
ـ  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال شانزدهم، زمستان 95، شماره 63 فصلنامة علمي 
Social Welfare Quarterly, Vol 16, winter 2017, No 63

215      

مدخلی بر پژوهشهای تجربی با اثرات خوشه ای 
با توجه به واحد تحلیل در تصادفی سازی و مداخله

Introduction to Empirical Research with Clus tering 
Effects with a Focus on Unit of Analysis in 

Randomization and Treatment

Hamidreza Oreyzi1

Introduction: Methodological issues 
pertaining to multilevel research are 
certainly complex. However, this com-
plexity is fruitful in many domains, 
such as collective and shared con-
s tructs. Methods of data analysis ob-
tained from random tes ts when the unit 
of analysis corresponds to intervention 
unit are well recognized. When indi-
vidual and random data are used via a 
group intervention, different s tatis tical 
methods should be applied to evaluate 
treatment effects. The three introduced 
models are: I: individuals randomly 
assigned to individually adminis tered 
treatments, II: preexis ting groups are 
randomly assigned to group adminis-
 tered treatments and III: randomiza-
tion is adminis tered on an individual 
basis, while the treatment is adminis-
 tered on a group setting. This research 
shows that mos t research in social wel-
fare corresponds to the second or third 
model while data were analyzed with 
the well – recognized firs t model. An 
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مقدمــه: مســائل روش شــناختی مربــوط بــه 
ــن  ــا ای ــوده، ام ــده ب ــطحی پیچی ــد س ــل چن تحلی
قبیــل  از  متعــددی  حیطه هــای  در  پیچیدگــی 
ســازه های جمعــی و مشــترك مثمرثمــر بــوده 
از  كــه  داده هایــی  تحلیــل  روشــهای  اســت. 
ــی  ــد، هنگام ــت می آین ــی به دس ــهای تصادف آزمایش
ــا واحــد مداخلــه تناظــر دارد  كــه واحــد تحلیــل ب
كــه  هنگامــی  شده اســت.  شــناخته  به خوبــی 
ــه  ــك مداخل ــا ی ــی ب ــرادی و تصادف ــای انف داده ه
آمــاری  روشــهای  می رونــد  بــه كار  گروهــی 
متفاوتــی بایــد بــرای ارزیابــی مداخلــه بــه كار رود. 
ــد  ــب عبارتن ــه به ترتی ــده ك ــی ش ــدل معرف ــه م س
بــه  تصادفــی  به صــورت  افــراد  اول:  مــدل  از: 
مداخله هائــی كــه به طــور منفــرد انجــام شــده 
ــل  ــای از قب ــدل دوم: گروهه ــده اند. م ــارده ش گم
موجــود به صــورت تصادفــی بــه مداخله هــای 
ــی  ــوم: تصادف ــدل س ــده اند. م ــارده ش ــی گم گروه
شــدن بــر مبنــای فــردی انجــام شــده امــا مداخلــه 
ــن  ــت. در ای ــده اس ــام ش ــی انج ــورت گروه به ص
مقالــه نشــان داده شــده اســت كــه برخــی مقــاالت 
در حیطــه رفــاه اجتماعــی از نــوع مدل دوم و ســوم 
ــی  ــدل به خوب ــا م ــا ب ــه داده ه ــی ك ــتند در حال هس
شــناخته شــده اول تحلیــل شــده اند. مثالــی از 
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قلــدری در محیــط كار كــه در آن كاركنــان در یــك 
ــدد  ــهای متع ــایتها و كاس ــگ در س شــركت هلدین
ــاح  ــه ایض ــد ب ــهروندی دیده ان ــار ش ــوزش رفت آم
ــرای  ــس ب ــه واریان ــردازد. مؤلف ــوم می پ ــدل س م
ــطح  ــدل در س ــه م ــر س ــرای ه ــی ب ــال پژوهش مث
σ2(1 ( و در ســطح 2 )τ11 ( محاســبه شــده و نشــان 
داده شــد كــه بهتریــن نســبت ایــن مؤلفــه واریانــس 

ــود.  ــدار می ش ــوم پدی ــدل س در م
روش: همــه مقاالت )شــبه( آزمایشــی در فصلنامه 
رفــاه اجتماعــی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد كــه در 
ــن  ــه كار رفته اســت. همچنی ــل گروهــی ب ــا تحلی آنه
ــه  ــاره ب ــرای بررســی اش ــوا ب ــل محت از روش تحلی
ــری  ــینه و بحــث و نتیجه گی ــی در پیش ــروه درمان گ
اســتفاده شــد. پژوهشــهائی كــه مــورد اشــاره قــرار 
ــورت  ــه به ص ــی ك ــن واحدهائ ــز بی ــد تمای گرفته ان
ــطح  ــه در س ــا مداخل ــده ام ــی ش ــه ای تصادف خوش
فــردی یــا گروهــی اســت را نشــان می دهــد. شــش 
تحقیــق انتخــاب شــد، واحــد تحلیــل در R و T كــه 
در ایــن مقاله هــا اجــرا شــده بــود تعییــن گردیــد و 
تناظــر بیــن واحدهــای تحلیــل مشــخص شــد. فقــط 
یكــی از ایــن مقاله هــا مداخلــه را در خوشــه ها 
به صــورت تصادفــی انجــام داده اســت امــا در ســه 
ــه تناظــر واحــد تحلیــل R )تصادفــی شــدن و  مقال
ــان  ــوی نش ــل محت ــدارد. تحلی ــود ن ــه( وج مداخل
داد، فقــط در نیمــی از پژوهشــهای رفــاه اجتماعــی 
بــه مداخلــه گروهــی اشــاره شــده اســت هــر چنــد 
ــاری  ــل آم ــودن در تحلی ــی ب ــدام گروه در هیچك

