک پ يهـا یدر قالب ترق

یقبلـ یژوهشـ به دنبـال مطالعـات پ  که منطقاًییت مجزاسؤاالبه یمطالعات پژوهشییپاسخگو
شـود یمـ نان حاصـل  یپژوهش اطمیشرفت منطقین پیمتعاقب ا. باشدیممهم ،مطرح شده است

محکم اسـتوار  يو نظریتجربيک بنایبراساس، حاصله از آنيهاافتهیو یکه مطالعه پژوهش
.قرار دارند
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یبه اصول اخالقيبندیپا

ر دتـوان یمـ امـا ن ، بحث شد8ر فصل مفصل دطوربهیعملیاصول اخالقبه يبندیپات یاهماز
ـ تحقۀطیک شاخص مهم در حیافراد تحت مطالعهحقوق . کرداغراق آن ق اسـت و مراقبـت از   ی

ـ ر مالحظات مرتبط با تحقیش از سایحقوق آنان ب ـ لووق ای ـ ن. ت داردی یاخالقـ يرهنمودهـا ضق
بـر تمـام   یمـواقع و در، مطالعـه ياجـرا محققاناعتبار ، مطالعهممکن است به افراد تحت یعمل

حـاکم بـر   یاخالقيرهنمودهادر د الزاماًیبامحققان، نیبنابرا. ب برساندیآس، یق علمیحوزه تحق
.ق خود محتاط باشندیتحقياجرا

دیحانه عمل کنمفرّ

ياجـرا ید در طیکنیسع. مییگویمآن راهرحال ه اما ب، دیآیمنظر ه بیهیبدباًیتقرن مطلب یا
امـا ، داشته باشـد دربررا ید تالش سختتوانیممسلماًق یتحقياجرا. دیل کنحانه عممفرّپژوهش 
ـ حانـه عمـل کن  مفرّانجـام آن  اگر در طی، براي هر کار، مهم استحانه آن عمل مفرّ احتمـاالً ، دی

شـرفت  یکـه پ همـانطور ، باشـد آورجـان یهد توانـ یمق یتحق.دیشویمر یند آن درگیدر فرآشتریب
.استنیآفرغرورما یزندگوهیی شفت احتمالشریاز علم و پیبخش

ق و مالحظاتیم مرتبط با تحقیمفاهینیفهرست بازب

ـ در ا. میدین کتاب رسـ یايریگجهینتبه بخش سرانجام ـ مففهرسـت ، ن بخـش ی م یاز مفـاه ديی
، ینیفهرسـت بـازب  نیاگرچه. میکنیمارائه ، ت شوندید رعایکه بارایق و مالحظاتیمرتبط با تحق

با هوشمحققاناما به . داشته باشندمدنظرد یبامحققانکه باشداتیمالحظتمامد شامل توانیمن
،در ذهـن داشـته باشـند   یک مطالعـه پژوهشـ  یید زمان اجرا و طراحیکه بارا یمالحظات اساس

.کندمیگوشزد 
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روش .کنـد یمـ ر علـم جـدا   یـ که علم را از غزي است یچیروش علم.یاز روش علميرویپ-1
ـ ریگجـه ینتبهدنیرسيرا بمحققانبه ، ج قابل مشاهدهید بر نتایکأبا تیعلم قابـل دفـاع   یی
.کندیمو معتبر کمک یعلم

ـ ، فیتوص، یق علمیاهداف تحق.یاهداف پژوهش علمدر نظر داشتن-2 ـ یبشیپ ـ و فهـم  ، ین ا ی
ت سـؤاال به ییدن به اهداف فراتر علم که پاسخگویشما را در رس، ن اهدافیا.ح هستندیتوض
.کندیمد است کمک یدانش جدبه یابیودست

. و مالحظـه وجـود دارد  دقیـ موضوع تحقنشیگزدر مورد.یک موضوع علمیقیدقنشیگز-3
ـ اگـر .باشدییموجود قابل پاسخگویعلميهاروشد با استفاده از یق بایتحقسؤال، اول ک ی

ـ انان از یاطم، دوم. دوشیمعلید بررستوانیمپس ن، ردیبگنتواند پاسخ سؤال ن نکتـه مهـم   ی
ـ بـر اهم ن امریا؛قطع پاسخ داده نشده استطوربهشما سؤالاست که تاکنون به  يت اجـرا ی

