
 انواع روشهاي تحقيق

يب پبسخْبيي ثِ سؤاالت هَسد ًظش تؼشيف   تحميك سا ثِ ػٌَاى وَضطي هٌظن رْت فشاّن ًوَدى پبسخ 

يبثي ثِ سٍاثظ ثيي  اًذ. ّذف اغلي ّش تحميك حل يه هطىل يب پبسخگَيي ثِ يه سؤال ٍ يب دست  وشدُ

  :هتغييشّبست. اّذاف فَسي ّش تحميك اص لجيل

تجييي ٍ  ( Prediction):پيص ثيٌي ( Description):تَغيف ( Exploration):وبٍش

وٌذ تب دسيبثذ چِ سؤاالتي سا ثپشسذ ٍ  هحمك سا ووه هي ( Action):ٍ ػول ( Explanation)وٌتشل

 ثذًجبل چِ پبسخْبيي ثگشدد

  

.دّين ثشاي دسن ثْتش اّذاف تحميك ّش يه اصآًْب سا ريالً ثغَس هختػش تَضيح هي : 

  بٍش:و

اي ٍرَد داسد يب خيش. ايي ًَع  گيشي ايٌىِ آيب پذيذُ تحميك اوتطبفي ضبهل وَضطي است ثشاي تػوين

گَيذ. ايي ًَع تحميك هوىي است ثػَست ثسيبس سبدُ ًظيش  ٍرَد داسد؟ سا پبسخ هي x تحميك سؤال ولي آيب

ًطيٌٌذ؟ هغشح گشدد . اگش دسيبثين  هيايٌىِ آيب وذاهيه اص داًطزَيبى دختش يب پسش دس سديفْبي رلَ والس 

اين وِ  وِ يىي اص ايي دٍ رٌس رلَ والس هي ًطيٌٌذ , دس آًػَست يه پذيذُ ارتوبػي سا وطف وشدُ

تش هبًٌذ  هسلوبً هستلضم ثشسسيْبي ديگشي ًيض خَاّذ ضذ. ايي ًَع تحميك هوىي است ثػَست پيچيذُ

 ًيض هغشح گشدد.« ختلف ضخػيت رْت خَدوطيرستزَ ثشاي الگَّبيي دس هيبى اًَاع ٍيژگيْبي ه»

  تَغيف:

ّب  تحميك تَغيفي ضبهل آصهبيص يه پذيذُ ثشاي ثيبى تؼشيف وبهلتشي اص آى يب تفبٍت آى ثب سبيش پذيذُ

است وِ داًطزَيبى دختش هؼوَالً دس سديفْبي  ثبضذ. فشؼ وٌيذ وِ ًتيزِ يه تحميك اوتطبفي ًطبى دادُ هي

گش ثخَاّين ايي پذيذُ سا ثيطتش تؼشيف وٌين ثبيذ دسيبثين وِ هؼٌي سديف رلَي ًطيٌٌذ. ا رلَي والس هي

والس چيست. ثشاي ايي هٌظَس ضبيذ والس سا ثب دٍ يب چْبس لسوت تمسين وٌين ٍ ًضديىتشيي لسوت سا 

رلَي والس ثٌبهين. يب ضبيذ والسْبي هختلف ديگش سا ثبصديذ ًوَدُ ٍ هطخع ًوبئين وِ آيب ايي ػول 

طستي( ثِ هَضَع دسسي, اًذاصُ والس, هذسس ٍ يب سبيش ٍيژگيْب استجبعي داسد يب خيش. تَغيف )رلًَ

تَاًذ دسثبسُ يه هَضَع يب  ٍيژگيْبي ول روؼيت يه وطَس ًيض اص ايي ًَع تحميك است. تحميك تَغيفي هي

شاي همبيسِ ًيض ضًَذ, ثىبس سٍد. ايي ًَع تحميك ث آٍسي هي فشد يب يه حبدحِ دس صهبًي وِ اعالػبت روغ

 ضَد. استفبدُ هي

 ثيٌي: پيص

سبصد وِ ثب ضٌبسبيي سٍاثظ ٍ داضتي اعالػبت دسثبسُ يه ػبهل يب هتغييش  ثيٌي, هحمك سا لبدس هي تحميك پيص

ّب دس يه ضْش ٍ  ثيٌي ًوبيذ هبًٌذ ساثغِ سبػت هؼيٌي اص سٍص ٍ احتوبل ثبصضذى هغبصُ دسثبسُ ػبهل ديگش پيص



سبصد وِ  ٍسٍدي ثِ داًطگبّْب ٍ هَفميت دس سبل اٍل. ايي ًَع تحميك فشد سا لبدس هي يب ساثغِ ثيي آصهَى

 سبصد. دسثبسُ سٍاثظ هتغيشّب حذس ثضًذ اهب وبهالً هغوئي ًوي

  تجييي:

تحميك تَضيحي ضبهل آصهبيص ساثغِ ػلت ٍهؼلَل ثيي دٍ پذيذُ ٍ يب ثيطتش است هبًٌذ ساثغِ ثيي 

 ِ هزّت.ضبخػْبي التػبدي ٍ ٍاثستگي ث

 ػولي:

تَاًذ ّش يه اص  تحميك ػولي هشثَط ثِ اًزبم وبسي ثشاي حل يه هطىل ارتوبػي است. ايي ًَع تحميك هي

اّذاف روش ضذُ لجلي سا دسثشداضتِ اهب ثبيذ ثِ آًْب هَضَع حل هطىل ٍ يب اًزبم دادى وبسي سا ًيض اضبفِ 

ي َّاي ثيشٍى هٌبست است هشدم دستگبّْبي وشد. هخالً هحممي دسيبفت وِ ثؼذاصظْشّب ٍ ٌّگبهي وِ دهب

اي سا  گشدد اٍ ثشاي ضٌبسبئي ايي هطىل تزشثِ وٌٌذ ٍ ثذيي عشيك ثشق صيبدي هػشف هي تَْيِ سا سٍضي هي

سٍيِ ثشق رلَگيشي وٌذ چْبس گشٍُ اص هشدم سا ثشاي وبس تحميك  ثِ هؼشؼ آصهبيص گزاسد تب اص هػشف ثي

