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 روش های تحقيق

Research Methods 
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 انتخاب روش تحقيق 
در اين مرحله  . يكي از مراحل مهم در پژوهش ها مي باشد  انتخاب روش تحقيق

 .پژوهشگر بايد مشخص كند كه چه روش خاصي را براي تحقيق خود خواهد گزيد 
انتخاب روش تحقيق محقق را وادار  مي كند تا هرچه دقيق تر ، آسان تر ، سريع تر و ارزان 

 .  تر به پاسخ هايي براي پرسش هاي تحقيق مورد نظر دست يابد 
 :به انتخاب روش تحقيق

 ،   هدف ها -1
 ماهيت موضوع تحقيق -2
 منابع در دسترس و امكانات اجرايي برای انجام مطالعه  -3
 .دارد  خالقيت محقق بستگي  -4
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 طرح تحقیق در مطالعات کمی

مطالعات غيرمداخله ای: 

  در اين مطالعات محقق اهداف تحقيق را فقط توصيف و مورد
در آنها به عمل نمي ( مداخله ای) بررسي قرار داده و تغييری 

  (مطالعات مشاهده ای.) آورد
مطالعات مداخله ای : 

 را ايجاد کرده و پيامد (  مداخله ای) در اين مطالعات تغيير يا
  .های اين دست کاری را اندازه مي گيرد
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 روش هاي تحقيق بر اساس زمان و آنچه از سوي آن ها بيان شده و گفته    
 . تقسيم مي شوند  گروه گذشته نگر ،  حال نگر و آينده نگرمي شود ، به سه 

 . است  گذشته نگرروش تحقيق تاريخي و علّي يا پس از وقوع 
 باشد  حال نگرروش هاي توصيفي ، عملي ، موردي و زمينه اي هم مي تواند 

 و هم آينده نگر و
اما روش هاي تحقيق تداومي و مقطعي ، همبستگي و همخواني و نيز روش  

 . مي باشند  آينده نگرتجربي حقيقي و نيمه تجربي 

:روش هاي تحقيق از ديدگاه زمان   
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 انواع پژوهش

توصيفي يا Descriptive 

  بررسي و توصيف پديده در موقعيت واقعي برای توليد دانش در
 موضوعاتي است که اصال و يا کمتر موردپژوهش قرار گرفته اند

 همبستگي ياcorrelation 

  1+تا 1-برای بررسي ارتباط خطي بين تغير ها و نشان دادن درجه ارتباط  
ارتباط هوش با  ) با واريانس زياد از يک متغير(  کل نمونه ها) در يک گروه

 (عملكرد تحصيلي
 نيمه تجربي ياQuazi Experimental  

اثر گرما  ) بررسي ارتباط روابط علت و معلولي بين تغير وابسته و مستقل
 (برکاهش دردبيمار

 تجربي ياExperimental 

   بررسي ارتباط روابط لت و معلولي بين تغير وابسته و مستقل تحت شرايط
 (اثر چگالي پروتئين بر در يافت غذای موش) کامال کنترل شده



6 

 انواع روش های تحقيق

توصيفي محض -1  

توصيفي تحليلي -2  

موردي و زمينه اي -4  

تداومي مقطعي -3  

همبستگي و همخواني -5  

عّلي يا پس از وقوع -6  

تجربي حقيقي -7  

تحقيق نيمه تجربي -8  

غیر 

 مداخله ای

 مداخله ای



 تقسیم بندی انواع مطالعات

 انتخاب نوع مطالعه به دو پرسش مهم زير مربوط است: 
1-   آيا محقق در انتخاب نمونه های مطالعه آزاد است و نوع مداخله را خودش انتخاب

 مي کند  يا نه ؟
2-  آيا محقق در ميزان مداخله آزاد است  يا نه؟ 

 حالت در  طراحي مطالعات اپيدميولوژيكي بوجود مي آيد 4براين اساس:  

   آيا محقق در انتخاب نمونه های مطالعه آزاد است؟

آيا محقق در 
ميزان مداخله 

 آزاد است؟

 

 تجربي

 نبمه تجربي

 نيمه تجربي

 مشاهده ای

 خير بلي

 بلي

 خير
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 : تحقيق توصيفي محض -1
   هدف از انجام اين نوع تحقيق ، توصيف عيني ، واقعي و منظم خصوصيات يک

محقق سعي مي کند آن چه را که هست بدون هيچ  . موضوع يا يک موقعيت است 
 .گونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش کند 

  در پژوهش توصيفي محض ، پژوهشگر الزاماً در پي کشف روابط ، همبستگي و
 :احتماالً آزمودن فرضيه ها نيست بلكه توجه او بيشتر در جهت 

 توصيف و گزارش نويسي از وقايع و موقعيت ها براساس اطالعاتي است که
 .صرفاً  جنبه ی وصفي دارند 

، ساختن فرضيه و آزمودن آن 
  تحليل روابط بين متغيرهای دستكاری شده يا متغير مستقل و پروراندن قوانين کلي

 توجه دارد  
  بنابراين  برخالف روش تجربي که متغير ها بامداخله ی محقق به دقت تنظيم و

دستكاری مي شوند ، در تحقيق توصيفي متغيرهايي مورد توجه مي باشند که هم  
 .اکنون وجود دارند يا قبالً اتفاق افتاده اند 
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 نوع روش تحقیق آن چه بیان می کند هدف مثال

مطالعه اي در مورد آلودگي  
ميكروبي در دستگاه تجويز 

 تغذيه داخلي

 

توصيف ، ضبط و  
ثبت وقايع به 

صورت منظم وقايع  
بدون كوچك ترين 
دخل و تصرفي در  

به منظور  آن ها
توسعه نظريه، 

شناسايي مشكل، 
 توجيه عملكرد

 توصيفي محض آن چه كه هست



10 

 : (یا توصيفي مقایسه ای) تحقيق توصيفي تحليلي-2

اين روش يک گام فراتر از روش توصيفي محض را شامل مي  
شود و آن پرداختن به علت و علل حوادث و تجزيه و تحليل آن 

به . ها به درستي است تاحقايق از اين روش به دست آيد 
عبارتي در اين تحقيق محقق به بررسي و توصيف اختالف متغير 
های دو  يا چند گروه مي پردازدکه در موقعيت طبيعي رخ داده  

 است
مقايسه کيفيت زندگي در بزرگساالن مبتال به بيماری های مادرزادی قلب با   :مثال

 افراد سالم
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 :مراحل مختلف تنظيم روش تحقيق توصيفي 
 تعريف موضوع و هدف پژوهش -1
 طرح سؤال يا فرضيه  -2