.د داردیأکتیپژوهشاتیبررسی ادب
ـ اسـت کـه در   يزیـ چةکنندنروشیاتیف عملیتعار.یاتیف عملیاستفاده از تعار-4 ک مطالعـه  ی

یسردرگم، زهایچر یسابرعالوه، ن امریا.گرفته استخصوص تحت مطالعه قراره بیقیتحق
.کندیمکم ج را یکامل و تکرار نتا

ـ که ممکن است بـه  همانطور. هستندینیبشیپو قابل ریپذابطالکه ییهاهیفرضل یتشک-5 اد ی
ـ ابرعالوه، باشدردکردنج مطالعه قابل ینتابراساسد یه بایهر فرض، دیاوریب ه یفرضـ هـر ، نی
.شودیمآزموده عمالًهادادهل یو تحليگردآورق یاز طرکند که متعاقباًینیبشیپک ید یبا

مطالعـه  هـر يشده برانشیگزيرهایمتغ.هاهیفرضق و یتحقسؤالبراساسرهایمتغنشیگز-6
.ردیگمینشأت هاهیفرضق و یتحقسؤالاز منطقاًخاص

ق یتحقشوندگانمطالعهازاي ازمونهننشیگزام هنگ.حدامکانتا یتصادفنشیگزاستفاده از -7
ـ انان از ین مسئله به اطمیا. دیاستفاده کنیتصادفنشیگزاز جامعه مورد نظر از  نمونـه  کـه نی

.کندیماز آن گرفته شده است کمک باشد که ياجامعهنده ینما
در شوندگانطالعهمموقع گماردن یگماردن تصادفاز .حدامکانتا یگماردن تصادفاستفاده از -8

يهـا گـروه جـاد  یايمطمئن براياهیرویگماردن تصادف. دیمطالعه استفاده کنهريهاگروه



363/ یشناسص اصول طرح پژوهش و روشیج پژوهش و تلخیاشاعه نتا

ن یا.کندیمع یمطالعه توزيهاگروهن یات نمونه را در بیخصوصیچرا که به آرام. استارزهم
ـ تا محقق اثـرات متغ کندیممسئله کمک  ر ینـان از عـدم تـأث   یر مسـتقل را بـا حصـول اطم   ی

.دیک نمایج مطالعه تفکیر نتایمزاحم در تفسيرهایمتغ
و سـؤال يروبرکه ممکن استیفرهنگيهاتفاوتاز . دیآگاه باشیچندفرهنگاز مالحظات -9

قـات  یل تحقیاز قب، قاتیاز تحقیانواع مشخصيبرا. دیق اثر داشته باشند آگاه باشیطرح تحق
يهـا و نـژاد هـا  تیجنسـ يروی بـر اثرات مشـابه مداخله تحت مطالعهکهنیان ییتع، یدرمان

.مهم است، داردیقوميهاگروهمختلف و 
ج یکه به نتـا يطوربهحدامکانتا راتورشوناخواستهمنابع. تورشو ناخواستهحذف منابع -10

نشیگـز هنگـام  در یتصـادف نشیگزيریکارگه با ب. دیحذف کننان نمودیاطمشتریببتوان 
يهـا گروهشوندگانمطالعهص یهنگام تخصدریگماردن تصادفپژوهش و نشوندگامطالعه
طرز ه ا حداقل بی(کردحذف توانیمرا هاتورشو هاناخواستهاز يادیاثرات انواع ز، مطالعه

).دادکاهش یقابل توجه
ـ گاندازهيکارهاراهنشیگز-11 ـ معتبـر و پا يری ـ گانـدازه يکارهـا راهنشیگـز هنگـام  .ای ، يری

ـ بايریگاندازهيکارهاراه. دیا داشته باشیمعتبر و پاينماهاراه ـ آن چد ی یرا کـه مـدع  يزی
.انجام دهندیطرز ثابتو آن را به ، نندکيریگاندازه، هستنداش يریگاندازه

واقعـی یشـ ید از طرح آزمایبامحققان، حدامکاندر . دیق استفاده کنیدقیتجربيهاطرحاز -12
ـ ، مسـتلزم یواقعـ یشـ یک طـرح آزما یتنها .دیاستفاده کن يبـرا یص تصـادف یک تخصـ ی