وٌٌذ ثِ گشٍُ  داد وِ چمذس ثشق هػشف هي سظ ًوَداسي ًطبى هيخَيص دس ًظشگشفت وِ ثِ يه گشٍُ تَ

وشد وِ چِ ٍلت دسرِ حشاست ثيشٍى ووتش اص داخل است. گشٍُ سَم ّن  ديگش ثَسيلِ يه چشاؽ هطخع هي

ضذًذ اهب گشٍُ چْبسم ًِ اص ًوَداس ٍ ًِ اص چشاؽ  ثَسيلِ ًوَداس ٍ ّن ثب ػالهت چشاؽ هَضَع سا هتَرِ هي

ًذ اٍ دسيبفت وِ استفبدُ اص ًوَداس ثِ تٌْبيي دس وبّص هػشف ثشق تأحيشي ًذاسد اهب ػالهت وشد استفبدُ هي

ضَد وِ هػشف ثشق ون گشدد ٍ ثذيي عشيك تَاًست ثب  چشاؽ چِ ّوشاُ ثب ًوَداس ٍ ثب ثذٍى آى ثبػج هي

 تحميك ػولي خَد ايي هطىل ارتوبػي سا اص ثيي ثجشد.

تَاى وبسثشد سبيش تحميمبت  بي ثسيبس هْن ػلن است ٍ ثذيي ٍسيلِ هيّ ثغَس ولي تحميك ػولي يىي اص رٌجِ

ًوبيذ  خَاّين وِ رْبى اعشاف خَد سا ثْتش ثسبصين, اهب پيچذگي رْبى ايزبة هي سا آصهبيص وشد ّوِ هب هي

حلْبي احتوبلي هسبئل سا لجل اص آًىِ آًْب سا دس يه هميبس ٍسيغ ارشاء ًوبئين دس هميبس وَچىتشي  وِ ساُ

  صهبيص وٌين.آ

تَاى ثِ سِ دستِ صيش ًيض تمسين  وٌذ هي ثغَس خالغِ ّش تحميك سا ثش اسبس ّذف يب لػذي وِ دًجبل هي

  ًوَد.

 Basic or Fundamental Research تحقيق بنيادي: -1

ّذف ايي ًَع تحميك ايزبد ًظشيِ اص عشيك وطف اغَل يب لَاػذ ولي است ٍ تَرْي ثِ وبسثشد ػولي يبفتِ 

  ًذاسد. ًتبيذ ايي گًَِ تحميك اغلت هزشد ٍ ولي ّستٌذ. ثيطتش تحميمبت دس صهيٌِ يبدگيشي اص ايي ًَػٌذ.

 Applied Research تحقيق كاربردي: -2



ّذف ايي ًَع تحميك آصهَى هفبّين ًظشي دس هَلؼيتْبي هسبئل ٍالؼي صًذگي ٍ حل هطىالت هلوَس است 

  ثبضٌذ. ضذ تحميمبت آهَصضي دس حبلت ولي وبسثشدي هيثب ٍ ًتبيذ ايي تحميك ػيٌي ٍ هطخع هي

 Action Research تحقيق عملي: -3

ّب تَرْي ًذاسد.  ّذف ايي ًَع تحميك ثش وبسثشد فَسي هتوشوض است ٍ ثِ ايزبد ًظشيِ يب وبسثشد ػوَهي يبفتِ

اي اص ايي  هٌغمِثبضذ. تحميمبت آهَصضي هحلي ٍ  تأويذ آى ثش حل هطىالت فَسي ٍ هَلؼيتْبي هحلي هي

 ثبضٌذ. ًَع هي

 

 اًَاع ديگش سٍضْبي تحميك

گيشد دس اًسبى  ثشدى ثِ هسبئل ًبضٌبختِ غَست هي تحميك ٍ پژٍّطي ثشاي آگبّي ٍ ضٌبخت هزَْالت ٍ پي

هيل ثِ داضتي ٍ وطف حمبيك حبلت فغشي داضتِ ٍ ّويي اهش يىي اص ػَاهل هؤحش دس پيطشفت اهش تحميك ٍ 

ف ثَدُ است اًسبى ّوَاسُ ثشاي سسيذى ثِ همػَد ٍ حل هطىالت, ساّْبي هختلف سا ايزبد سٍضْبي هختل

وٌذ ثٌبثشايي سٍش تحميك ػجبست اص ثىبسگيشي ساُ ٍ  تشيي ساُ ٍ سٍش سا اًتخبة هي ًوبيذ ٍ هٌبست تزشثِ هي

هل ٍ ػلل سٍش خبغي است وِ اعالػبت هٌبسجتش ٍ ثيطتش سا دسثبسُ هَضَع هَسد هغبلؼِ فشاّن ًوَدُ ٍ ػَا

 هشتجظ ثذاى سا هطخع ًوبيذ.

ضَد تب ضٌبخت هَضَع  دس ػلَم هختلف اص سٍضْبي هخػَظ ٍ هتفبٍت ثشاي هغبلؼِ ٍ ثشسسي استفبدُ هي

اًذ وِ  ثٌذي ضذُ تحت ثشسسي سا هوىي گشداًذ دسػلَم اًسبًي ًيض سٍضْبي تحميك ثػَستْبي گًَبگَى تمسين

وٌٌذُ ًَع سٍش تحميك هشثَط ثِ هبّيت  ثِ تَضيح است وِ تؼيييتشيي آًْب ثِ لشاس صيش است )الصم  سايذ

  ضَد(. آٍسي هي سؤال هَسد ثشسسي ٍ ًَع اعالػبتي است وِ ثشاي ضٌبخت هَضَع, روغ

 Historical Method سٍش تبسيخي -1

 Descriptive Methodسٍش تَغيفي -2

 Experimental Method سٍش تزشثي -3

 پشداصين: اص ايي سٍضْب هي دس صيش ثِ تَضيح هختػش ّش يه

 تحميك تبسيخي

ّبي گزضتِ ٍ يه اص دضَاستشيي اًَاع پژٍّص است ايي  تحميك تبسيخي فؼبليتي است ثشاي ضٌبخت ٍالؼيت