 چگونگي و نوع گردآوری اطالعات ( الف
 چگونگي انتخاب نمونه( ب
 چگونگي انتخاب وسايل تكنيكي يا فني مورد نياز انجام پژوهش( ج
 گردآوری اطالعات و سپس گزارش نويسي به صورت توصيفي   -3
 تنظيم گزارش از يافته ها و نتايج مربوطه -4



12 

 :  روش تحقيق تداومي و مقطعي -3
در اين روش پژوهشي هدف محقق ، بررسي چگونگي مراحل و نمونه هاي رشد 

مانند مطالعه ي طوالني از . يا تغييرات آن ها در نتيجه ي گذشت زمان است 
نمونه هاي رشد ، از نظر جسماني يا عقالني در مراحل مختلف سني و تعيين 

ميزان تغييرات حاصل از آن ها از طريق بررسي روند رشد در يك گروه 
كودك تا مرحله ي بزرگسالي ، بنابراين مي توان گفت كه هدف در اين نوع 

 .                                 تحقيق بررسي و مطالعه ي تغييرات در نتيجه ي گذشت زمان است 
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 +بیماری 

 -بیما ری 

 

 +مواجهه 

 -مواجهه 

 

 +بیماری 

 -بیماری 

 مقایسه

 کوهورت یا همگروهی
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 : ویژگي های تحقيق تداومي و مقطعي
 در پژوهش تداومي توجه محقق به مطالعه ي متغيرها و رشد و گسترش  -1

 در اين نوع تحقيقات معموالً پرسش هايي   . آن ها در اثر گذشت زمان است 
 :                                                           به شرح ذيل مطرح مي شود 

 نظام تغييرات رشد چگونه است ؟                                              ( الف
 ميزان اين تغييرات تا چه حد است ؟                                             ( ب
 جهت و پيامدهاي اين تغييرات چگونه است ؟                                 ( ج
 عوامل مرتبط و وابسته اي كه بر اين تغييرات و ويژگي هاي رشد تأثير دارد( د

 كدام است ؟                                                               
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انتخاب نمونه در مطالعات تداومي به خاطر افت تعداد نمونه در اثر  -2
 گذشت

 زمان به صورت مسئله اي حاد در مي آيد ، زيرا با كاهش تعداد افراد نمونه 
 مثالً ممكن  . محقق نخواهد توانست نتيجه ي نهايي مورد نظر خويش را بگيرد 

 كودك يكساله باشد ، در  200است گروه نمونه در ابتداي تحقيق شامل 
 نفر 150سال به  10صورتي كه پس از مدتي و تداوم تحقيق اين تعداد پس از 

 مي رسد ، اين افت مي تواند به دليل فوت ، ترك محل تحقيق ، نداشتن يا از 
 . دست دادن عالقه و انگيزش و غيره در برخي از آن ها باشد 
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 استمرار و دوام پژوهشگر و مخارج مادي در طول زمان از خصوصيات  -3

 مهمي است كه در ادامه ي يكنواخت و صحيح پژوهش تداومي مؤثر خواهد
 .                                                               بود 

 معموالً مطالعات پژوهشي مقطعي در مقايسه با تداومي ، تعداد بيشتري از  -4
 افراد جامعه را به عنوان گروه نمونه در بر مي گيرد اما عوامل رشدي كمتري را

                                                                .توصيف مي كند 

تحقيقات تداومي تنها روش مستقيم مطالعه و بررسي مراحل مختلف رشد چه  -5
 . از نظر جسمي و چه از نظر عقلي در انسان است 

به طور كلي مطالعه و بررسي ميزان تغييرات هر عاملي در ظرف زمان است اما  
روش پژوهش مقطعي در مقايسه با روش تداومي ارزان تر و سريع تر انجام مي 

  گيرد
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 آن چه بیان می کند هدف مثال
 روش تحقیق

 

بررسي تغييرات هوش  -1
  10تا  1در دو رده ي سني از 

  سال  
بررسي مراحل مختلف   -2

سالگي   1نفر از  200رشد در 
 سالگي 18تا 

بررسي و مطالعه ي :  مقطعي 
مقطعي از رشد كه هدف آن 

بررسي تغييرات هوش در دو 
 گروه سني مختلف است

 

توصيف ، ضبط و 
بررسي چگونگي  

مراحل رشد يا تغييرات  
آن در نتيجه ي گذشت 

 زمان است 

 آن چه خواهد بود
تداومي و 
 مقطعي  
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 مطالعات موردی و زمينه ای

 در روش تحقيق موردي و زمينه اي توجه محقق بيشتر به آن نكات و عوامل
 مهم و با معناست كه به صورتي در شناخت گذشته و حال يا مطالعه ي ميزان 

 .  تغييرات يك مورد خاص مؤثر است 
به بيان ديگر در اين نوع پژوهش شناسايي و درك جامعي از يك دوره ي كامل  

اين واحد مورد مطالعه ممكن است . يا قسمتي مهم از يك واحد هدف است 
يك گروه ، يك مؤسسه ي اجتماعي يا    يك فرد ، يك بيمار، يك خانواده ،

 :          مثال . يك جامعه باشد 
 .بررسي تحقيقات و مطالعات ژان پياژه از نظر رشد شناختي كودكان  -1
 (case report)توصيف يک بيماری يا گزارش يک مورد خاص -2
 

 

(Case study & Field study) 
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 :محاسن و معایب روش موردی و زمينه ای 

اين نوع مطالعات در علوم تربيتي و علوم اجتماعي  و پزشكي بسيار مفيد است  -1
 زيرا 

 به دليل محدوديت واحد مورد مطالعه محقق قادر خواهد بود كه به مطالعه و  
 بررسي عميق و دقيق از متغيرهاي مهم و روند تغييرات و كنش و واكنش آن 

 .                                          ها در مراحل مورد نظر دسترسي پيدا كند 
 اطالعات گردآوري شده در مورد تحقيقات موردي و زمينه اي اغلب شامل -2

 مثال ها و شرح حال هايي است كه مي توان از تركيب آن ها نتايج قابل تعميم
 . و معناداري از نظر آماري به دست آورد 
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  :نارسايي ها و محدوديت هاي روش تحقيق موردي و زمينه اي 