یج علمـ یکـه نتـا  کنـد یمـ م هفرامحققانين امکان را برایو کنترل ایشیآزمايهاگروه
ممکن است اسـتفاده از طـرح   که معموالًآنجااز.ر استخراج کندین متغیاز ارتباط بيمعتبر
در هر دسعی کنند یبامحققانکه ت اسن یخوب ایک قاعده تجربی، مقدور نباشدیشیآزما
.طرح ممکن استفاده کنندن یترقیدقاز یتیموقع

اجرا شـده اعتبـار   یخوبه که بیقیتحقۀمطالعهر. دییش اعتبار مطالعه تالش نمایافزايبرا-13
شـود کـه   یمـ باعـث  هـا  نیا. دارديو اعتبار آمار، ختاعتبار سا، یرونیاعتبار ب، يقویدرون

.ده شودیاکثر رسبه حدج معتبر از مطالعه یخراج نتااحتمال است
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يآماده سـاز ، یاس مطالعات پژوهشک جنبه حسی.دیمواظب باشهادادهل یه و تحلیدر تجز-14
ـ ه و تحلیتجز.ر آنهاستیو تفسهادادهل یه و تحلیتجزيبراهاداده بـر  هـا دادهدرسـت لی
.دیافزایملعه مطازج معتبر ایدر استخراج نتامحققانییتوانا

ضـوابط ضز از نقـ یپرهملزم بهدیبامحققان.دیآشنا شوجیرامتداولیبا مالحظات اخالق-15
ـ بامحققـان ن بـدان معناسـت کـه    یا. باشندپژوهشيزمان اجرادریاخالق بـر عـالوه ، دی

.مطالعه آشنا باشنددردهندگانپاسخبا حقوق ، گریي دزهایچ
، کنـد یمـ شرفت یپقات یتحقيهاافتهیا اشاعه بعلم .دیا اشاعه دهریج مطالعات پژوهشینتا-16

.ندیقات خود تالش نمایج تحقینتاگذاردن اشتراكبه يبرادیبامحققانپس

خالصه

ـ ادادهن کتاب ارائـه یاز اطالعات مرتبط با پژوهش را در ايمقدارتنها ما ـ و ام، می دربـارة  میدواری
. دیآموختـه باشـ  ادي یـ ي ززهـا یچشده یکه خوب طراحیهشمطالعات پژويت اجرایند واقعیفرآ

کمـک  تـان  یپژوهشـ يهـا تـالش بـه شـما در   ن کتاب یاةرندیدربرگمطالب م که یمطمئن هست
مـرتبط بـا   يهـا از دانـش و مهـارت  ین کتاب شما را با اساس محکمـ یم که ایمعتقدو، کندیم

م یدواریام، دیدهمیژوهشگر ادامهپق در مقام یهنگامی که به توسعه تحق. کندیمپژوهش مجهز 
.اشدباقی بتانذهنقسمت نیترمهمدر ، ران کتابیاي آموخته از هادرسهمواره که 

ییخودآزما
.ج مطالعات استینتا.................................. یمطالعه پژوهشهردرییمرحله نها-1
ـ کدام نسخه است که نیان ییتعيات برایتفاده نشرند مورد اسیفرآ............................... -2 ا ی

.رفتیانتشار پذيبرادیمتن را با
ج مطالعات خود یلند نتایکه ماهستندمحققانيبرایابینه قابل دستیدو گز، ارائه و انتشار-3
؟غلطا ین سخن درست است یاگران به اشتراك بگذارند یرا با د
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ق چـه  یـ ررسی اهـل فـن در مـورد مـتن مقالـه تحق     ر متعاقب بیم ممکن سر دبیتصمسه -4
؟هستند
صـورت  بهکه به هم استمرتبطیشفاهيهاارائهاز يامجموعه.............................. ک ی-5
.شوندیمعرضه یک کنفرانس تخصصیدر هاگروه

: هاپاسخ
، رفتـه یپذ)4؛ درسـت )3اهل فن؛ قیدقیبررس)2؛)ا انتشاریگذاردناشتراكا به ی(اشاعه)1
.ومیسمپوز)5ارائه مجدد؛ -شدهنرفتهیپذ؛مردود
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67-24،25،30،57،61،64ش یآزما
320،321بشریفکناپرتويهاشیآزما