بازتــاب نیافتــه اســت. 
یافته هــا: در هــر شــش مقالــه در فصلنامــه رفــاه 
اجتماعــی روش آمــاری از ایــن نظــر نقــص داشــت 

example of managing workplace bul-
lying by training employees of a hold-
ing company in citizenship behavior 
through different courses and using dif-
ferent sites illus trates the third model. 
Variance component of the exemplified 
research was computed for three mod-
els at level 1(σ2) and level 2(τ11). It was 
shown that the bes t ratio of these vari-
ance component appears in the third 
model.
Method: All (quasi) experimental 
articles in Social Welfare Quarterly 
(SWQ) in which group treatment was 
applied were inves tigated. Also, the 
content analysis method was used 
to inves tigate connotations of group 
therapy in introduction, discussion and 
conclusion of articles. The mentioned 
s tudies illus trate a dis tinction between 
the units that are randomized at the 
clus ter level while the intervention is 
delivered at the individual or group 
(clus ter) level. Six articles were cho-
sen. The unit of randomization and the 
unit to which treatment is adminis tered 
for these articles were determined and 
correspondence between them was 
analyzed. Only in one article the treat-
ment was adminis tered in clus ters, but 
in three articles there is no correspon-
dence between the unit of analysis in 
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ــهای  ــی از روش ــله مراتب ــای روش سلس ــه به ج ك
ــه  ــدون توج ــود؛ ب ــده ب ــتفاده ش ــوا اس ــل آن تحلی
ــتفاده  ــی اس ــروه درمان ــا از گ ــه در آنه ــن ك ــه ای ب
ــه  ــی ب ــش توجه ــك پژوه ــز ی ــه ج ــت. ب شده اس
آثــار گروهــی در بحــث و نتیجه گیــری وجــود 
ــه ســومین مــدل تحلیــل داده هــا توجــه  نداشــت. ب
اندكــی شــده كــه مســائلی را بــه دنبــال دارد. 
مهم تریــن مســئله در نســبت مؤلفــه واریانــس 
ــای  ــت. مدله ــده اس ــس باقیمان ــه واریان ــان ب درم
رگرســیون ســنتی و مدلهــای چنــد ســطحی مقایســه 
ــژه در  ــد ســطحی به وی شــدند. مزیــت مدلهــای چن
تعییــن صریــح منبــع تغییرپذیــری در هــر دو ســطح 

ــد.  ــان داده ش ــی نش ــردی و گروه ف
ــان  ــر نش ــه حاض ــل از مقال ــج حاص ــث: نتای بح
ــه  ــده در فصلنام ــاالت منتشرش ــه در مق ــد ك می ده
رفــاه اجتماعــی هنگامــی كــه محقــق بایــد در تحقیق 
خــود از مدلهــای سلســله مراتبــی چندســطحی 
اســتفاده می كــرده اســت، از آن اســتفاده نشــده 
ــورد دو  ــن م ــه در ای ــود ك ــه می ش ــت. توصی اس
مقالــه دوران ســازی كــه در یــك دهــه پیــش منتشــر 
شــده اند )لــی و تامســون، 2005؛ رابرتــز و رابرتــز، 
ــه  ــت توج ــرد. مزی ــرار گی ــه ق ــورد مطالع 2005( م
ــردن و  ــی ك ــل در تصادف ــد تحلی ــر واح ــه تناظ ب
مداخلــه و بیــن طــرح پژوهــش و روش آمــاری در 
ــر  ــد ب ــادر می كن ــر را ق ــا، پژوهش گ ــل داده ه تحلی
نوســانات بیــن افــراد هنگامــی كــه خوشــه )گــروه( 
مبنــای تصادفی ســازی یــا درمــان اســت غلبــه 
كنــد. در پژوهشــهای آزمایشــی خوشــه ای تصادفــی 
ــكاران  ــاز و هم ــوری نی ــی پ ــش عل ــل پژوه از قبی
ــرا  ــاوت اج ــع متف ــایتها و جوام ــه در س )1388( ك

randomization and treatment. Results 
of content analysis indicate that only 
half of the articles in social welfare 
journal referred to group treatment, al-
though none of the groups are reflected 
in the s tatis tical analysis.
Findings: In all the six articles of 
SWQ, deficiency in s tatis tical method 
was observed, because in all of them 
ANOVA methods were applied ins tead 
of hierarchical method regardless of 
group therapy. Also, except for one ar-
ticle there is was no attention paid to 
group setting effects in the introduction 
and discussion. The third data analysis 
model received little methodological 
attention that raises issues. The mos t 
important issue is the relationship be-
tween treatment and residual variance. 
Traditional regression models and mul-
tilevel models were compared. The 
advantage of multilevel models espe-
cially their explicit determination of 
source of variability at both individual 
and group level was mentioned.
Discussion: The results showed that 
method of hierarchical linear models 
were not applied in articles published 
by SWQ. It is recommended to con-
sider two articles which were written a 
decade ago byLee & Thompson (2005) 
and Roberts & Roberts (2005). The ad-
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ــراد  ــی اف ــر دوم ــه از نظ ــی ك ــاور دارد، در حال ــروه ب ــه دو گ ــا در مقایس ــرادی داده ه انف
ــن  ــد و بنابرای ــر می گذارن ــم تأثی ــر ه ــد ب ــرار گیرن ــر ق ــد نظ ــروه م ــه در گ ــی ك هنگام
ــهای  ــوند. در روش ــل ش ــاص تحلی ــیوه ای خ ــه ش ــد ب ــتند و بای ــر نیس ــتقل از یكدیگ مس
ــا كنتــرل( بایــد  ــه پژوهشــهای RTC )تصادفــی، مداخلــه ای ب تحلیــل داده هــای مربــوط ب
تناظــر بیــن واحــد تحلیــل در R بــا واحــد تحلیــل در مداخلــه مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
روشــهای تحلیــل از قبیــل ANOVA و MANOVA مربــوط بــه موقعــی اســت كــه افــراد 
ــرادی  ــورت انف ــه به ص ــی ك ــه مداخله های ــل در R( و ب ــد تحلی ــاب )واح ــی انتخ تصادف

ــه  ــبت ب ــه نس ــن مقال ــوم در ای ــدل س ــده اند، م ش
ــری  ــون برت ــون پس آزم ــنتی پیش آزم ــای س آزمونه
دارنــد. روشــهائی كــه در ایــن مقالــه بــرای تحلیــل 
ــای  ــه موقعیته ــوان ب ــده را می ت ــی ش ــا معرف داده ه
پیچیده تــر تعمیــم داد كــه به ویــژه سنجشــهای 
ــر دو  ــگام در ه ــر هم ــوان متغی ــه عن ــون ب پیش آزم