 به خاطر محدوديت در تعداد واحدهاي مورد مطالعه نمي توان يافته هاي -1
 اين دسته از پژوهش ها را به گروهي كه واحد متعلق به آن است تعميم داد 
 مگر آن كه در اين زمينه ي به خصوص تحقيقات پيگير و مناسب و انتخاب 

 .                                    نمونه به طور صحيح و منطقي اساس كار باشد 
 در اغلب موارد نتايج اين گونه مطالعات متأثر تعصبات ذهني پژوهشگر  -2

 براي مثال موردي را كه پژوهشگر براي مطالعه انتخاب مي كند ممكن  . است 
 است به دليل آشنايي و نزديكي موقعيت روحي و عاطفي آن مورد خاص و  

 زمينه ي ويژه با خواسته ها و تمايالت ذهني پژوهشگر يا به علت استثنايي 
 بودن آن مورد باشد بنابراين تعبير و تفسير نتايج نيز متأثر همين تمايالت ذهني 

 .  مي باشد  
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ن چه بيان مي كند هدف مثال
 
 ا

 روش تحقيق

 

مطالعه يك مورد :  1مثال 
 بيماري خاص

مطالعه و بررسي  :  2مثال        
خصوصيات طبقه ي اجتماعي  

 مردم استان فارس

مطالعه و بررسي وسيعي از 
موقعيت قبلي و فعلي يا از 
كنش ها يا واكنش هاي يك 
واحد از اجتماع يا يك فرد 

 يا گروه 

ن چه هست 
 
 موردي و زمينه اي   ا
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 روش تحقيق همبستگي يا همخواني -6

 هنگامي كه محقق دو يا چند دسته از اطالعات مختلف مربوط به يك گروه يا  
 يك دسته اطالعات را از دو يا چند گروه در اختيار دارد ، مي تواند از اين  

 روش تحقيقي استفاده كند چرا كه اين روش براي مطالعه ي ميزان تغييرات در
 .                  يك يا چند عامل در اثر تغييرات يك يا چند عامل ديگر است 

مي توان مطالعه و بررسي رابطه ي ميان نمرات ميانگين دبيرستاني گروهي  :مثال 
از دانشجويان را به عنوان معيار گزينش براي ورود به مقاطع تحصيالت 

 تكميلي دانشگاه

(Corelational & Associational method) 
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 :                                                   معموالً مطالعات  همبستگي درصدد پاسخگويي به سه سؤال زير است 
 آيا رابطه اي بين اين دو دسته از اطالعات جود دارد يا خير ؟ -

 در صورت منفي بودن ، دو سؤال ديگر مطرح نخواهد شد و اگر جواب مثبت
 باشد و وجود رابطه اي محرز گردد ، دو سؤال ديگر به ترتيب مطرح خواهد  

 :                                                               شد 
در حالت  . جهت همبستگي را مي پرسد كه ممكن است مثبت يا منفي باشد  -2

بدين صورت  . همبستگي مثبت تغييرات در هر دو دسته از اطالعات در يك جهتاست 
كه اگر افزايشي در دسته ي اول ايجاد شود در دسته ي دوم نيز افزايش  حاصل  

 خواهد شد و برعكس در حالت همبستگي منفي كاهش مي يابد

ميزان و مقدار اين همبستگي چقدر است ؛ بنابراين محقق در اين دسته از تحقيقات حداقل   -3
به دو دسته اطالعات از يك گروه نياز دارد تا با استفاده ازمحاسبات آماري بتواند پاسخ  

 .اين سؤال را فراهم سازد 
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 همبستگي هرگز نمي تواند صفر باشد زيرا همبستگي صفر گوياي عدم 
 : مثال. همبستگي بين متغيرهاست 1تا  0از  ±در نوسان است  

به دست آورده يافته هاي اين  0/ 85ميزان همبستگي bو  aمحققي بين دو متغير 
 . محقق را تفسير كنيد 

 .رابطه وجود دارد  -1
 .                                                               رابطه منفي است  -2
 . مي باشد  85/0ميزان همبستگي  -3
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 :                                ويژگي هاي روش تحقيق همبستگي يا همخواني

 اين روش هنگامي به كار مي رود كه تعداد متغيرهاي بازيگر يا درگير در   -1
 موقعيت آزمايش زياد باشد به طوري كه از طريق روش تحقيق تجربي كنترل

 و دستكاري آن ها امكان پذير نباشد ، مانند تحقيقاتي كه در زمينه ي پيش
 بيني موفقيت يا شكست دانش آموزان در تحصيالت دانشگاهي صورت  

 .                                                                مي گيرد 
اين روش تحقيق سنجش و ارزيابي چند متغير و روابط بين آن ها را در لحظه اي   -2

مانند تحقيقاتي كه در تغييرات در هر دو  . ويژه و در شرايط واقعي مقدور مي سازد 
بدين ترتيب كه اگر افزايشي در دسته ي  . دسته در جهت خالف يكديگر خواهد بود 

 .  اول ايجاد گردد در دسته ي دوم از اطالعات كاهش حاصل خواهد شد 
 .اين روش پژوهشي صرفاً درجات همبستگي بين متغيرها را بررسي مي كند  -3
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 :                      محدوديت هاي روش تحقيق همبستگي يا همخواني 

 در اين روش الزاماً روابط علت و معلولي شناسايي نمي شود بلكه هدف  -1
 آن است كه مشخص شود كدام متغير با كدام متغير به طور نسبي در جهت 

 .                                                            مثبت يا منفي همگام است 
 در مقايسه با روش تحقيق تجربي اين روش كنترل كمتري درمورد  -2

 .                                                               متغيرهاي مستقل دارد 
 در اين روش تحقيق تأثير روابط مصنوعي و غير واقعي و نيز به علت  -3

ضعف كنترل شديد متغيرهاي مستقل ، اثر عوامل خارج از حوزه ي تحقيق بر 
 .  نتايج زياد است 
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ن چه بيان مي كند هدف مثال
 
 ا

 روش تحقيق

 

بررسي و مطالعه ي روابط بين  -1
زمون درس تربيت بدني با 

 
نمرات ا

  -2.          يك يا چند متغير ديگر 
بررسي و پيش بيني موفقيت در 
دانشگاه براساس مطالعه ي 
  چگونگي همبستگي نمرات

دانشگاهي و معدل دوره ي پيش 
   .دانشگاهي 

بررسي ميزان تغييرات يك 
يا چند عامل در اثر 
تغييرات يك يا چند 

عامل ديگر از طريق به 
وردن ضريب 

 
دست ا

 همبستگي  

 چه خواهد بود ؟
همبستگي يا 
 همخواني  
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 :   روش تحقيق علّي یا پس از وقوع یا پس رویدادی -7