303ک یپارامتريهاآزمون
329یرونیبيهايریب پذیآس
329یدرونيهايریب پذیآس
329یارتباطيهايریپذبیآس

331،250،249،111یآگاه
294،282،281یآمار استنباط

281مزاحم يرهای، کنترل متغیفیآمار توص
،88،93آزمونگرآموزش، کنترل تورش 

:224-218،223يریکارگابزار، به
158يقابل حصول تجار

261اثرات
يگردآوريبرايریگاندازهيراهکارها
156هاداده

ا ید ی، جدیچندفرهنگمسائل ابزار،
93حصربفرد من

220یدرونییروايدهایتهد
362،70،65،29يریپذابطال

105ونیگمالیاثر پ
104اثر رزنتال

318،322احترام به اشخاص
292،297احتمال آزمون

90،168يداریاختالف معن
353ارائه پوستر
353یارائه شفاه

142ارتباط مثبت
290میارتباط مستق

290ارتباط معکوس
290یارتباط منف

110،224،225ياستانداردساز
322،319استقالل، احترام به اشخاص

277ن مقدار به جلویاسناد آخر
277اسناد دسته اول

277شدهینیش بین پیانگیاسناد م
277هان گروهیانگیاسناد م

ییروانشناسان و مقرارت اجرایاصول اخالق
314

117،118هاغفال، کنترل اثرات مطالعه شوند
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180،181افت

182ل افتیتحل
180یتصادفیطرح دوگروه

220یدرونییروايدهایتهد
45،309،345،351انتشار

286انحراف استاندارد
250ندیناخوشايریاندازه گ

250سرو صدایبيریاندازه گ
114،54،55،115،زهیانگ

55قینش عنوان تحقیگز
37،38قیاهداف، تحق

357،358نندهکینیبازب
180،181ینیبازب

340ع شدهیتسريبازنگر
341کامليبازنگر

228بخش مجزا
314، 323،319بخشش

332یبرداشت غلط درمان
60قیات تحقیادبیبررس
222بلوغ

220یدرونییروايدهایتهد
316ینکیه هلسیانیب
23،24کن، راجریب
24سیکن، فرانسیب

149آزمون بازآزمونییایپا
149همسانيهاآزمونییایپا
150هاینیاب، بازبیارزییایپا
149فیبه روش تنصییایپا

271هاگاه دادهیپا
271جادیا: هاگاه دادهیپا

274رهایمتغفیتعر
288یپراکندگ

224، 73بکیپرسشنامۀ افسردگ
206رات مطالعه شوندگانیکنترل تأث

209پرسشنامه باز
209بسته

209یپژوهمورد
29پوپر،کارل

211،212ام گردانیپ
42ینیبشیپ

29هین فرضیتدو
56ها هینظر

290هااسیمق،یوستگیپ

114، 113رات مطالعه شوندهیتأث
27،72ن یر تمریتأث
186،185ر کنش متقابلیتأث
189يار مقابلهیتأث
100-99رناخواسته یتأث

104منابع تورش آزمونگر
115،247یشیط آزماینوبودن محریتأث

221خیتار
220یدرونییروايدهایتهد

278لیتبد
278شۀدوم یل ریتبد
278تمیل لگاریتبد

279ل وارونیدیت
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31لیه و تحلیتجز
55نیشیپاتقیتحق
21یق تجربیتحق
39یق کمیتحق
39یفیق کیتحق
ق یک تحقی، بعنوان یق همبستگیتحق

21یفیتوص
132،133انسیل کوواریلتح

210ل محتوایتحل
298رهیانس چند متغیل واریتحل
297،298، 132انسیل واریتحل
44یب زمانیترت
244طیبات محیترت