ســطح اســت. 
ــا: آزمایشــهای تصادفــی، مــدل سلســله  کلیدواژه ه

مراتبــی، مداخلــه گروهــی، واحــد تحلیــل
تاریخ دریافت: 94/3/24

تاریخ پذیرش: 95/9/8

مقدمه: 
پایــان  اســتانلی )1368( در  گاس و 
ــان  ــه زب ــبختانه ب ــه خوش ــود ك ــاب خ كت
ــای  ــه دیدگاهه ــت، ب ــده اس ــی درآم فارس
متفــاوت دو آمــاردان لیندكوئیســت و مــك 
ــل  ــه تحلی ــی ب ــه یك ــد ك ــار می پردازن نم

vantage of paying attention to the unit 
of randomization and treatment and be-
tween design of research and s tatis tical 
method of analyzing data empowers 
researchers to control for contamina-
tion across individuals if the clus ter 
was used in randomization or treat-
ment. In clus ter randomized research, 
such as research of Ali Pouri Niaz et al 
(1388) which has been conducted at dif-
ferent sites and communities, the third 
model in this article was superior to 
traditional pre-pos t tes ts. The methods 
introduced in this article for analyzing 
data can be extended to some of the 
more complex situations encountered 
in social welfare research.
Keywords: group intervention, hier-
archical model, Randomized experi-
ments, unit of analysis
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ــای  ــها در كتابه ــن روش ــوند. ای ــارده می ش ــرادی( گم ــای انف ــود )درمانه ــام می ش انج
ــای  ــوع دوم گروهه ــن1، 2008(. در ن ــانی و تادم ــود  )س ــه می ش ــاری یافت ــیك آم كاس
دســت نخورده )مثــل كاس درس یــا كلینیــك( به صــورت تصادفــی بــه مداخلــه درمانــی 

ــوری  ــتاین2 )2003( و م ــوری و بیلی اش ــه م ــه ای ك ــد. دو مقال ــاب می یابن ــی انتص گروه
ــد. مســتقل  ــرح می ده ــی ش ــل دوم را به خوب ــته اند روش تحلی ــكاران )2004( نگاش و هم
ــر  ــه ب ــرای غلب ــوع اول منجــر می شــود و ب ــه خطــای ن ــودن مشــاهده ها درون گــروه ب نب

ــده اســت:  ــنهاد ش ــوع اول دو راه پیش ــای ن خط
تعدیل برای آزمون آماری و درجه آزادی )بالدوین و همكاران3، 2005( . 1
كاربرد اثر مختلط )چندسطحی( )جانگا و همكاران4، 2004(. 2

ــان  ــه در آن درم ــت ك ــی را یاف ــران مقاله های ــوان در ای ــدد می ت ــهای متع در پژوهش
گروهــی بــر روی گروههــای دســت نخــورده انجــام شــده )اســماعیلی و همــكاران، 1390( 
ــرای تحلیــل  ــه توجــه نشــده كــه روشــهای ANOVA ب ــه ایــن نكت امــا در هیــچ كــدام ب

داده هایــی اســت كــه در R ،RTC و T هــردو انفــرادی هســتند. 
در پژوهشــهای رفــاه اجتماعــی در موقعیتهــای زیــادی واحــد تحلیل در تصادفی ســازی 
ــكاران6، 2013؛  ــزی و هم ــكاران5، 2016؛ رم ــی و هم ــت )برادل ــی اس ــان گروه ــا درم ی
ــاری  ــل آم ــهای تحلی ــی روش ــر معرف ــه حاض ــدف مقال ــكاران7، 2008(. ه ــار  و هم كوم
ــه ای  ــری به صــورت خوش ــه نمونه گی ــی ك ــات اســت. هنگام ــوع تحقیق ــن ن ــای ای داده ه
انجــام گیــرد، واحــد تحلیــل نمونــه یــك گــروه اســت. گال، بــورگ و گال )1393( تصــور 
ــتر آن در بعضــی  ــودن بیش ــی ب ــراد، عمل ــای اف ــروه به ج ــل انتخــاب گ ــه دلی ــد ك می كنن
مواقــع اســت. هــر چنــد ایــن موضــوع در تحقیقــات آموزشــی تــا حــد زیــادی درســت 
1. Sani and Todman  2. Murray and Blits tein  3. Baldwin
4. Janega          5. Bradley   6. Ramse
7. Kumar
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اســت، امــا همــواره چنیــن نیســت. 
ــه  ــی ب ــاب تصادف ــه انتص ــت ك ــی را یاف ــوان موقعیت ــا می ت ــش؛ آی ــك پرس ــال ی ح
ــی  ــروه درمان ــورت گ ــه )T( به ص ــرادی و مداخل ــای انف ــر مبن ــی )R( ب ــای درمان گروهه

ــد )گــروه  ــت كنن ــان دریاف ــا یكدیگــر درم ــه( ب ــراد )چندگان باشــد؟ به صــورت دیگــر اف
ــد كــه گروههــا از پیــش موجــود نباشــند  ــن موقعیــت هنگامــی پیــش می آی ــی(. ای درمان
ــات  ــز در تحقیق ــروه نی ــد انتخــاب خوشــه به جــای گ ــر شــكل گیرن و توســط پژوهش گ
بالینــی معمــوالً زیــاد رخ می دهــد در تحقیقــات آموزشــی، نواحــی و مــدارس، در 
تحقیقــات بالینــی ســایتها و جلســات درمــان و در تحقیقــات صنعتــی شــركتها و كاســهای 
آموزشــی همگــی مثالهائــی از ایــن نــوع از تحقیقــات اســت. بــا توجــه بــه واحــد تحلیــل 
ــل در T و  ــر واحــد تحلی ــت ب ــرای دالل ــروه2 ب ــازو1و گ ــل T دو واژه ب R و واحــد تحلی
ــرای  ــروه ب ــه و گ ــا مداخل ــرل ی ــت كنت ــه وضعی ــازو ب ــی رود. ب ــه كار م ــب( ب R )به ترتی
اشــاره بــه گــروه خاصــی از آزمودنیهــا بــه كار مــی رود كــه مداخلــه دریافــت می كننــد. در 
پژوهــش ارتضایــی )1393( از درمــان گروهــی شــناختی رفتــاری بــرای درمــان دختــران 
ــد.  ــه كار رفتن ــرل ب ــوان كنت ــه عن ــروه ب ــد. دو گ ــتفاده ش ــی اس ــش از قاعدگ ــال پی ــا م ب
ــا اجــرا  ــرای آنه ــان ب ــا درم ــی كــه مــال پیــش از قاعدگــی داشــته ام گــروه اول دختران
نشــد. گــروه دوم دختــران عــادی كــه مــال پیــش از قاعدگــی نداشــتند و درمانــی هــم 
بــر روی آنهــا انجــام نشــد. در اینجــا در گــروه دریافت كننــده درمــان )گــروه اول( همــه 
مشــاهدات گروهــی اســت در حالــی كــه گروههــای كنتــرل انفــرادی هســتند. توجــه بــه 
ایــن نكتــه مهــم اســت كــه گــروه كنتــرل می تواننــد همگــی اعضــای یــك گــروه بــوده، 
ــه(  ــروه مداخل ــن گ ــرل )عی ــروه كنت ــه گ ــر ب ــط پژوهش گ ــی توس ــورت تصادف ــا به ص ی

1. arm
2. group



221      

مدخلی بر پژوهشهای تجربی با اثرات خوشه ای ...