 زماني محقق اين روش را انتخاب مي كند كه متغير وابسته در اختيارش بوده و 
 فردي . پژوهش به سوي يافتن علت يا علل پديد آمدن حادثه يا رويداد است 

 يافتن علل و انگيزه ها پژوهش علّي را شكل . دست به خودكشي مي زند 
بيماري رخ مي دهد بررسي علل بيماري تحقيق پس از وقوع را شكل . مي دهد 

 .                                                             مي دهد 
 عواملي . در اين روش امكان دستكاري يا كنترل متغيرهاي مستقل وجود ندارد 

 حادثه يا رويدادي را پديد آورده اند و محقق در جستجوي ماهيت آن ها  
 . است 

(Causal or ex post  facto) 
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 :ویژگي روش تحقيق علّي یا پس از وقوع 

 در اين تحقيق . ويژگي اين روش بررسي علل ، پس از وقوع آن ها است 
 اطالعات الزم جهت بررسي علل وقوع يك حادثه هنگامي گردآوري مي شود

 كه آن حادثه قبالً اتفاق افتاده باشد بنابراين پژوهشگر هيچگونه دخالتي در 
 در اين صورت او يك يا چند اثر يا عمل انجام شده. بروز آن نداشته است 

 يا متغير وابسته را انتخاب نموده و با مطالعه ي زمينه و شرايط قبلي در صدد
 . جستجوي علل يا روابطي براي آن حادثه است 
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 :محاسن روش عّلي يا پس از وقوع 

 :              انجام تحقيق علّي در شرايطي به خالصه ي زير مناسبت دارد  -1
هنگامي كه گزينش ، كنترل و دستكاري عوامل الزم جهت بررسي روابط  علت و معلولي مقدور ( الف

 .                                                         نيست 
هنگامي كه كنترل تمام متغيرهاي بازيگر در شرايط مورد مطالعه و آزادگذاشتن يكي از آن ها به نظر ( ب

مصنوعي و غيرطبيعي مي رسد ، به بيان ديگر هنگامي كه كنترل تمام متغيرها و آزاد گذاشتن يكي در 
 صحنه ي مورد مطالعه مانعي براي ايجاد و بروز عمل و عكس العمل هاي طبيعي و واقعي به وجود 

 .                                                               مي آورد 
تحقيق ، غيرعملي و پرهزينه يا از  هدف هايهنگامي كه كنترل تجربي و آزمايشگاهي براي انجام ( ج

 .               نظر فرهنگي و عمومي خوشايند نيست 
مانند . اين نوع پژوهش در مورد كيفيت پديده ها يا وقايع گوناگون اطالعات مفيدي را ارائه مي دهد  -2

چگونگي ارتباط متغيرها ، چگونگي شرايط وقوع آن ها و خالصه چگونگي نظام و پيامدهاي  
 .  متغيرهايي كه اين وقايع حاصل آن ها است 
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 +عامل خطر  

 -عامل خطر  

 

 گروه مورد

 گروه شاهد

 

 +عامل خطر 

 -عامل خطر 

 مقایسه

 شاهدی -مورد مطالعه



32 

 :محدودیت های روش علّي یا پس از وقوع 

 بارزترين محدوديت اين روش تحقيق عدم توانايي كنترل متغيرهاي مستقل -1
 .                                                               است 

 پژوهشگر هيچگاه نمي تواند اطمينان كامل داشته باشد كه عامل يا عوامل  -2
 علّي واقعي كه سبب وقوع عمل يا اثر مورد مطالعه شده است جزو آن دسته از 

 .              عواملي هستند كه در اين روش ويژه مورد بررسي قرار مي گيرند 
 آگاهي به اين كه هيچگاه صرفاً يك عامل يك نتيجه را موجب نمي شود  -3

 بلكه تركيبي از عوامل و نيز كنش و واكنش هاي بين اين عوامل همه با هم
تحت شرايطي معين نتيجه اي ويژه را موجب مي شود كه اين هم ابهام ديگري در 

 . پژوهش هاي علّي يا پس از وقوع براي يك محقق است 
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 ممكن است برخي از پديده ها يا متغيرها در محيط ويژه اي زاده ي علل يا -4
 عوامل خاصي باشند و در محيط يا شرايط ديگري همان پديده ها در اثر عوامل 

 ديگري كه  با عوامل محيط قبلي تفاوت دارد عيناً به وجود آيند بنابراين با 
 توجه به اين مطلب ، دشواري تشخيص صحيح كاركرد عامل ويژه اي در 

 براي مثال علت اعتياد جوانان در . تحقيقات علّي به خوبي آشكار مي شود 
 جامعه اي ممكن است فقر و بي سوادي باشد در حالي كه در جامعه اي ديگر

 سهل الوصول بودن اين مواد است يا عامل ديگري ممكن است دخالت داشته  
 .                                                               باشد 

 اگرچه ممكن است دو يا چند عامل به هم مربوط باشند ، الزاماً اين به هم   -5
يكي ديگر از پيوستگي رابطه ي علت و معلولي را بين آن ها مشخص نمي كند و اين ابهام 
 نقاط ضعف اين روش است زيرا ممكن است همه ي اين عوامل 

 . معلول يا علت عامل ديگري باشد كه محقق آن را تشخيص نداده است 
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ن چه بيان مي كند هدف مثال
 
 ا

 روش تحقيق

 

بررسي تشابهات و تفاوت هاي بين دو 
 گروه نظير سيگاري ها و غير سيگاري ها 

بررسي امكان روابط علت 
و معلولي از طريق 

مطالعه ي نتايج موجود و 
زمينه ي قبلي به اميد 
يافتن علت و علل عمل 

 انجام شده   

 چرا چنين بوده است ؟

عّلي يا پس از 
وقوع يا پس 
 رويدادي   
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  انواع طرح هاي تجربي

  روش تحقيق تجربي حقيقي -1

زمون با متغير مستقل -1
 
پس ا  

زمون -2
 
زمون و پس ا

 
پيش ا  

گروهي سالومون 4طرح  -3  

 با متغير مستقل

روش تحقيق نيمه تجربي -2  

 يا شبه تجربي

زمون -1
 
زمون و پس ا

 
پيش ا  
 كنترل و تجربي 

زمون -2
 
زمون و پس ا

 
چند پيش ا  

 با يك گروه

زمون  -3
 
زمون و پس ا

 
چند پيش ا  

True experimental research  

method 

 Quasi experimental research كنترل و تجربي

method 
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 :  روش تحقيق تجربي 

   در اين نوع روش تحقيق ، محقق ، محرك ها يا شرايط محيطي خاصي را
 دستكاري مي كند تا چگونگي تأثير اين تغييرات را در شرايط يا رفتار گروه  