دّذ. دس ايي سٍش ّذف ايي است  تحميك ٍلبيغ هشثَط ثِ گزضتِ سا هَسد تؼجيش ٍ تفسيش ٍ اسصيبثي لشاس هي

سٍضْبي ديگش هبًٌذ وِ ٍلبيغ گزضتِ دليك ٍ دسست ضٌبسبيي ضًَذ تب ٍضغ هَرَد ثْتش دسن گشدد دس 

تَاًذ ًوًَِ هَسد هغبلؼِ سا ثب هيل خَد اًتخبة ًوبيذ, اهب دس تحميك تبسيخي  تَغيفي يب تزشثي هحمك هي



اًذ هَسد ثشسسي لشاس دّذ ثشسسي ٍضغ تؼلين  هزجَس است فمظ اعالػبت ٍ اسٌبدي سا وِ اص گزضتِ ثبلي هبًذُ

ك تبسيخي است ثشسسي سًٍذ آهَصش ػبلي ايشاى اص تطىيل اي اص تحمي ٍ تشثيت ايشاى دس دٍساى لبربس ًوًَِ

 ثبضٌذ. ضبپَس تب تأسيس داسالفٌَى هخبل ديگشي اص ايي ًَع تحميك هي داًطگبُ رٌذي

 تحميك تَغيفي

پشداصد. ايي ًَع تحميك ثِ  هغبلؼبت تَغيفي ثشػىس تحميمبت تبسيخي دس هَسد صهبى حبل ثِ ثشسسي هي

پشداصد ايي گًَِ تحميك ٍضؼيت وًٌَي پذيذُ يب هَضَػي سا هَسد  هَرَد هي تَغيف ٍ تفسيش ضشايظ ٍ سٍاثظ

 دّذ ٍ داساي اًَاع گًَبگًَي ثذيي لشاس است: هغبلؼِ لشاس هي

اي سا  وٌذ ايي سٍش ّيچگًَِ فشضيِ الف( تحميك ثشآٍسدي : هَلؼيت يه پذيذُ سا دس يه صهبى تَغيف هي

وٌذ ثلىِ  اي ًوي دّذ ٍ ثشاي الذاهبت ثؼذي تَغيِ هغبلؼِ لشاس ًويوٌذ سٍاثظ هتغييشّب سا هَسد  پيطٌْبد ًوي

وٌٌذ هخبل تَغيف پيطشفت داًطزَيبى دس رْت اّذاف آهَصضي دسٍس  غشفبً هَلؼيت هَرَد سا تَغيف هي

 دس يه صهبى هؼيي يب سشضوبسي ػوَهي ثشاي هطخع ًوَدى ٍضؼيت روؼيت وطَس.

سي دسثبسُ فَائذ ارتوبػي, هغلَة ثَدى يب هؤحش ثَدى يه فشايٌذ, گزا ة( تحميك اسصضيبثي: ايي سٍش ثِ اسصش

ّبيي دس  ّبي خَد تَرِ داسد. ايي ًَع تحميك اغلت ثب تَغيِ پشداصد ٍ ثِ وبسثشد يبفتِ هحػَل, يب ثشًبهِ هي

ثبضذ ٍ دس پي يبفتي لَاًيي ولي ٍ لبثل گستشش ثِ سبيش هَلؼيتْب ًيست.  رْت الذاهبت سبصًذُ ّوشاُ هي

ّبي ػلَم پبيِ تب چِ اًذاصُ  ّبي آهَصضي داًطگبّْب, ارشاي ثشًبهِ سضتِ بل: ثشسسي هيضاى حوشثخطي ثشًبهِهخ

سبصد, يب آيب ٍسبيل ٍ اهىبًبت يه  اًذ ػولي هي سيضي داًطگبّْب تذٍيي ًوَدُ غالحيتْبيي سا وِ وويتِ ثشًبهِ

 ثبضٌذ؟ وتبثخبًِ هؼيي هٌبست هي

( سا يىي اص اًَاع تحميك اسصضيبثي داًست ايي ًَع تحميك follow- up studyگيشي ) تَاى هغبلؼبت پي هي

دّذ  افشاد سا پس اص گزساًذى يه دٍسُ آهَصضي يب يه دٍسُ دسهبًي ٍ يب دٍسُ تحػيلي هَسد هغبلؼِ لشاس هي

ّذف ايي ًَع هغبلؼِ ايي است وِ هطخع وٌذ تأحيش هؤسسِ يب دٍسُ خبظ ثش افشاد چِ ثَدُ است ايي ًَع 

ّبي آهَصضي يب وبس هؤسسبت دس اختيبس لشاس دٌّذ تب ثتَاى  تَاًذ اعالػبت هفيذي سا دس هَسد دٍسُ هغبلؼِ هي

ّب ثِ ػول آٍسد هخبل : هغبلؼِ هَفميت دس ضغل ٍ يب هَفميت دس يبفتي ضغل  تغييشات الصم سا دس ثشًبهِ

ضبي ّيأت ػلوي داًطگبّْب دس التحػيالى داًطگبّْب يب اسصيبثي پيبهذّبي آهَصش ضوي خذهت اػ فبسؽ

 آهَصش .

د( هغبلؼِ هَسدي : ػجبست اص هغبلؼِ ػويك ٍ گستشدُ يه هَسد دس هذت صهبى است. دس ايي سٍش يه فشد 

گيشد ّذف هغبلؼِ ضٌبخت  يه خبًَادُ, يه گشٍُ ٍ يب يه داًطگبُ هَسد هغبلؼِ دليك ٍ ّوِ ربًجِ لشاس هي

شيي هخبل دس ايي هَسد هغبلؼِ پضضىي يب سٍاًىبٍي سٍي يه فشد وليِ هتغيشّبي هشثَط ثِ هَسد است ثْت

 اي ثشاي هغبلؼبت ٍسيغ ثؼذي هَسد استفبدُ لشاس گيشد . تَاًذ ثِ ػٌَاى صهيٌِ است ايي سٍش هي