انتصــاب یافتــه باشــند كــه در صــورت اخیــر آنهــا گــروه نیســتند، بــه عبــارت دیگــر رابطــه 
خاصــی بــا یكدیگــر ندارنــد و فقــط بــه تصــادف در كنــار یكدیگــر قــرار گرفته انــد. بــر 
ــن در  ــروه اســت. بنابرای ــل در T گ ــد تحلی ــرد و واح ــل در R، ف ــد تحلی ــا واح ــن مبن ای

ــف ایجــاد می شــود:  ــا مختل ــت كام ــه گروهــی باشــد دو حال ــه مداخل ــی ك حالت
حالت اول( مشاهدات )واحد تحلیل در R( گروه بندی هستند. مداخله گروهی است. 

حالت دوم( مشاهدات )واحد تحلیل در R( انفرادی هستند. مداخله گروهی است. 
حالــت دوم دقیقــًا موقعــی اســت كــه تناظــر وجــود نــدارد. حالــت اول را داده هــای 
ــاره ای1  ــورت پ ــده به ص ــیانی ش ــای آش ــت دوم را داده ه ــده و حال ــیانی ش ــًا آش كام
ــا شــیوه های  ــد ب ــت دوم را بای ــت اول و هــم حال ــه هــم حال ــد. واضــح اســت ك می نامن
ــه جــز روشــهای ANOVA تحلیــل كــرد. برخــی از ایــن پژوهشــها را  آمــاری دیگــری ب
می تــوان در اینجــا بــه عنــوان نمونــه ذكــر كــرد؛ یوســفی )1390( اثــر بخشــی دو رویكــرد 
خانــواده درمانــی را كــه هــر دو به صــورت گروهــی انجــام می شــدند، بررســی كــرد؛ در 
ــك و همــكاران  ــود. ل ــی انتخــاب شــده ب ــردی و تصادف ــه به صــورت ف ــه نمون ــی ك حال
ــر كاهــش  ــاری ب ــر بخشــی آمــوزش مدیریــت اســترس به شــیوه شــناختی رفت )1391( اث
ــن  ــد. در ای ــی كردن ــر را بررس ــراب فراگی ــال اضط ــه اخت ــا ب ــادان مبت ــراب معت اضط
ــت. روش  ــترس اس ــه در دس ــت و نمون ــی نیس ــورت تصادف ــری به ص ــش نمونه گی پژوه
ــه در  ــد RCT نیســت. در اینجــا نمون ــوق اســت. هرچن ــت دوم ف ــل آن مشــابه حال تحلی
ــن  ــد ای ــش می آی ــه پی ــه در ســطح گروهــی اســت. موضوعــی ك ــردی و مداخل ســطح ف
ــه از  ــت ك ــی اس ــن موضوع ــرد؟ ای ــل ك ــوان تحلی ــه می ت ــا را چگون ــه داده ه ــت ك اس
ســالها قبــل آماردانــان بــه آن توجــه كرده انــد. دونــر و كار2 )2004و 2000( بــه بررســی 

1. partially nes ted 
2. Donner and klar 
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مشــكات و دســتاوردهای تحلیــل آمــاری آنهــا پرداخته انــد مطلبــی كــه در شــروع مقالــه 
ــه پنجــاه روی  ــه در ده ــد ك ــل می كنن ــاردان را نق ــه دو آم ــتانلی، مباحث ــد و گاس اس آم
داده اســت نشــان می دهــد كــه ایــن موضوعــی قدیمــی اســت و اگــر تحلیــل داده هــا عینــًا 

 R ماننــد موقعــی انجــام می شــود )ازجملــه در پژوهشــهای ایــران( كــه واحــد تحلیــل در
و T هــر دو انفــرادی اســت بــه دلیــل آشــنا نبــودن بــا شــیوه تحلیــل اســت كــه آماردانــان 
ــات آموزشــی  ــن مســئله در جــای دیگــر رخ داد. در تحقیق ــود. حــل ای ــرده ب ــج ك را گی
مرتبــط بــا اثــر انــدازه كاس بــر پیشــرفت دانش آمــوزان مســئله مشــابهی وجــود داشــت 
تــا ایــن كــه رادنبــوش )1997( پیشــنهاد داد كــه حــل ایــن مســئله نیازمنــد تحلیــل چنــد 
ــه  ــن منجــر ب ــد و ای ــرار می گیرن ــی ق ــراد در درون گروههای ســطحی اســت كــه در آن اف
ــرای حــل مســئله در حالــت اول و دوم شــد كــه توســط رابرتــز و  ــه كاســیك ب دو مقال
رابرتــز1 )2005( و لــی و تامســون2 )2005( نوشــته شــده اســت. آنهــا راه حــل را در مــدل 
تحلیــل چنــد ســطحی یافتنــد. نخســت توضیــح ایــن نكتــه ضــروری اســت كــه تحلیــل 
چندســطحی یــك مــدل رگرســیونی پیشــرفته اســت كــه ماننــد ANOVA قابــل كاربــرد در 
تحلیلهــای میدانــی آزمایشــی اســت. هرچنــد ایــن تصــور وجــود دارد كــه در تحلیلهــای 
میدانــی از رگرســیون و در تحلیلهــای آزمایشــی از ANOVA اســتفاده می شــود، تصــوری 
كــه هــم غلــط و هــم ابتدایــی اســت و كســانی كــه زیــر بنــای آمــاری داشــته و بــه قوانیــن 
ــوط  ــه هــم مرب ــد كــه ایــن فرمولهــا ب ــد می دانن ــع آشــنایی دارن ــع توزی و فرمولهــای تواب
ــی  ــای خط ــرد( و در مدله ــه ك ــا را ماحظ ــوان آنه ــل می ت ــًا در فراتحلی ــتند )و مث هس
تعمیــم یافتــه می تــوان در هــم آمیــزی آنهــا را مشــاهده كــرد. معادلــه )1( كــه مربــوط بــه 
پژوهــش آزمایشــی اســت، اگــر بــه جــای مقــدار قــرار گیــرد بــه یــك تحقیــق همبســتگی 

1. Roberts and Roberts 
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ســاده تبدیــل می شــود. بنابرایــن معادلــه را هــم می تــوان بــرای تحقیــق آزمایشــی و هــم 
همبســتگی اســتفاده كــرد. عینــًا ماننــد دانــش آموزانــی كــه تــا مجموعــه اعــداد نســبی را 
ــًا  ــا را كام مطالعــه نكــرده و فقــط اعــداد طبیعــی را می شناســند، دو عمــل جمــع و منه