241یرونیبییروايدهایتهد
119،120،174کردنیتصادف

63،27یاتیف عملیتعار
27قیم سؤاالت تحقیتنظ

137،138يریاندازه گ
146،147یسنجمالحظات روان

193بیر،درشییتغ
222، رشدیرات ذاتییتغ

301،111،105،102،93،88ریتفس
233، 220د از برنامهیتقل

36،24،25تکرار
182تلفات

189یتصادفیطرح دو گروه
261،260،259،190،182يتوان آمار

42،38،35،29هیتوج
306،218،213،195،102نیگزیهات جایتوج

108-107کنترل،تورش آزمونگر

230،192،125نشیتورش گز
88تورش

99منابع
309تورش انتشار

284-282یع فراوانیتوز
278،228ع نرمالیتوز
38،28،20فیتوص

129، 127ثابت نگه داشتن
146،108،31ثبات

275يثبت و دسته بند

85،84،83جامعه، موردنظر
174،125،86یجدول اعداد تصادف

278یچولگ

71حاضر
306،302حجم اثر

336حداقل خطر
93تیحساس
251،241آزمون آزمون و پسشیپ

55حل مسئله

242متنوعات یخصوص
114یمقتضاتیخصوص
ت آگاهانهی، رضایشخصاتیخصوص

328،148
193هیخط پا

193دار یۀ پایک خط پایيبرقرار
304، 296شیآگاهانه آزمايخطا
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34،32لنوع اويخطا
34،32نوع دوميخطا
46،314،300،204،118،94خطر

،140یاسميهاداده
140،139کیپارامتر

140،139کیر پارامتریغ
268یابیباز

210غربال کردن
:29هاداده

ي، گردآور272، کتاب کد35،31لیتحل
کرد دو یرو: ، وروديریگاندازهيراهکارها

268يازس، آماده274ياشناسه
139یکميهاداده
139،211يریگ، اندازهیفیکيهاداده
275،280،288دامنه
164،163ریفراگيبنددرجه
21قی، تحقيبنددسته

24رنهدکارت،
268یابیرد

319، 314، 68ت آگاهانهیرضا
330،328،329يتوانمند

336جادیفرم، ا
334داوطلبانه

228،236، 220يون آماریرگرس
303،300یون خطیرگرس
300ون ساده یرگرس
297یتمیون لگاریرگرس

239،121،102یرونیبییروا
241دهایتهد

154ینیش بیپییروا
154تقارنییروا
102،218یدرونییروا

216رناخواستهیتأثتورش و 
دهایهد، ت192کردنیکنترل، تصادف

197،201
258-102،255سازهییروا
154،152،151ییمحتواییروا
238ستیط زیمحییروا
154اریمعییروا
124،123يج آمارینتاییروا
155واگراییروا
155،154،151يهمسازییروا
155همگراییروا

24-22یروش علم
112یجزئيروش کور
: مضاعفيروش کور

111کنترل تورش آزمونگر
112يروش کور

244داد نامطلوبیرو
221دادهایرو
133،132،111يکرد آماریور

24،25یکرد تجربیرو
39کرد فردنگریرو
39کرد قانون نگریرو

241،222،119،118يزمانبند

27،25،22سؤاالت
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59،58نفویک ایسا
59تیلکیسا

233،220یدرونییروايدهایت، تهدیسرا
193ر در سطح ییتغ

318،316،315سیسفل
353ومیسمپوز

285يشاخص مرکز
245،236،129،128،112یشیط آزمایشرا

62،52،42،39،34،33،32ییشناسا

142،140صفر مطلق
292،291نییب تعیضر
290،156،146یب همبستگیضر

199،195یزماني، طرح سرABAطرح 
343هادادهیمنیش ایطرح پا
178،73پس-شیطرح پ

قیطرح تحق
مسائل ،68،57هاهیفرض،45،43،28فیتعر

، 81دهندگان مطالعه، پاسخ91یچندفرهنگ
148یواقعةنمر

196چندگانهیزمانيطرح سر
191، 190یشیطرح شبه آزما

188، 187یطرح عامل
202یفیکيطرح ها

188، 177یشیآزمايهاطرح
، تک 189رناخواستهیتأثتورش و 

197دهای، تهد200ییند مبناچ، 196یآزمودن
197،193یطوليهاطرح

192،191معادلنایسه گروهیمقايهاطرح
70،35طول

320،325-318عدالت
270،269يریعضوگ
162،71،65،56،55،54،22عالقه
43ازیش نی، پیو معلولعلت