 آگاهي محقق از امكان تأثير عوامل . نمونه ، مورد مطالعه و بررسي قرار دهد 
 ديگر بر نتايج تحقيق او را موظف مي سازد كه در كنترل اين عوامل ناخواسته
 دقت كند و به طريقي نفوذ آن ها را از بين ببرد تا بتواند با قاطعيت بيشتر نتايج  

 مورد نظر را درباره ي رابطه ي بين عوامل دستكاري شده و اثرات آن ها به
 روش تحقيق تجربي يك روش رسمي ، كالسيك و آزمايشگاهي  . دست آورد 

 است و در عين پيچيدگي و دشواري در اجرا يكي از صحيح ترين و قوي 
 . ترين روش هاي كشف حقايق و گسترش دانش است 
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 :                          ويژگي هاي روش تحقيق تجربي حقيقي عبارتند از 

 كنترل شديد متغيرها و ايجاد شرايط تجربي از طريق كنترل مستقيم  -1
 متغيرها و روش تصادفي انتخاب نمونه ها از ويژگي هاي بارز اين نوع  

 .                                                               پژوهش است 
 در اين نوع پژوهش معموالً گروهي به عنوان شاهد براي مقايسه با گروه   -2

 .                                                  تجربي مورد استفاده قرار مي گيرد 
 در اين نوع تحقيق تالش پژوهشگر كنترل و نظارت دقيق در ايجاد شرايط -3

 :                                                               زير است 
 به حداكثر رساندن ميزان تأثير متغير يا متغيرهاي مستقل بر متغير يا( الف

 .                                 متغيرهاي وابسته و همخواني با فرضيه ي تحقيق 



38 

 به حداقل رساندن ميزان تأثير و تغيير ناشي از متغيرهاي نامربوط يا  ( ب
 ناخواسته كه در برخي كتب به عنوان مداخله گر يا مزاحم نيز آمده است ، بر 

 .                                                               متغيرهاي وابسته 
 به حداقل رساندن ميزان و تأثير ناشي از اشتباهات آماري و اندازه گيري ( ج

 .                                                               در نتايج تحقيق 
 يكي از نكات مهم در روش تحقيق تجربي اين است كه نتايج آن  -4

 پاسخگوي سؤاالت و فرضيه هاي مطرح شده در تحقيق باشد به عبارت ديگر 
 نتايج تحقيق بايد پاسخ اين سؤال را بدهد كه آيا دستكاري و كنترل تجربي 

 متغير مستقل در اين مطالعه ي ويژه واقعاً تغيير و تفاوتي در متغير وابسته 
 .                                                            ايجاد كرده است يا خير 
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 در تحقيق تجربي حقيقي قابليت تعميم نتايج حائز اهميت زيادي است و   -5
 اين سؤال كه آيا مي توان نتايج حاصل را به شرايط و آزمودني هاي مشابه  

 اين ويژگي را محقق مي تواند از طريق كنترل عوامل . تعميم داد مطرح است 
 .           ناخواسته و آگاهي از محدوديت هاي تحقيق تا اندازه اي تأمين كند 

 در روش پژوهش تجربي حقيقي ، تمام متغيرها ثابت و تحت كنترل نگه  -6
 داشته مي شوند غير از آن دسته از متغيرهايي كه محقق عمداً آن ها را آزاد   

 .                                                               مي گذارد 
 در روش پژوهش تجربي حقيقي ، در مقايسه با روش تحقيق  همبستگي  -7

 كه هدف آن بررسي درجات همبستگي و روابط بين متغيرها است روش 
 تحقيق تجربي حقيقي به بررسي اثرات و روابط متغيرها به طور قاطع همه يا  

 مثالً در روش تجربي حقيقي محقق قصد دارد تحقيق كند كه . هيچ توجه دارد 
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 :انواع طرح های تحقيق تجربي حقيقي 

برای انجام روش تحقيق تجربي حقيقي ، طرح های متعدد و  

                   :مي شود  در این جا به دو نوع آن اشاره. زیادی وجود دارد 
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طرح تحقيق تجربي حقيقي با استفاده از پس آزمون یا آزمون نهایي ، با  ( الف
 : گروه های تجربي و كنترل كه تصادفي انتخاب شده اند

 

زمون   متغير مستقل گروه
 
  پس ا

 IV PT تجربي

 PT كنترل



42 

طرح تحقیق تجربی حقیقی با استفاده از پیش آزمون ، پس آزمون و( ب  

:اند گروه هاي تجربي و كنترل كه به صورت تصادفي انتخاب شده   

 در اين طرح محقق دو گروه تجربي و کنترل را از جامعه ی آماری انتخاب

کرده و ابتدا آزمون مقدماتي يا پيش آزمون را اجرا و نتايج آن را ثبت 
ميكندآنگاه متغير مستقل را اعمال نموده و گروه کنترل را از تأثير آن به 

دور نگه مي دارد در پايان آموزش از هر دو گروه ، آزمون نهايي يا پس 
آزمون را به عمل آورده و ميانگين نمرات هر دو را با توجه به پيش آزمون 

. آن ها مقايسه کرده و از نظر آماری تجزيه و تحليل مي کند   
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 همان گونه كه قبالً بيان شد محقق مي تواند هر دو گروه يا بيشتر را به صورت 

 اين طرح يكي از مؤثرترين طرح هاي تجربي حقيقي است كه. تجربي آزمون كند 
 در آن عوامل تهديد كننده ي روايي داخلي چون تاريخ ، بلوغ افراد ، افت 

 آزمودني ها ، تعصبات و تمايالت پژوهشگر و عوامل ديگر تا ميزان زيادي كنترل 
   .مي گردد 

زمون گروه
 
زمون متغير مستقل پيش ا

 
 پس ا

 PT1 IV PT2 تجربي

 PT1 PT2 شاهد
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   : طرح تحقیق تجربی حقیقی ، چهار گروهی سالومون( ج
 مطرح شد و يكي از بهترين طرح هاي   1949اين طرح اولين بار در سال 

 گروه  2گروه به جاي  4در اين طرح سالومون از . تحقيقي حقيقي است 
 .                    يعني دو گروه تجربي و دو گروه كنترل . استفاده كرده است 