ــع  ــن دو عمــل در واق ــه ای ــد ك ــا شــناخت اعــداد نســبی در می یابن مجــزا می شــمارند. ب
ــیون  ــل رگرس ــادل تحلی ــه مع ــد راه ــس چن ــل واریان ــرای تحلی ــند. ب ــل می باش ــك عم ی
ــوان متناظــر  ــوان به عن ــل همبســتگی متعــارف را می ت ــرای MANOVA تحلی ــی و ب تعدیل
ــل  ــادل تحلی ــدل مع ــوان م ــطحی نمی ت ــد س ــای چن ــرای تحلیله ــا ب ــرد، ام ــنهاد ك پیش
واریانــس یافــت. مدلهــای تحلیــل چندســطحی بــرای حالــت 1 و 2 در واقــع بســیار ســاده 
ــا  ــدی را ب ــداد اســت. متغیرهــای گروه بن ــر برون ــدی و متغی ــر گروه بن ــك متغی و شــامل ی
ــازوی  ــدار 1، ب ــرل و مق ــازوی كنت ــرای آن، ب ــر ب ــدار صف ــه مق ــد ك Treat نشــان می دهن

مداخلــه را نشــان می دهــد. رادنبــوش و بــرك )2002( از دو اندیــس i و j كــه اولــی بــرای 
اشــاره )بــه ترتیــب( افــراد و دومــی بــرای اشــاره بــه گروههــا اســت اســتفاده كرده انــد و 

ــم.  ــن اندیســها اســتفاده می كنی ــا هــم از همی م
مشاهده )واحد تحلیل در R( گروهی و مداخله انفرادی است: 

می توان معادله رگرسیونی زیر را پیشنهاد كرد: 

βij yij =β0j+ Treatij + rij                                                               )1( معادله

كــه r مخفــف residual و بــه معنــی باقیمانــده اســت كــه تابــع آن توزیــع نرمــال بــا میانگیــن 

ــرل( و ijβ شــیب  ــازوی كنت ــن y در ب ــدأ )میانگی ــس 2σ اســت. 0jβ عــرض از مب ــر و واریان صف

رگرســیون )تفــاوت مــورد انتظــار در y مربــوط بــه عضویــت در گــروه مداخلــه( اســت. و اندیــس 

ــش  ــورده )از پی ــت نخ ــای دس ــل گروهه ــه دلی ــه ب ــد ك ــان می ده ــیونی نش ــب رگرس j در ضرای

شــكل گرفتــه( ایــن ضریــب بــرای دو گــروه متفــاوت اســت. بنابرایــن تغییــر پذیــری بالقــوه ایــن 
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ضرایــب در گروههــا را بــا ســطح )2( نشــان داد: 

 β0j=γ00+u0j                                                                         )2( معادله
 β1j=γ10                                                                               )3( معادله

ــه )1( در گروههــا فــرق می كنــد و  ــه )2( نشــان می دهــد كــه عــرض از مبــدأ در معادل معادل

متوســط آن اســت. u0j نشــان می دهــد كــه گــروه j=0( j كنتــرل و j=1 مداخلــه( بــه چــه میــزان 

ــروه  ــاهدات در گ ــن مش ــتگی بی ــبب همبس ــر در u0j س ــن تغیی ــه دارد. ای ــط فاصل ــن متوس از ای

ــم.  ــه نقــل از گاس و اســتانلی آوردی ــه ب ــن مقال ــه ای كــه در آغــاز ای می شــود یعنــی همــان نكت

معادلــه 3 نشــان می دهــد كــه اثــر مداخلــه در مــدل در گــروه مداخلــه )بــا مقــدار ( ثابــت اســت 

و همــه افــراد در گــروه j مداخلــه یكســانی دریافــت می كننــد. در اینجــا توزیــع rij و u0j هــر دو 

نرمــال اســت. اگــر واریانــس توزیــع نرمــال rij را 2σ و واریانــس توزیــع نرمــال u0j را T00 بگیریــم، 

ــه )4( معرفــی كــرد.  ــا معادل ــوان ب ضریــب همبســتگی درون رده ای ICC را می ت
τ00ICC=

τ00 +σ2
معادله )4(                                                           

ضریــب همبســتگی درون رده ای طبــق تعریــف همبســتگی بیــن نمــرات متغیر وابســته 
ــرل(  ــروه كنت ــر دو در گ ــا ه ــه ی ــر دو در گــروه مداخل ــك گــروه )ه ــن دو عضــو ی y بی

اســت. بنابرایــن ICC میــزان شــباهت شــركت كننــدگان در گــروه مداخلــه اســت. 
مدل دوم: مشاهده )واحد تحلیل در R( فردی و مداخله هم فردی است. 

این حالت كامًا معادل ANOVA است و می توان با معادله زیر آنرا نوشت:
β1 yij =β0+ Treatij + rij                                                                  )5( معادله

در اینجــا اندیــس j كــه اندیــس گروه بنــدی اســت حــذف می شــود و بنابرایــن ضرایــب β در 

ســطح دوم محاســبه نمی شــوند )بــر حســب و u( و ICC هــم وجــود نــدارد. ایــن نــوع تحلیــل 



225      

مدخلی بر پژوهشهای تجربی با اثرات خوشه ای ...

ــا  ــن روش ی ــه همی ــرای پژوهش گــران بســیار آشــنا اســت و معمــوالً دو مــدل دیگــر را هــم ب ب

ــد. ــل می كنن ــادل ANOVA آن تحلی مع

مــدل ســوم: مشــاهده )واحــد تحلیــل در R( در بــازوی مداخلــه گروهــی و در بــازوی كنتــرل 

انفــرادی اســت 

ــاب  ــه انتص ــرل و مداخل ــروه كنت ــه گ ــر ب ــط پژوهش گ ــراد توس ــه اف ــت ك ــی اس ــن حالت ای

ــن گــروه منفــرد هســتند  ــرل توســط پژوهش گــر ای ــری گــروه كنت ــل شــكل گی ــه دلی ــد. ب یافته ان

امــا در گــروه مداخلــه چــون همــه تحــت تأثیــر مداخلــه گروهــی هســتند اثــر بیــن آنهــا وجــود 

ــن واحــد  ــری وجــود نداشــت(. بنابرای ــن اث ــود چنی ــردی ب ــه ف ــر مداخل ــه اگ ــی ك دارد )در حال

تحلیــل در R فقــط در بــازوی مداخلــه گروهــی و واحــد تحلیــل در T هــم گروهــی و در بــازوی 