آٍسي اعالػبت ثِ عَس هستمين اص گشٍّي اص افشاد است ًوًَِ  د( هغبلؼِ پيوبيطي : ايي سٍش ضبهل روغ

هيليَى ًفش ( ثِ ٍسيلِ ايي سٍش اعالػبت هختلفي سا  251تب  111الً ثضسي است) اص هغبلؼبت پيوبيطي هؼوَ

 ثبضٌذ: ًَع هي 3تَاى ثذست آٍسد وِ والً ضبهل  هي

اعالػبت دس هَسد ٍالؼيتْب, ػمبيذ ٍ سفتبسّب, ٍالؼيت ػجبست است يه پذيذُ يب ٍيژگي وِ ثتَاى آى سا هطبّذُ 

ثبضٌذ. ثِ عَس ولي ٍالؼيتْب  اد رٌس، دسآهذ ٍ سبلْبي تحػيل هيًوَد ٍ ضبهل هتغيشّبيي ًظيش سي, ًژ

ضبهل ّش چيضي ّستٌذ وِ ثتَاى آى سا هَسد سسيذگي لشاس داد . ػميذُ ػجبست اص ثيبى يه پبسخ احسبس ٍ 

تَاًٌذ هَسد سسيذگي لشاس  تَاى ثِ عَس ػيٌي اًذاصُ گشفت اهب ًوي يب يه سفتبس ػوذي است . ػمبيذ سا هي

 گيشد . فتبس ضبهل ػول است وِ تَسظ فشد غَست هيگيشًذ. س

دّذ. هؤسسِ  تحميك پيوبيطي هتغيشّبي هحذٍدي سا دس هَسد تؼذاد صيبدي اص افشاد هَسد هغبلؼِ لشاس هي

وٌٌذ. پژٍّطگشاى دس التػبد،  وبلَح اص ايي سٍش ثشاي ثشسسي ػمبيذ هشدم دس سيبست ٍتزبست استفبدُ هي

وٌٌذ. تحميك پيوبيطي، ثشػىس  ْذاضت ٍ تؼلين ٍتشثيت اص ايي سٍش استفبدُ هيضٌبسي، ث ضٌبسي، سٍاى هشدم

  افتٌذ سشٍوبس داسًذ . ّبيي وِ دس صهبى حبل اتفبق هي تحميك تبسيخي ثب پذيذُ

ّب ٍ سضذ ٍ تىبهل  ّبي تَسؼِ ثشًبهِ اي(: ضبهل داضتي اعالػبت دليك دس صهيٌِ ّـ ( تحميك تىبهلي) تَسؼِ

ّب ٍ يب سضذ افشاد دس عَل هذت  يي ًَع هغبلؼِ ثِ ثشسسي هيضاى تغييشات ٍ الگَّبي ثشًبهِثبضذ. ا افشاد هي

 پشداصد ٍ هوىي است ثِ دٍ سٍش عَلي )تذاٍهي( ٍ ػشضي)همغؼي( غَست گيشد. صهبى هي

ٍ( هغبلؼبت ّوجستگي: يىي اص سٍضْبي ثسيبس هتذاٍل دس تحميمبت تَغيفي است وِ ثِ ثشسسي سٍاثظ دٍ 

پشداصد. هخبل: ساثغِ ثيي هؼذل ضطن هتَسغِ ثب هَفميت دس دٍساى تحػيل دس داًطگبُ . دس  هتغيش هي

تَاى اص سٍش ّوجستگي استفبدُ ًوَد.  اًذ هي هغبلؼبتي وِ ثوٌظَس تذٍيي فشضيِ ٍ يب آصهَى آى تذٍيي ضذُ

تغيشّبي ضَد چَى هوىي است ه ثشاي هحبسجِ ّوجستگي ثيي دٍ هتغيش اص ضشيت ّوجستگي استفبدُ هي

, ًسجي( ثبضذ. ثٌبثشايي ثشاي هحبسجِ  اي, فبغلِ گيشي )اسوي, ستجِ تحميك اص ًَع هميبسْبي هختلف اًذاصُ

 -1+ تب 1گشدد. ضشيت ّوجستگي ثيي  هيضاى استجبط ثيي دٍ هتغييش اص ضشايت هختلف ّوجستگي استفبدُ هي

 دس تغييش است.

آهذّبي  شسسي سٍاثظ ػلت ٍ هؼلَلي ثَسيلِ ثشسسي پيص( تحميمبت پس اص ٍلَع : ايي ًَع تحميمبت ثِ ث

پشداصد. اگش سؤال تحميك ٌّگبهي هغشح گشدد وِ همذاس هتغيش هستمل لجالً ٍ ثغَس عجيؼي  هَرَد هي

ًبهٌذ. هحمك وبس خَد سا ثب هطبّذُ ٍ ثشسسي هتغييش يب  هطخع ثبضذ, چٌيي تحميمي سا ثؼذ اص ٍلَع هي

تب ثتَاًذ ثِ هتغييش يب هتغييشّبي هستمل ثشسذ. دسٍالغ اص هؼلَل ضشٍع  وٌذ هتغييشّبي ٍاثستِ ضشٍع هي

وٌذ تب ثتَاًذ ػلت سا رستزَ وٌذ اگش ّذف هحمك ثشسسي هيضاى هَفميت داًطزَيبى هزشد ٍ هتأّل  هي

ثبضذ. ًبچبس است وِ اص هيبى داًطزَيبى هزشد ٍ هتأّل هَرَد دس داًطگبُ تؼذادي سا اًتخبة ٍ هَفميت آى 

ا هَسد هغبلؼِ لشاس دّذ. ثشسسي ػلل خَدوطي, ػلل حَادث ساًٌذگي, يب ػلل عالق هخبلْبيي اص تحميمبت دٍ س



ثبضٌذ. الصم ثِ تزوش است وِ ثشخي اص داًطوٌذاى ايي تحميك سا اص ًَع تَغيفي رذا ًوَدُ ٍ  پس اص ٍلَع هي

 دٌّذ. ثٌذي هزضايي ثِ ّويي اسن لشاس هي آى سا دس عجمِ

 تحميك تزشثي

ّب  تشيي ٍ وبسآهذتشيي سٍضْبي تحميك است وِ ثشاي آصهَى فشضيِ تحميك تزشثي يب آصهبيطي يىي اص دليك