 .در واقع سالومون از دو طرح الف و ب استفاده كرده است 
 هر دو گروه تجربي متغير مستقل را دريافت مي دارند* 

اما يكي از دو گروه عالوه بر متغير مستقل پيش آزمون را نيز پشت سر مي  * 
 .گذارد و گروه ديگر از آزمون مقدماتي معاف مي گردد 

دو گروه گواه يا كنترل از متغير مستقل دور نگه داشته  شود ولي يكي از دو  * 
گروه آزمون مقدماتي را انجام مي دهد و ديگري اين آزمون را انجام 

 .نمي دهد 
در نهايت . مي كنند آزمون نهايي يا پس آزمون شركت گروه در 4هر * 

گروه از لحاظ آماري مورد تجزيه و تحليل قرار  4ميانگين نمرات 
 .  مي گيرد 
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زمون گروه
 
زمون   متغير مستقل   پيش ا

 
 پس ا

A تجربي PT1 IV PT2 

C شاهد PT1 PT2 

B تجربي IV PT2 

D شاهد PT2 

اين طرح از نظر روايي داخلي و خارجي بهترين طرح ممكن است و معايب و 
محدوديت های طرح های قبلي را نداشته ولي در مقابل محاسن آن ها را به 

آن هم به صورت تصادفي   گروه و 4بدون ترديد انتخاب يا گزينش . همراه دارد 
 مشكالت و مسائل زيادی را به همراه دارد
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 گروهي سالومون در مورد كاهش وزن بدين صورت است كه محقق 4طرح 
گروه جايگزين كند آن ها را  2نفر را به صورت تصادفي در  40به جاي اين كه 

 در اين طرح تمام  . نفره قرار مي دهد  10گروه  4به شكل تصادفي در 
 متغيرهاي مزاحم يا مداخله گر تحت كنترل قرار دارند و بنابراين اختالف 
 هاي مشاهده شده تفوت هاي واقعي هستند كه صرفاً در اثر اجراي متغير 

 . مستقل به دست آمده اند 
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 آزمودني ها را با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب كنيد و سپس آن ها را( ج
 با روش گزينش تصادفي به گروه هاي مورد نظر تقسيم كنيد و براي هر گروه  

 الزم به ذكر است كه با . بر اساس گزينش تصادفي تعيين روش ارائه دهيد 
 )استفاده از روش هاي ديگر مانند هماهنگ كردن  match)يا موازنه كردن  

 موردها مي توان نمونه اي از ازمودني ها را تعيين نمود اما براي صحت بيشتر
 الزم است آن ها را به طريق تصادفي به گروه هايي تقسيم كرد و سپس روش
 هاي تجربي را به طور تصادفي به گروه هايي تقسيم نمود يا انتخاب نمونه را 

 نمونه ها بايد حتماً . ممكن ساخت و از راه هاي گوناگون صورت داد 
                                                                .تصادفي باشند 

براي اندازه گيري نتايج حاصل از تجربه ، وسايل با روايي مناسب را انتخاب يا  ( د
   .تهيه كنيد 
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 گزارش خالصه اي از روش هاي گردآوري اطالعات مفيد براي اجراي اين( ه
 طرح و احتماالً از اجراي يك آزمون آزمايشي به منظور سنجش روايي و

 .                         وسايل اندازه گيري مورد استفاده در تحقيق استفاده كنيد 
 .                     تحقيق را تعيين كنيد ( پوچ)فرضيه يا فرضيه هاي آماري ( و
 .                             به اجراي تجربه طبق روال تنظيم شده اقدام كنيد  -5
 .  روش آماري منظمي براي آزمون معني دار بودن نتايج تحقيق انتخاب كنيد -6
 .  گزارشي جامع از مراحل مختلف تحقيق تهيه كنيد  -7



49 

نچه بيان مي كند  هدف مثال
 
 نوع روش تحقيق  ا

بررسي دو نوع مختلف :  1مثال 
مادگي 

 
موزش تمرينات ورزشي يا ا

 
ا

 جسماني 

با به كار بردن روش تصادفي در 
دوره ي دبيرستان و تقسيم 

زمودني ها به 
 
 ا

 .گروه تجربي و كنترل 

بررسي امكان وجود روابط علت و 
زمايش و تجربه به اين 

 
معلولي از طريق ا

شكل كه يك يا چند گروه به نام گروه 
تجربي را تحت شرايط ويژه اي قرار داده 
و نتايج را با نتايج حاصل يك يا چند 
ن شرايط خاص قرار 

 
گروه كنترل كه در ا

 .نداشته اند مقايسه كنيم 

 چه خواهد بود ؟
روش تحقيق تجربي 

   حقيقي
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 :تحقيق تجربي نيمه حقيقي يا شبه حقيقي 

 :                                                        شرايط اساسي تحقيق تجربي
 .                    امكان كنترل همه ي متغيرها مقدور باشد  -1
 .                                گروه هاي كنترل و تجربي وجود داشته باشند  -2
 . نمونه ها به طور تصادفي انتخاب شده باشند  -3

از آن جا كه در بسياري از موقعيت هاي طبيعي و اجتماعي نمي تواند اين سه  
آن مورد از روشي به نام شرط را فراهم آورد  ، براي بررسي و مطالعه ي 

 روش نيمه تجربي يا شبه تجربي استفاده كند 

(Quasi experimental research method)  
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مناسب آن ها است به مي توان نمونه هايي را كه روش تحقيق نيمه تجربي 
 :                                     شرح زير خالصه نمود 

 بررسي و مطالعه ي تأثير تمرينات پراكنده در مقايسه با تأثير تمرينات  -1
 مداوم در فراگيري يك تكنيك ورزشي در دوره ي دبيرستان ، بدون اين كه 

 قادر باشيم دانش آموزان را به طور تصادفي به روش هاي مختلف تمرين  
 .                         تقسيم كنيم يا زمان تمرين آن ها را زير نظر داشته باشيم 

 بيشتر مطالعات و بررسي هايي كه در مورد مشكالت و مسائل اجتماعي  -2
 صورت مي گيرد و اغلب كنترل يا دستكاري متغيرها در آن ها مقدور نيست ؛ 

 از جمله بررسي اعتياد 
 به
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 :ویژگي های روش تحقيق شبه تجربي 
اين تحقيق ، پژوهشي است علمي كه معموالً در شرايط واقعي و حقيقي به كار مي رود و  -1