ــزان  ــه می ــد. در اینجــا معادل ــاره ای می نامن ــدل آشــیانی پ ــدل را م ــن م ــرادی اســت. ای ــرل انف كنت

متغیــر وابســته را نشــان می دهــد )عینــًا ماننــد قبــل( امــا چیــزی كــه متفــاوت اســت میــزان βj0 و 

βj1 در ایــن حالــت اســت.)رابرتز و رابرتــز، 2005، لــی و تامپســون 2005 شــوایگ و پــان، 2016، 

الدریــچ و كــری، 2012(. در ایــن حالــت داریــم: 

β0j=γ00                                                                                             )6( معادله

 β1j=γ10+U1j                                                                                      )7( معادله

 

ــاوت اســت )برعكــس  ــادالت متف ــت و شــیب مع ــا ثاب ــن گروهه ــدأ بی ــه عــرض از مب جمل

ــیم:  ــر می رس ــی زی ــدل نهای ــه م ــا ب ــل(. در اینج ــت قب حال

ɣ10 yij =ɣ00+ Treatij + Uij Treatij + rij                                               )8( معادله

ــن  ــد و بنابرای ــب σ2 و τ11 دارن ــه ترتی ــس ب ــا واریان ــال ب ــع نرم ــر دو توزی ــه rij و u1j ه ك

همبســتگی بیــن افــراد در گــروه مداخلــه )همــان كــه در تحلیــل آنــوای معمولــی حــذف می شــود( 

برابــر اســت بــا:
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τ00
ICC= τ00 +σ2

معادله )9(                                                                 

ــن  ــرد ای ــد كارب ــی2 نامیده ان ــی مكان ــدل تصادف ــدل را م ــن م ــكاران1 )2004( ای ــاروخ و هم ب

ــه  ــك برنام ــكاران3، 2006( و در ی ــراس و هم ــاد )فیگوی ــه اعتی ــهائی در حیط روش در پژوهش

ــد  ــر شــركت كرده ان ــراد مســن در گروههــای موســیقی ك ــه در آن اف ــه ای ك ــاه اجتماعــی محل رف

ــان ســكته مغــزی )فورســتر و همــكاران5، 2015(  ــز در درم )جانســون و همــكاران4، 2015( و نی

ــه افزایــش اســت. ــل داده هــا در ســطح گروهــی رو ب ــن شــیوه درســت تحلی ــه شــده و ای ارائ

بــه عنــوان مثــال در پژوهــش ارتضائــی )1393( مداخلــه و دو گــروه كنتــرل وجــود داشــتند. 

فــرض كنیــد تعــدادی دانش آمــوز از مــدارس به صــورت خوشــه ای انتخــاب و مداخلــه بــر روی 

ــرای  ــر ب ــوان دو متغی ــدل )1( را می ت ــه در م ــه و ناحی ــت مدرس ــن حال ــود. در ای ــام ش ــا انج آنه

نمونه گیــری خوشــه ای در نظــر گرفــت در ایــن صــورت R گروهــی و T )مداخلــه( فــردی اســت. 

در مــدل دوم، ســن دختــران و متغیرهائــی از ایــن قبیــل را در تحلیلی كــه انتخــاب دانش آموزان 

تصادفــی ســاده و T )مداخلــه( هــم فــردی اســت به صورت متغیــر همــگام )كواریتــه( وارد كرد. 

در مــدل ســوم طــرح آشــیانی پــاره ای شــكل می گیــرد كــه در آن در گــروه مداخلــه مشــاهدات 

به صــورت گروهــی اســت، مثــًا برخــی از ویژگیهــای آزمودنیهــا فقــط در گــروه مداخلــه )و نــه 

در گروههــای كنتــرل( بــا مداخلــه تعامــل دارد )و بنابرایــن در نقــش تعدیلــی اســت(. مثــًا حضــور 

ــا متغیــر مداخلــه تعامــل دارد  در جلســات درمــان بــرای دختــران می توانــد متغیــری باشــد كــه ب

و بنابرایــن غیبــت در برخــی از جلســات بــر تأثیــر درمــان اثــر كاهنــده دارد. بــه دلیــل ایــن كــه 

ــا مداخلــه تعامــل دارد، مشــاهدات فقــط در اینجــا گروهــی اســت و  متغیــر تعدیل كننــده فقــط ب

بــه همیــن دلیــل آن را طــرح آشــیانی پــاره ای )یعنــی فقــط در گــروه مداخلــه( نامیده انــد )رابرتــز، 

1. Boruch   2. place randomized trials   3. Figueiras 
4. Johnson  5. Fors ter
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ــه در  ــدل ســوم اســت ك ــدل، م ــن م ــاره ای بهتری 2016، اســتربا، 2015(. در طرحهــای آشــیانی پ

ــل  ــدی شــده اســت. از نظــر تحلی ــه گروه بن ــروه مداخل ــط در گ ــی مشــاهده شــده فق آن داده های

آمــاری، تحلیــل رگرســیون تعدیلــی )ضربــی( و نــه تحلیــل كواریانــس كــه در آن واحــد تحلیــل 

در R و T هــر دو فردی انــد بایــد انجــام گیــرد. در واقــع از چهــار شــكل متغیــر ســوم )كواریتــه، 

تعدیلــی، میانجــی و فرونشــان(، نــوع خاصــی از تحلیــل تعدیلــی بــه كار مــی رود. گال، بــورگ و 

گال، ) 1996 ترجمــه فارســی 1393( و گودریــچ و پیــر1،  )1979(، نشــان داده انــد كــه ویژگیهــای 

ــان  ــه درم ــا ب ــد ی ــدا می كنن ــت پی ــه اف ــی ك ــش دارد و آزمودنیهائ ــا نق ــا در حضــور آنه آزمودنیه

ــان باشــد كــه  ــی از آن ــر ویژگیهائ ــا غیبــت می كننــد ممكــن اســت تحــت تأثی ــد ی ادامــه نمی دهن

ــدم شــركت  ــه ع ــد ك ــادران )1381( دریافتن ــًا عریضــی و به ــل دارد. مث ــان تعام ــا جلســه درم ب

ــان رابطــه  ــا شــرم و آزرم آن ــو بالــغ در كاســهای بهداشــت دوران بلــوغ ب دانش آمــوزان دختــر ن

ــن  ــی2 چنی ــح اجتماع ــی تلقی ــروه آزمایش ــغ در گ ــو بال ــران ن ــروه دخت ــه در گ ــی ك دارد، در حال

ــك گــروه  ــی فقــط در ی ــه در آن آزمودن ــده اســت ك ــی پیچی ــن حالت ــی وجــود نداشــت ای تعامل