گيشد ّذف ايي تحميك ثشسسي تأحيش هحشوْب, سٍضْب ٍ يب ضشايظ خبظ هحيغي ثش سٍي  هَسد استفبدُ لشاس هي

يب هذاخلِ دس هتغيشّب ثبضذ. اص خػَغيبت سٍش تزشثي ايي است وِ ضوي دستىبسي  يه گشٍُ آصهَدًي هي

(Manipulation or Intervention (وٌتشل ضشايظ ٍ )control ًتبيذ ثذست آهذُ سا دس هَسد گشٍّي )

  دّذ. اًذ, هَسد هطبّذُ لشاس هي تػبدفي اًتخبة ضذُ ( Randomizationوِ ثب اًتسبة)

ُ سا ثِ ػٌَاى گشٍُ تزشثي دس ايي تحميك, پژٍّطگشاى ثِ هٌظَس وطف سٍاثظ ػلت ٍ هؼلَلي يه يب چٌذ گشٍ

دّذ ٍ ًتبيذ سا )هتغيش ٍاثستِ( ثب گشٍُ ٍ يب گشٍّْبي گَاُ وِ  تحت ضشايظ خبظ )هتغيش هستمل( لشاس هي

وٌذ. ثشسسي احشات دٍ سٍش هختلف تذسيس )هتغيش هستمل( دس  اًذ, همبيسِ هي تحت چٌبى ضشايغي ًوَدُ

ثب استفبدُ اص گشٍّْبي تزشثي ٍ گَاُ, ثب ثشسسي احشات  پيطشفت تحػيلي )هتغيش ٍاثستِ( داًطزَيبى داًطگبُ

  ّبيي اص تحميمبت تزشثي ّستٌذ. يه ثشًبهِ آهَصضي استؼوبل هَاد هخذس ًوًَِ

ٌّگبهي وِ اًتخبة افشاد تحت تزشثِ ثػَست تػبدفي هوىي ًجبضذ ٍ يب ًتَاى هتغييشّبي هستمل سا وبهالً 

يب ضجيِ تزشثي  Quasi-Experimental تحميك ًيوِ ـ تزشثي دستىبسي ٍ يب دس آًْب هذاخلِ ًوَد اص سٍش

گيشد, هؼوَالً اص ًَع ضجيِ  ضَد. اغلت تحميمبتي وِ دس هَسد اًسبى ٍ ثِ ضيَُ تزشثي اًزبم هي استفبدُ هي

 ثبضٌذ. تزشثي هي

 

  Internal and External Validityاػتجـبسات داخـلي ٍ خبسرـي تحـميك

يمبت تزشثي, هطخع ًوَدى تأحيش يه يب چٌذ هتغييش هستمل سٍي يه يب ّذف ّش تحميك, خػَغبً تحم

ثبضذ. ثٌبثش ايي دس عشاحي ّش هغبلؼِ, پژٍّطگش ثبيذ وبهالً هَاظت ثبضذ وِ ػَاهل  چٌذ هتغيش ٍاثستِ هي

ل گش ٍ خغبّب دس ًتبيذ تحميك ٍ تؼجيش ٍ تفسيش آًْب ٍاسد ًطًَذ. دس ّش تحميك ثبيذ ضشايظ هٌبست وٌتش اخالل

  آًچٌبى فشاّن گشدًذ وِ ػَاهل هختلف, اػتجبس داخلي ٍ خبسري سا ثِ خغش ًيبًذاصًذ.

ضٌبخت ايي ػَاهل هحمك سا لبدس خَاّذ سبخت تب اص آًْب رلَگيشي ًوَدُ ٍ يب تب حذ هوىي تأحيش آًْب سا 

  وبّص دّذ.

گيشي  چيضي داسد وِ ادػب ثِ اًذاصُ گيشي اػتجبس ًطبًگش ايي است وِ يه آصهَى يب اثضاس اًذاصُ اص لحبػ آهبسي, 

وٌذ, ثسٌزذ. ثٌبثشايي يه تشاصٍ ثبيذ ٍالؼبً ٍصى سا ثسٌزذ ٍ يه گشهبسٌذ, دسرِ حشاست َّا سا اًذاصُ  آى هي

ثگيشد ٍ يه آصهَى سيبضي لبدس ثبضذ هؼلَهبت سيبضي گشٍُ خبغي اص افشاد سا اًذاصُ ثگيشد دس هحبسجِ آهبسي 

ثذست ثيبٍسين وِ ًوبيبًگش هيضاى سٌزص آصهَى اص خػَغيبت هَسد ًظش است. ايي  تَاًين ػذدي سا اػتجبس هي

  اهش دس هَسد اػتجبس عشح تحميك غبدق ًيست.



ضَد.  گيشي فٌي اص دسستي ٍ غحت هغبلؼِ هحبسجِ هي دس ساثغِ ثب عشح تحميك, اػتجبس ثش اسبس يه اًذاصُ

ضَد. ايي دٍ هفَْم ٍ ساثغِ آًْب ثب عشح تحميك  هيدس ايي هَسد اػتجبس ثش دٍ ًَع داخلي ٍ خبسري تمسين 

اًذ وِ دس ايٌزب ثِ عَس خالغِ  ( ثيبى ٍ ثحج ضذ1963ُ) Campbell ٍ Stanley ثغَس هفػل تَسظ

 ضًَذ. تَضيح دادُ هي

 

 Internal Validity اػتجبس داخلي)دسًٍي(

تأحيش هتغييش)ّبي( هستمل ثش سٍي  هٌظَس اص اػتجبس داخلي ايي است وِ ًتبيذ حبغل تب چِ اًذاصُ هشثَط ثِ

ثبضٌذ. هحمك تب چِ اًذاصُ اعويٌبى داسد وِ ًتبيذ حبغلِ ثش احش ػَاهلي غيش اص  هتغيش)ّبي( ٍاثستِ هي

ثبضٌذ. داضتي اػتجبس الصهِ ّش ًَع تحميمي است. ّوبًگًَِ وِ داضتي پبيبئي الصهِ  هتغييش)ّبي( هستمل ًوي