71بیغا
106يگرغربال

65،30قیۀ تحقیفرض
66،65ه صفریفرض

67،66ردکردن
227،219،218معکوس قابل قبولهیفرض
27یشیاآزميهاهیفرض
69،67جهتیبيهاهیفرض
69، 67دارجهتيهاهیفرض
337فسخ

210فهرست کردن

82،93،84میت تعمیقابل
158يریگاندازهيت حصول، راهکارهایقابل

327قانون مشترك
67هاهیقبول، فرض

129،130يبندقطعه
315،321-317ن نورمبرگیقوان

209یدانیکارم
278یدگیکش
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161یخرجکم
يهایمراقبت از آزمودنیملون یسیکم

318یانسان
261،221،103يآماريکنترل ها

119،117،107تورشو رناخواستهیتأثمنابع کنترل، 
کنترل

343،333العملعکس

24لویله، گالیگال
یشیگروه آزما

177،130،129،89،87،73،71،68،67،66،22
گروه کنترل

227،223،191،189،179،178،177،129،128،87،73
،71،68،65،22

211-202،213متمرکزيهاگروه
سه، کنترل منابع تورش و یمقايهاگروه

22،232،179،178رناخواستهیتأث
و یاصول اخالق: گزارش بلمونت

مراقبت از يبراییودهارهنم
319،318یانسانيهایآزمودن

121،120،119،90،86،84ینش تصادفیگز
120،119،103،90،89،87،68ین تصادفگمارد

58سیلکس

78-79یکميهاریمتغ
71-46،53،52،76ر مستقلیمتغ
71،218،157،138،90-76وستهیپيرهایمتغ
78-79یفیکيرهایمتغ
88،363،177،101-90مزاحميرهایمتغ
76-78)گسسته(يامقولهيرهایمتغ

71،218،157،138،90-76وابستهيرهایمتغ
32مثبت کاذب

300،299،295يمجذور کا
276،275محاسبه مجموع

326بودنمحرمانه
109،99،120کنندهمخدوش

355،351یمرحلۀ همترازخوان
58،57،52قیات تحقیادب

75،61قیم تحقیمسئله، تنظ
271یگانیبايت نگهداریمسئول

92،91،53یمسائل چندفرهنگ
206-202،208انهیعت گرایمشاهدات، طب

163-164مصاحبه
184اده کردنیمطالعات پ
208-210، 202یشیمایمطالعات پ

79مطالعه شوندگان
85صیتخصيهاگروه

81نش یگز
93ییچندفرهنگ گرا

280، 275معکوس کردن
292،290يآماريداریمعن
306،305ینیباليداریمعن

277،275ير مفقودیمقاد
304،131هاسهیمقا

309،297،261،260چندگانه
164-166ریفراگياس درجه بندیمق
167، 166یستیاس زیمق
209کرتیاس لیمق
141بارزيهایژگیو،یبیترتياس هایمق
144بارزيهایژگیو، ینسبيهااسیمق
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1140بارزيهایژگیو، یاسميهااسیمق
143بارزيهایژگیو، يافاصلهيهااسیمق

364،316یقمالحظات اخال
33کاذبیمنف

202-206یمورد پژوه
نیانگیم

277،230،229،228،201،133،132،62،40،38
287،285انهیم

355قابل انتشاري، واحدهايج انتشارینتا
258،35،32،31،25،24،22يریگجهینت

نظارت،کنترل تورش آزمونگر
235،110،108،47

205،57،56،329هینظر
285-287نما

284،285یار ستوننمود
123نمونۀ در دسترس

87،85،84،83،69،40نمونه

289،288،147،133،132انسیوار
249،246،245،244،241یواکنش

110وسوسه

221عیوقا
254،241محركيهایژگیو

81،72،60،59نهیهز
ها  دادهيگردآوريبرايریاندازگيراهکارها
153،151

163،159زمونآیابیارز
132،124،90،89،87يارزهم 

293رمنیاسپيارتبهش یآرایهمبستگ
293يانقطهيارشتهدو یهمبستگ
132-133یسهمیهمبستگ
293يفایهمبستگ
294گامایهمبستگ
293رسونیپيگشتاوریهمبستگ
291،156،41مثبتیهمبستگ
41معکوسیهمبستگ
291،41یمنفیهمبستگ

127،177-129يهمتاساز
یسازمانینیأت بازبیه

314،318،328،338-326
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