ــا  ــطح )2( ام ــا در س ــل داده ه ــوده وتحلی ــیانی نب ــری آش ــا در دیگ ــده، ام ــیانی ش ــی آش آزمایش

درگــروه آزمایشــی دوم در ســطح )1( یعنــی انفــرادی اســت. بــه شــرط آنكــه درمــان به صــورت 

ــه  ــا مداخل ــه ب ــی را ك ــوان متغیرهائ ــن صــورت می ت گروهــی در خوشــه ها طراحــی شــود. در ای

ــای  ــكل گیری گروهه ــرورت ش ــال ض ــن ح ــوع در عی ــن موض ــرد. ای ــخص ك ــل دارد مش تعام

ــیانی  ــرح آش ــا ط ــوم ی ــدل س ــرای م ــی ب ــال عال ــك مث ــد. ی ــان می ده ــرل( را نش ــه )كنت مقایس

ــرل  ــروه كنت ــش گ ــن پژوه ــت. در ای ــكاران )1388( اس ــاز و هم ــوری نی ــش علیپ ــاره ای، پژوه پ

طــوری انتخــاب شــدند كــه از حداكثــر همســانی بــا گــروه آزمایــش برخــوردار باشــند. متغیرهــای 

وابســته در ایــن پژوهــش نگــرش، بــروز3 و كیفیــت زندگــی اســت. واحــد تحلیــل در R )بــرای 

1. Goodrich and Pierre
2. social inoculation 
3. incidence
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گــروه آزمایشــی( بــا توجــه بــه متغیــر مســتقل عمــل محلــه ای1، گــروه اســت، واحــد تحلیــل در 

مداخلــه )T( هــم گــروه و شــامل نمونه هــای گزینــش شــده از 40 ســازمان اجتماع محــور اســتان 

ــد  ــری و واح ــل نمونه گی ــد تحلی ــا واح ــی ب ــران به خوب ــت. پژوهش گ ــرقی اس ــان ش آذربایج

تحلیــل در مداخلــه آشــنا هســتند. واحــد نمونه گیــری بــه دلیــل رویكــرد اجتمــاع محــور برنامــه، 

ــاری یافته هــای پژوهــش خــود  ــل آم ــرای تحلی ــه انســانها بلكــه محیط هاســت. پژوهش گــران ب ن

ازآزمــون t مســتقل بــرای مقایســه گــروه آزمایشــی و گــروه كنتــرل در ســه متغیــر وابســته نگــرش، 

ــه پژوهــش حاضــر روش آمــاری  ــه مقال ــا توجــه ب ــد. ب ــروز و كیفیــت زندگــی اســتفاده كرده ان ب

ــد. 5  ــتفاده می ش ــد ســطحی اس ــل چن ــود از تحلی ــر ب ــل R و T بهت ــه تحلی ــا توجــه ب مناســب ب

ــا  ــد. ب ــرار دارن ــرل ق ــروه كنت ــه ای در گ ــه خوش ــروه آزمایشــی و 5 نمون ــه ای در گ ــه خوش نمون

ایــن حــال در گــروه كنتــرل واحــد تحلیــل فــرد باقــی می مانــد چــون فقــط در گــروه آزمایشــی 

تحــت متغیــر مســتقل عمــل محلــه ای، نمونــه گروه بنــدی شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب پژوهــش 

ــاره ای چنــد ســطحی اســت. چــون نمــرات به صــورت پیش آزمــون  تحــت یــك مــدل آشــیانی پ

ــزوده  ــگام اف ــورت متغیرهم ــد به ص ــون بای ــرات پیش آزم ــت، نم ــده اس ــزارش ش ــون گ پس آزم

شــود. 

بــه عنــوان مثــال داده هــای یــك پژوهــش در محیــط صنعــت )عریضــی، 1395( ارائــه می شــود 

كــه در آن بــرای كاهــش قلــدری در محیــط آموزشــهائی داده می شــود. مطالعــه بــر روی قلــدری در 

محیــط كار2 جــزء موضوعــات مــورد عاقــه پژوهش گــران رفــاه اجتماعــی بــوده اســت. قلی پــور 

ــرش  ــدری و پذی ــت قل ــف درس ــان از تعری ــی زن ــدم آگاه ــد ع ــان دادن ــكاران )1388( نش و هم

مردســاالری موضــع انفعالــی در زنــان پدیــد آورده و عاملیــت آنهــا را در صحنــه اجتماعــی كاهــش 

داده اســت. روابــط قلــدری در محیــط كاری بــه پیوندهــای بیــن افــراد گروهــی كــه هنجــار قلــدری 

1. community action 
2. workplace bullying 
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را بــه وجــود می آورنــد مربــوط اســت )نصــر اصفهانــی و شــهبازی، 1392(. ســه گــروه در ایــن 

پژوهــش مقایســه شــده اند گــروه اول، گــروه آزمایشــی اســت كــه در مــورد آنهــا رفتــار قلدرانــه 

ــا فراوانــی )بســامد( نســبتًا باالیــی گــزارش شــده اســت. ایــن گــروه به صــورت  در محیــط كار ب

پایلــوت در یــك ُهلدینــگ بــزرگ صنعتــی كــه در هجــده مــكان كشــور شــركتهای آن گســترده 

ــه ایــن ترتیــب  شــده اســت انتخــاب شــده و در دو گــروه آزمایشــی و كنتــرل تقســیم شــدند. ب

تعــداد شــركتها 18 و تعــداد ســایتها 57 عــدد انتخــاب شــدند و گــروه آزمایشــی كــه آمــوزش برای 

كاهــش رفتــار قلدرانــه در آنهــا اعمــال گردیــد )نــام ایــن كاســها در محیــط صنعــت بهبــود رفتــار 

شــهروندی در محیــط كار (CIB) 1 بــود( شــامل 642 نفــر و گــروه كنتــرل شــامل 637 نفــر بــود. 