تَاًٌذ اػتجبس داخلي سا ثِ خغش ثيبًذاصًذ صيشا  ثبضذ. ػَاهلي چٌذ هي شي هيگي ّش ًَع تست ٍ يب ٍسيلِ اًذاصُ

سبصًذ. اگش هحمك ثتَاًذ هتغييش  ّبيي سا غيش اص آًچِ وِ هحمك هَسد ًظش داسد هغشح هي ايي ػَاهل فشضيِ

تِ اًذاصُ تَاًذ تأحيش آى سا ثش هتغيش ٍاثس هستمل سا دليمبً وٌتشل ًوَدُ ٍ دستىبسي ًوبيذ دس ايٌػَست هي

اًذ ًتبيذ  ّب دليك ٍ هٌبست ًجبضٌذ, ػَاهلي وِ دس وٌتشل هحمك لشاس ًگشفتِ ثگيشد, اهب اگش وٌتشلْب ٍ هحبفظت 

ضًَذ. احش ثشخي اص ايي ػَاهل هوىي  ّبي هحمك ثغَس دليك آصهبيص ًوي سا تحت تأحيش لشاس دادُ ٍ فشضيِ

تش  اهب تؼذادي ديگش اص آًْب ًيبص ثِ عشحْبي پيچيذُاست اص عشيك ايزبد گشٍُ وٌتشل دس تحميك حزف گشدًذ, 

 اًذاصًذ ثذيي لشاسًذ: تش داسًذ. ػَاهلي وِ اػتجبس داخلي سا ثِ خغش هي ٍ دليك

(: ايي ػبهل ضبهل حَادث ٍ سٍيذادّبيي ّستٌذ وِ دس فبغلِ صهبًي ثيي دٍ گًَِ  Historyػبهل تبسيخ )

دٌّذ. ّش لذس ايي فبغلِ صهبًي ثيطتش ثبضذ احتوبل سخذاد  گيشي)پيص آصهَى ٍ پس آصهَى( سٍي هي اًذاصُ

ضَد. ايي ػبهل صهبًي داساي تأحيش صيبد است وِ  ثؼضي ػَاهل ثش آصهَدًيْب ٍ ًْبيتبً دس ًتبيذ تحميك ثيطتش هي

عشح تحميك ضبهل يه گشٍُ ٍ ارشاي دٍ آصهَى )پيص آصهَى ٍ پس آصهَى ( ثبضذ. ثشاي وٌتشل ػبهل تبسيخ 

ذت صهبى هغبلؼِ سا دس حذ هوىي وبّص داد, هخػَغبً اص گشٍُ وٌتشل )گَاُ( استفبدُ ًوَد, ٍ تَاى ه هي

 صهبى هغبلؼِ سا ثب تَرِ ثِ ضشايظ تغييش داد.

(: ّشگًَِ تغييشاتي وِ دسحيي ارشاي تحميك دس آصهَدًيْب سٍي دّذ ثِ ػٌَاى  Maturationػبهل سضذ )

گشسٌگي ٍ هخػَغبً سضذ رسوبًي, ػمالًي,  لجيل خستگي,گشدد. تغييشاتي اص  ػبهل سضذ هحسَة هي

ػبعفي, ارتوبػي ٍ اخاللي هيتَاًٌذ ثشًتبيذ هغبلؼِ هؤحش ثبضٌذ. اگش هذت صهبى هغبلؼِ عَالًي ثبضذ , 

ّوَاسُ هوىي است وِ دس فبغلِ ثيي دٍ آصهَى تغييشاتي ًبضي اص سضذ دس آصهَدًيْب ثبػج اخالل دس ًتبيذ 

تَاًٌذ ثؼٌَاى ثْتشيي تذاثيشي ثشاي وبّص تأحيش  هبى هغبلؼِ ٍ داضتي گشٍُ وٌتشل هيتحميك گشدد. وبّص ص

 ػبهل سضذ ثِ وبس سًٍذ.

(: دس تحميمبتي وِ ًيبص ثِ پيص آصهَى ٍ پس آصهَى داسًذ, ارشاي آصهَى اٍليِ Testingػبهل آصهَى )

بثش ايي ّشگًَِ تغييش دس ًتبيذ آصهَى تَاًذ ثؼٌَاى ػبهلي غيش اص هتغيش هستمل ثش ًتبيذ تأحيش گزاسد. ثٌ هي



گشدد وِ  ّب ثَرَد آيذ ثؼٌَاى ػبهل آصهَى للوذاد هي ًْبيي وِ دس احش آصهَى ثبس اٍل دس آصهَدًيْب يب ًوًَِ

تَاًذ ثِ اصاي احشات سَء ٍ هخل ثبضذ. هؼوَالً دس ًتيزِ تزشثِ آصهَى اٍل ٍ آضٌبيي ثب آى هوىي است  هي

ثؼٌَاى هخبل اگش آصهَدًيْب پس اص ارشاي آصهَى اٍل هتَرِ ضًَذ  أحيش لشاس گيشد, آصهَى دٍم )ًْبيي( تحت ت

وِ هيضاى سَگيشي آًْب ًسجت ثِ ًژادّبي هختلف دس دست ثشسسي است سؼي خَاٌّذ ًوَد تب دس آصهَى دٍم 

  اي پبسخ دٌّذ وِ ثِ تؼػت ًژادي هتْن ًگشدًذ. سؤاالت سا ثِ گًَِ

صهبًي دٍ آصهَى سا افضايص داد, تب حذ هوىي اص ارشاي دٍ آصهَى  ى فبغلِ تَا ثشاي وٌتشل ايي ػبهل هي

خَدداسي وشد, ٍ يب ثِ ربي دٍ ثبس استفبدُ اص يه آصهَى, اص دٍ آصهَى هختلف وِ چيض يىسبًي سا ثسٌزٌذ, 

 سَد رست.