در اين شرايط و موقعيت ها امكان كنترل همه ي متغيرهاي موجود در حوزه ي تجربي 
احتماالً محقق صرفاً  مي تواند برخي از آن ها را كنترل كند ، بنابراين مهم  . وجود ندارد 

ترين وظيفه ي محقق آن ست كه تا حد امكان استثنائات ، محدوديت ها و موارد عدم 
 كنترل در تحقيق را شناسايي كند و آن ها را مورد ارزشيابي قرار دهد و در بخش گزارش 

شناخت عواملي كه در ميزان ارزش روايي داخلي و . محدوديت هاي تحقيق خود بياورد 
 .        خارجي تحقيق اثر مي گذارد ، دقت زيادي را مي طلبد 

تميز دادن بين تحقيق تجربي حقيقي يا نيمه حقيقي ، تشخيصي بسيارظريف و حساس  -2
است ، و اين تشخيص به ويژه هنگامي كه آزمودني ها انسان هستند حساس تر مي شود ، 

زيرا مطالعه ي حقيقي در شرايط واقعي انسان ها كاري بس دشوار است ، از اين رو مي 
توان اذعان نمود كه اغلب تحقيقات تجربي هنگامي كه آزمودني ها انسان هستند از نوع  

 . تحقيقات نيمه تجربي يا شبه تجربي است 
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 :  انواع طرح هاي تحقيق نيمه تجربي 

 آزمون و پس آزمون و با  پيش گيري كاربا به  تجربي نيمه طرح(الف
               : تصادفيبدون انتخاب گروه  كنترلو  تجربي هايانتخاب گروه 

 و   تصادفي، محقق بدون انتخاب  كنترلو  تجربيطرح دو گروه  ايندر 
   تغييري كنترلو  تجربي هايها در گروه  آزمودنيدر ساختار )دست نخورده 

 شود ؛ نميداده 
مهارت پرسنل   باالبردنقصد دارد نقش آموزش ضمن خدمت را در  محققيمثالً 

و با در نظر گرفتن  مساوياو دو گروه از پرسنل را به تعداد .  كند بررسي
باشد ،  نمي تصادفيانتخاب  كهاست  بديهي.  كند ميجوانب انتخاب  تمامي

 .(شوند  ميانتخاب  2و پنجاه نفر از بخش  1پنجاه نفر از بخش 
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طرح تحقيق نيمه تجربي با به كار گيري چند پيش آزمون و چند (ب

 :                                          آزمون و با استفاده از يك گروه آزمودني پس
 در اين طرح محقق يك گروه را به عنوان گروه آزمون و گروه كنترل انتخاب
 مي كند و با انجام چندين پيش آزمون در زمان هاي منظم و نيز چندين پس 
 آزمون ، پس از به كار گيري متغير مستقل فعاليتي كه قصد آزمون آن را دارد 

در همان مثال قبلي يعني بررسي نقش آموزش ضمن . اندازه گيري مي كند 
. خدمت در باال بردن مهارت، مورد نظر مورد كنترل دقيق محقق مي باشد 

اين نكته حائز اهميت است كه چون گروه هاي تجربي و كنترل به صورت 
تصادفي انتخاب نشده اند و در واقع گروه ها با هم برابر نيستند ، لذا عامل 
نامتعادل بودن گروه ها مطرح مي شود و اين عامل بر روايي تحقيق از نظر 

  .داخلي و خارجي تأثير سوئي مي گذارد 
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پژوهشگر يك گروه را انتخاب و در زمان هاي منظم ، مهارت فني آنان را با آزمون هاي  
اين آزمون هاي منظم موجب مي شود تا عوامل ناخواسته  . مقدماتي اندازه گيري مي كند 

.                                                           ي روايي چون تاريخ و بلوغ افراد تا اندازه اي تحت كنترل قرار گيرد 
پس از انجام چندين آزمون مقدماتي پژوهشگر متغير مستقلي را كه در اين تحقيق آموزش 

پس از انجام آموزش چندين آزمون نهايي در . ضمن خدمت مي باشد به كار مي گيرد 
تفاوت ميانگين ها . زمان هايي منظم انجام مي گيرد و مهارت فني اندازه گيري مي شود 

 .در صورت معنا دار بودن تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته است 
بدون شك چنين طرح هايي كه صرفاً يك گروه به عنوان گروه تجربي و گروه كنترل مورد  

مي گيرد به بسياري از عوامل تحديد كننده ي روايي حساسيت آزمون قرار 
 . نشان مي دهند

 تأثير عوامل تاريخ ، بلوغ افراد ، استفاده از وسايل اندازه گيري بي ثبات و افت
 البته ذكر اين نكته الزم  . آزمودني ها از اين گونه عوامل محسوب مي شوند 

 است كه انجام چندين پيش آزمون و پس آزمون تا اندازه اي در كنترل تاريخ ، 
 . بلوغ و وسايل اندازه گيري مفيد و مؤثر است 
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اما زماني كه پرسنل به مرحله ي دوم مي رسند از نظر تجربه پخته تر شده اند و نيز 
در ضمن هر آزموني كه . نمي توان عاملتاريخ را به طور كامل كنترل نمود 

 انجام مي گيرد بر
 افت آزمودني ها به دليل طوالني شدن مراحل . مراحل بعدي تأثير مي گذارد 

 براي . آزمون از مسايل ديگري است كه بر روايي تحقيق تأثير مي گذارد 
افزايش بيشتر روايي و پايايي اين گونه طرح ها كه فقط از يك گروه به عنوان 

 گروه تجربي و كنترل استفاده مي شود بهتر است آزمون را با گروه هاي
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 با اين وجود بايد تا آن جا كه . متفاوت و در زمان هاي مختلف انجام داد 
 ممكن است از انجام چنين طرح هايي خودداري شود ، مگر اين كه امكان 

 .                                            انجام طرح عمالً با دو گروه ميسر نباشد 
طرح تحقيق نيمه تجربي با به كار گيري چند پيش آزمون و چند ( ج

  پس آزمون و با گروه هاي كنترل و تجربي بدون انتخاب صادفي
                : 

 . در اين طرح تحقيق پژوهشگر دو گروه تجربي و كنترل را انتخاب مي كند 
 كه توضيح داده شد چندين( ب)البته انتخاب تصادفي نيست و براساس روش 

 پيش آزمون در زمان هاي مشخص با هر دو گروه را اجرا و ميانگين نمرات را 
 مقايسه مي كند و چنانچه از لحاظ آماري معني دار باشد ميزان آن را ثبت    