ب تفبٍتْبي گيشي ي  (: تغييشات دس ٍسبيل ٍ اثضاسّبي اًذاصMeasuring Instrumentُگيشي) اثضاس اًذاصُ

تَاًٌذ ثِ رض احشات هتغييش هستمل,  ضًَذ, هي گزاس هحسَة هي گش يب ًوشُ هشثَط ثِ وسبًيىِ ثؼٌَاى هطبّذُ

اي  گيشي ثبيذ دس دسرِ اٍل دليك ٍ هؼتجش ٍ دس دسرِ دٍم ثگًَِ ثش ًتبيذ هؤحش ثبضٌذ. ٍسبيل ٍ اثضاسّبي اًذاصُ

  غحيح هَسد استفبدُ لشاس گيشًذ.

وٌذ ثبيذ سؼي ًوبيذ  ّبي خَد استفبدُ هي آٍسي دادُ ثضاسّبي هختلف آصهبيطگبّي ثشاي روغهحممي وِ اص ا

وِ دسستي ٍ دلت ايي اثضاسّب سا هَسد آصهبيص لشاس دّذ ٍ دس غَستيىِ چٌذ فشد ثِ اًزبم آصهبيطْب هطغَلٌذ, 

بّْب ٍ يب اًزبم آصهًَْب ثؼول ثبيذ لجالً ثشاي ايي هٌظَس تشثيت ضذُ ٍ ّوبٌّگي وبفي ٍ الصم سا دسوبس ثب دستگ 

  آٍسًذ.

ثشاي رلَگيشي اص احشات ًبهغلَة ايي ػبهل ثبيذ اص دستگبّْب, اثضاسّب ٍ يب آصهًَْبي هؼتجش ٍ پبيب استفبدُ ًوَد 

وِ لشاس است  آاٍسي اعالػبت يب اًزبم آصهبيطْب سا ثِ ػْذُ گشفتِ دس غَستي ٍ دس غَست هوىي يه فشد روغ

 ّبي الصم غَست گيشد. يي هْن اضتغبل داضتِ ثبضٌذ. , لجالً ساٌّوبيي ٍ ّوبٌّگيچٌذ ًفش ثِ اًزبم ا

: دس تحميمبت هشثَط ثِ اًسبى, هخػَغبً دس هَسد آهَصضْبي  Statistical Regressionثبصگطت آهبسي

وِ اص گشٍّْبي آصهبيطي ثب خػَغيت دس حذ ثبال ٍ يب پبييي استفبدُ ضَد, گشايص ايي  رجشاًي ٍ صهبًي

  وٌذ. شٍّْب ثِ هيبًگيي حبلت عجيؼي داضتِ ٍ رذا اص تأحيشات هتغييش هستمل ػول هيگ

ضَد اص سٍش اًتخبة تػبدفي استفبدُ ضَد تب  ثشاي وٌتشل احش ثبصگطت آهبسي دس تحميمبت هؼوَالً سؼي هي

  ًوًَِ ثتَاًذ ًوبيٌذُ ٍالؼي ربهؼِ آهبسي هحسَة گشدد.

 

: چگًَگي اًتخبة آصهَدًيْب دس گشٍّْبي Differential Selection of Subjects اًتخبة آصهَدًيْب

تزشثي ٍ وٌتشل هوىي است ثِ غيش اص احش هتغييش هستمل ثش ًتبيذ تحميك هؤحش ثبضذ. هخالً لشاس دادى افشاد 

ٍ تَاًذ ًتبيذ سا تحت تأحيش لشاس دّذ. ّش گًَِ تفبٍت  داٍعلت دس يه گشٍُ ٍ سبيش آصهَدًيْب دس گشٍُ ديگش هي

  تَاًذ احش ٍالؼي هتغييش هستمل سا اص ثيي ثجشد. اختالف دس افشاد گشٍُ تزشثي ٍ گشٍُ وٌتشل هي

 تَاى اص اًتخبة تػبدفي ٍ يب گضيٌص غشفبً يه گشٍُ تزشثي استفبدُ ًوَد. ثشاي وٌتشل احش ايي ػبهل هي



ضذى ٍ اص دست دادى  : احتوبل ونExperimental Mortalityاحش افت تزشثي ) اص دست دادى آصهَدًيْب(

آصهَدًيْب اص ضشٍع تحميك تب پبيبى آى ّوَاسُ ٍرَد داسد هوىي است آصهَدًيْب دس هذت اًزبم تحميك دست 

اص ّوىبسي ثب هحمك ثشداسًذ ٍ يب اص هحل اًزبم تحميك ثِ ضْش ديگشي هٌتمل ضذُ ٍ يب دچبس هشي ٍ هيش 

ّبي هختلف دس تحميك هوىي ًگشديذُ ٍ  هىبى همبيسِگشدًذ. گبُ ديذُ ضذُ است وِ دس احش افت آصهَدًيْب ا

ثشاي سفغ ايي هطىل هؼوَالً آصهَدًيْب سا ثيص اص تؼذاد هَسد ًيبص  دس ًتبيذ احشات ثَرَد سَئي آٍسدُ است.

 تَاى عَل هذت اًزبم تحميك سا ثٌحَي وبّص داد. وٌٌذ ٍ ضوٌبً دس غَست هوىي هي اًتخبة هي

تَاًٌذ ثػَست  : ػَاهل هؤحش ثش اػتجبس داخلي هي Interaction arong Factors تأحيش هتمبثل ػَاهل

گشٍّي ًيض ػول ًوَدُ ٍ ًتبيذ تحميك سا تحت تأحيش لشاس دٌّذ. هخالً ػَاهلي چَى اًتخبة آصهَدًيْب, اثضاس 

ش هستمل تَاًٌذ ثػَست تشويجي, ًتبيذ سا تحت تأحيش لشاس دادُ ٍ احش هتغيي گيشي ٍ يب افت آصهَدًيْب هي اًذاصُ

 سا وبّص دٌّذ.

 

 External Validity اػتجبس خبسري

)ّبي( هستمل ثش هتغييش)ّبي( ٍاثستِ هَسد تَرِ  گيشي دليك احش هتغيش دس عشح تحميك ػالٍُ ثش ايٌىِ اًذاصُ

ّبي تحميك  پزيشي ًتبيذ ًيض اص اّويت خبغي ثشخَسداس است. لبثليت تؼوين يبفتِ هحمك است, هيضاى تؼوين

گيشي هشثَط ثِ اػتجبس خبسري تحميك است.  ّب, تذاثيش تزشثي ٍ يب هتغيشّبي اًذاصُ روؼيتْب, هزوَػِثِ سبيش 

ثبضٌذ. آيب ًتبيذ حبغل اص تحميك لبثل تؼوين ثِ روؼيت ٍسيؼتش ٍ  دس ايي هَسد سؤاالت صيش لبثل تؼوك هي

ّبي  ضًَذ؟ آيب يبفتِ ٌحػش هيهَلؼيتْبي هتفبٍت ّستٌذ يب ايٌىِ غشفبً ثِ هَلؼيتْبي هؼيي ّويي تحميك ه

گيشي هطبثِ تؼوين داد؟ اگش ثتَاى ًتبيذ اص يه  هتغيشّبي تزشثي ٍ هتغييشّبي اًذاصُ تَاى ثِ تحميك سا هي

تحميك سا ثِ روؼيت ٍسيؼتش, هَلؼيتْبي هتفبٍت ٍ هتغييشّبي ثيطتش ػوَهيت ثخطيذ, آى تحميك اص اػتجبس 

  خبسري ثيطتشي ثشخَسداس است.

خَثست هحمك دس لذهْبي اٍليِ ثشاي وطف يه هَضَع يب هسئلِ تَرِ خَد سا ثِ وٌتشل ػَاهلي  ثغَسولي,

وٌٌذ, هؼغَف داضتِ تب ثب دلت ٍ غحت ثيطتشي آى سا هَسد هغبلؼِ لشاس دّذ ٍ  وِ اػتجبس داخلي سا تْذيذ هي

ّوبًگًَِ وِ ػَاهل هتؼذد پزيشي ًتبيذ ًوبيذ.  دس لذهْبي ثؼذي ثبيذ تَرِ خَد سا هؼغَف ثِ وبسثشد ٍ تؼوين

ّب سا ثِ خغش  تَاًستٌذ اػتجبس داخلي سا تْذيذ ًوبيذ, ػَاهلي ًيض ٍرَد داسًذ وِ لذست تؼوين يبفتِ هي

  اًذاصًذ.ايي ػَاهل ثمشاس صيشًذ: هي

 Interaction of selection and Experimental احشوٌص هتمبثل گضيٌص ٍ هتغييشتزشثي : -1

variable 
ّبي  تَاًٌذ ثش چگًَگي تؼوين يبفتِ اًذ, هي شاد گشٍُ ًوًَِ وِ ثشاي ضشوت دس هغبلؼِ اًتخبة ضذٍُيژگيْبي اف

تحميك هؤحش ثبضٌذ. دسست است وِ اًتخبة تػبدفي گشٍُ ًوًَِ سٍش ثسيبس هٌبسجي ثشاي ايي هٌظَساست, 

ثْشحبل, خػَغيبت  ضَد. اهب ثب تَرِ ثِ ربهؼِ آهبسي هَسد ًظش لبثليت تؼوين ًتبيذ ون ٍ يب صيبد هي



تَاًٌذ ثش هتغييش  آصهَدًيْبي هَسد هغبلؼِ ًظيش, سي, رٌس, َّش, ٍضؼيت التػبدي ٍ خػَغيبت ديگش هي

 هستمل احش ثگزاسد.

 : Reactive effect of Testingاحش ٍاوٌص آصهَى -2

, پيص آصهَى سبصد ضَد, تؼوين پزيشي ًتبيذ سا هحذٍد هي وِ دس تحميك اص پيص آصهَى استفبدُ هي ٌّگبهي

تَاًذ حسبسيت آصهَدًيْب سا ًسجت ثِ هتغييش هستمل ون ٍ يب صيبد ًوبيذ, صيشا وِ هوىي است تَرِ آًْب سا  هي

اًذ, ثشاًگيضد ٍ دس ًتيزِ چٌيي آصهَدًيْبيي ثِ  اعالع ثَدُ ثِ هسبئل, هَضَػبت ٍ حَادحي وِ لجالً اص آًْب ثي

 اًذ, ًخَاٌّذ ثَد. اص آى اًتخبة ضذُثيص اص ايي ًوبيٌذُ ٍالؼي روؼيتي وِ لجالً 

 : Reactive effects of experimentاحشات ٍاوٌطي سٍضْبي تزشثي -3

پزيشي ًتبيذ تحميك گشدد.  سٍضْبي تزشثي هوىي است احشاتي سا ثِ رب گزاسًذ وِ ثبػج هحذٍديت تؼوين

ضشايظ آصهبيص ّستٌذ. ّويي هخالً اگش ضشايظ تزشثي هغبلؼِ ثبػج ضَد وِ آصهَدًيْب آگبُ گشدًذ وِ تحت 

 ّبي آًْب تغييشاتي حبغل ضذُ ٍ هَفميت هػٌَػي دس هغبلؼِ ثَرَد آيذ. ضَد دس ػولىشد آگبّي ثبػج هي

(Hawthorne Effectِثِ عَس ولي, يبفت )  ّبي لبثل هطبّذُ دس آصهبيطگبُ ٍ يب دس ضشايظ تزشثي هوىي

 جيؼي سا ًذاضتِ ثبضٌذ.است داساي وبسثشد هستمين دس صًذگي ٍالؼي ٍ ضشايظ ع

 

 Multiple-Treatment Interferenceتذاخل چٌذ هتغييش -4

دس ثشخي اص تحميمبت ثزبي استفبدُ اص يه هتغييش هستمل هوىي است چٌذيي هتغييش دس تحميك ٍاسد ضًَذ. 

هي گزاسًذ. دس چٌيي ٍضؼي هزضا ثَدى احش ّش يه اص ايي هتغييشّب وبس دضَاس است صيشا آًْب ثش يىذيگش تأحيش 

ّبي هَسد  ضَد وِ تزبسة هطبثْي اص هتغييش اي هي تؼوين ًتبيذ دس چٌيي ضشايغي هٌحػش ثِ ًوًَِ ٍ ربهؼِ

 تزشثِ سا داسًذ

 