بدين طريق عامل بلوغ يا پختگي افراد تا اندازه اي تحت كنترل قرار مي . مي كند 
تجربي  گيرد ، سپس محقق متغير مستقل يا آموزش ضمن خدمت را بر گروه

 اعمال مي كند ، 
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 آنگاه چندين آزمون نهايي با هر دو گروه انجام
 مقايسه ميانگين نمرات پيش آزمون و . مي دهد و نتايج آن را ثبت مي كند 

 پس آزمون گروه تجربي و كنترل به طور مجزا تا اندازه ي زيادي عامل تاريخ  
 را تحت كنترل قرار مي دهد و نيز مقايسه ي ميانگين نمرات آزمون هاي نهايي 
 گروه تجربي با گروه كنترل با توجه به ميانگين نمرات پيش آزمون آن ها تأثير

 در اين طرح عوامل تحديد كننده ي روايي . متغير مستقل را آشكار مي سازد 
 نظير آزمون مقدماتي ، تاريخ ، بلوغ يا پختگي افراد و وسايل اندازه گيري بهتر

 اين نوع تحقيق را شايد بتوان بهترين طرح براي. تحت كنترل محقق قرار دارد 
 . انجام تحقيقات نيمه تجربي دانست 



 



61 

 :مراحل تنظيم روش تحقيق نيمه تجربي 

 مراحل تنظيم پژوهش نيمه تجربي عيناً مانند مراحل تنظيم پژوهش تجربي
 حقيقي است اما پژوهشگر بايد در اين نوع روش در شناخت و تعيين 

 محدوديت ها و متغيرهاي ناخواسته ي موجود در حوزه ي تحقيق دقّت 
 فراوان داشته باشد و آن ها را در طرح تحقيق خود در بخش محدوديت ها  

 . ذكر كند 
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 بيشتر تحقيقاتي كه هدفشان يافتن عوامل علّي در زندگي واقعي و شرايط حقيقي
 
 

نچه بيان مي كند هدف
 
   روش تحقيق  ا

در اين نوع روش ، هدف نزديك 
شدن به تحقيق تجربي است اما 
چون شرايط به نحوي است كه 

كنترل و دستكاري همه ي متغيرهاي 
بازيگر در حوزه ي تحقيق مقدور 
ن را شبه تجربي مي نامند

 
 نمي باشد ا

 چه خواهد بود ؟

روش تحقيق نيمه 
تجربي يا شبه 

 تجربي 

  است و در حين اجراي آن ها تنها كنترل تعدادي از متغيرها مقدور مي باشد ، در

   رده ي تحقيقات نيمه تجربي يا شبه تجربي قرار مي گيرند ، مانند بررسي اثر

  ويژه اي از آموزش تمرينات يا فنون باليني هنگامي كه تقسيم آزمودني ها به

.روش هاي مختلف از طريق نمونه گيري تصادفي امكان پذير نمي باشد   
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 Clinical trialکارآزمایی بالینی

ارزيابي درمان جديد باليني در دو گروه تجربه و کنترل است 
 و معموال برروی گروه های بزرگ و ناهمگون انجام مي شود از

طراحي های قبل و بعد يا فقط بعد برای مداخله بيشتر استفاده 
 ميشود طوالني مدت است

  ارزيابي ابتدا برروی حيوانات ، سپس بر روی داوطلبين و بعد
درگروهای بزرگ انجام مي شود تا درمان بتواند  به عنوان يک 

 درمان قابل قبول وارد عرصه شود   



 مطالعات تجربی اپیدمیو لوژیکی

كار آزمایي باليني community trial:    ارزيابي يك يا چند درمان براي بيماري نظير مقايسه
اين روش مناسبترين راه براي نشان دادن توان . دارو هاي ضد فشار خون  در درمان بيماري

دروان است كه مشابه همگروهي است اما مداخله به وسيله محقق انجام مي شود و رابطه عليتي  
 معتبر است 

 توجه تقسيم تصادفي قدرت آزمون را باال ميبرد زيرا تورش انخاب را كم مي كند 

كار آزمایي ميدانيfield trial  :  نمونه ها هنوز مبتال به بيماري نيستند نمونه ها افراد سالم جامعه
 در پيشگيري از سرماخوردگي  cاز مدارس ، خانه ها وهستند براي مثال برسي كارايي ويتامين 

 

كار آزمايي اجتماعي community trial : مطالعات اپيدميولوژيكي هستند كه مداخله بجاي فرد
بر جامعه صورت مي گيرد نظير افزودن فلوئور به آب شهر يك جامعه  و مقايسه  اندكس 

 پوسيدگي هاي دنداني آن جمعيت با جامعه بدون مداخله افزودن فلوئور 

  



 مطالعات تجربی 

 

 

 

 n 
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 حال
 آینده
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 طراحی مطالعه مقطعی

سپس . موارد از بيماران و شاهد ها از بقيه جمعيت در نظر گرفته مي شوند
اطالعات مر بوط به مواجهه همزمان و اطالعات مربوط به  بيماری جمع 

آوری مي شود   سپس هر  کدام از دو گروه مورد و شاهد بر اساس عامل 
   مواجهه به دو گروه تقسيم مي شونداين روش اساس مطالعات مقطعي است
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 نتایج( RELIABELITY)و اعتماد( VALIDITY)اعتبار

  اعتبار يعني واقعي بودن نتايج و اعتماد يعني ثبات در نتايج حاصله در
 :مطالعات مختلف تحت تاثير متعدد قرار مي گيرد

نحوه نمونه گيری و جمع آوری اطالعات: مطالعات توصيفي 
برای بيان رابطه )مطالعات تحليليX  علتA   است  و يا در ايجاد آن

برای بيان رابطه دستكاری عامل  ) و نيزمطالعات مداخله ای ( دخالت دارد
A موجب ايجادB شده است:) 

عوامل مخدوش کننده 
عامل مربوط به زمان تحقيق 
خارج شدن ازگروه 
تقسيم تصادفي 
ابزارگرد آوری داده 
اعتماد ابزار اندازه گيری مثل ترازو آزمايش تشخيصي 
  اثر هاثورن 
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 نتایج( RELIABELITY)و اعتماد( VALIDITY)افزایش اعتبار 

گروه شاهد 
تقسيم تصادفي 
اندازه گيری قبل و بعد 
 هاثورنعادت کردن به شرايط مشاهده در اثر 
آگاهي از وقايع محيطي 
طراحي دقيق مطالعه و پيش آزمون ابزار 



69 