ــه  ــا ك ــده اند از آن ج ــدی ش ــه گروه بن ــراد در مداخل ــركت اف ــل ش ــه دلی ــی، ب ــروه آزمایش در گ

تصــور می شــد افــراد در حضــور سرپرســتان خــود، در كاس غیبــت نكــرده و آمــوزش بــر آنهــا 

مؤثــر خواهــد بــود بیــن 0/09 تــا 1/82% افــراد كاس از سرپرســتان بودنــد. افــراد در گــروه دوم 

بــه دلیــل ایــن كــه در یــك كاس نیســتند گروه بنــدی نشــده اند. عــاوه بــر ایــن گــروه كنتــرل، 

گــروه كنتــرل دومــی نیــز بــه كار رفــت. دومیــن گــروه كنتــرل، افــرادی هســتند كــه از آنهــا رفتــار 

ــر  ــه شــامل 473 نف ــدی نیســتند ك ــز دارای گروه بن ــروه نی ــن گ ــده نشــده اســت و ای ــه دی قلدران

بــود. بــه ایــن ترتیــب ایــن پژوهــش یــك طــرح آشــیانی تجربــی اســت و به طــور نســبی در هــر 

شــركت 3/17 ســایت مطالعاتــی انتخــاب شــد. تعــداد نمونــه درگــروه آزمایشــی بــه طــور نســبی 

11/26 نفــر بــود. حجــم كلــی جامعــه 18723 نفــر در تمامــی شــركتها و بنابرایــن نســبت جامعــه 

در گــروه آزمایشــی حــدود 0/034، در گــروه كنتــرل اول شــامل افــراد پرخطــر كــه در آمــوزش 

شــركت نكردنــد 0/034 و گــروه كنتــرل دوم 0/025 بــود كــه در جمــع نزدیــك بــه یــك دهــم كل 

جامعــه را پوشــش مــی داد )0/093(. تحلیــل یافته هــا بــا رویــه MIXED در SAS بــا برآوردگــر 

REML انجــام شــده اســت كــه امــكان آزمــون اثــرات ثابــت )كــن وارد و راجــرز،  1997( در ســه 

1. citizenship improvement behavior 
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ــدل را  ــا ســه م ــه م ــوزش اســت ك ــن آم ــر ای ــا بررســی تأثی ــی آورد. هــدف م ــم م ــدل را فراه م

بررســی خواهیــم كــرد. در گــروه آزمایشــی R و T )تصادفــی كــردن و مداخلــه( هــر دو گروهــی 

و در هــر گــروه بهنجــار كنتــرل R و T هــر دو انفــرادی هســتند. در گــروه كنتــرل كــه افــراد قلــدر 

هســتند R گروهــی اســت. در مــدل اول فقــط بــه بــرآورد آمــوزش(CIB) درمقایســه بــا گروههــای 

كنتــرل پرداختــه شــده و تأثیــر شــركت و ســایت در كاهــش ایــن رفتارهــا مطالعــه شــده اســت در 

ایــن حالــت می تــوان گــروه آزمایشــی را نیــز ماننــد گروههــای كنتــرل در ســطح فــردی مطالعــه 

كــرد.

 yij=β0+β1 Treat+rij

 كــه رویــه معمــول در پژوهشــهای مربــوط بــه تحقیقــات آزمایشــی اســت. Y متغیــر 
ــا دو  ــری ب ــون و Treat متغی ــوزش( آزم ــس از آم ــه پ ــی قلدران ــداد )در اینجــا فراوان برون
مقــدار صفــر و یــك بــه ترتیــب مربــوط بــه گــروه كنتــرل و آزمایــش و عــرض از مبــدأ 
و شــیب رگرســیون )تأثیــر مداخلــه( اســت. و دارای توزیــع نرمــال اســت. در مــدل دوم 
متغیرهــای زیــر افــزوده شــده اســت 1- پیونــد بــا دیگــر افــراد قلــدر )بســامد آنهــا قبــل 
ــد(، 2-  ــائی ش ــتان بافصــل شناس ــا مســاعدت سرپرس ــی ب ــهای آموزش ــروع كاس از ش
ســن و 3- تعــداد فرزنــدان. تصــور می شــد افــراد قلــدری كــه پیونــد بیشــتری بــا افــراد 
ــرآورد بســامد  ــد )و بنابرایــن ب ــد كمتــر تحــت تأثیــر كاس قــرار گیرن قلــدر دیگــر دارن
ــد  ــد دارن ــه فرزن ــرادی ك ــت اســت(. در اف ــا مثب ــه درآنه ــار قلدران ــس از كاس در رفت پ
رفتــار قلــدری كاهــش یابــد )زیــرا از عواقــب قلــدری بــر روی فرزنــدان خــود نگراننــد( 
ــدل  ــن ُم ــرد. در ای ــر ك ــار نظ ــح اظه ــور صری ــه ط ــوان ب ــز نمی ت ــن نی ــورد س و در م
ــت قبلــی همــه مشــاهدات در هــر گــروه آزمایشــی به صــورت گروهــی و  برعكــس حال
ــس و  ــا دو اندی ــدل دوم ب ــق م ــب طب ــت ضرائ ــن حال ــد. در ای ــل مطالعه ان ــردی قاب ــه ف ن
ــی  ــد كــه نشــان می دهــد كــه متغیرهــای افــزوده شــده در ســه گــروه )یعن ــرار می گیرن ق
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ــد، داشــتن فرزنــد و ســن( نشــان می دهــد كــه گــروه j )یعنــی گــروه آزمایشــی( از  پیون
میانگیــن تــا چــه انــدازه متفــاوت اســت و همیــن مقــدار همبســتگی درون خوشــه ای را 
ــف(  ــایتهای مختل ــه كاس )در س ــوط ب ــای مرب ــوم متغیره ــدل س ــی آورد. در م ــد م پدی

یعنــی غیبــت در كاس )كــه احتمــاالً تأثیــر كاس را كاهــش خواهــد داد( و میانگیــن ســنی 
افــراد در كاســها و حضــور سرپرســت در كاس ســبب شــكل گیری یــك مــدل بــا طــرح 
ــن عوامــل در گــروه آزمایشــی به صــورت  ــن صــورت ای ــی می شــود. در ای آشــیانی جزئ
پــاره ای بــر شــیب )مداخلــه( تأثیــری گذارنــد كــه می شــود زیــرا ایــن متغیرهــا فقــط در 
ــر  ــای دیگ ــته و در گروهه ــر گذاش ــه در آن كاس وجــود دارد( تأثی ــروه آزمایشــی )ك گ
ــن  ــیب در بی ــه ش ــده ك ــه ش ــطح ارائ ــدل در دو س ــا م ــت. در اینج ــری نیس ــن تأثی چنی
ــا  ــی( ب ــی )ضرب ــورت تعدیل ــا به ص ــه متغیره ــا هم ــد. در اینج ــر می كن ــا تغیی گروهه
مداخلــه هســتند نتایــج در جــدول )1( آورده شــده كــه بــرآورد مربــوط بــه بســامد رفتــار 
قلدرانــه در ســه مــدل )I- بــدون گروه بنــدی و داده هــای فــردی II- گروههــای آزمایشــی 
ــیانی در  ــورت آش ــدی به ص ــده اند III- گروه بن ــدی ش ــر گروه بن ــه متغی ــا س ــرل ب و كنت

گــروه مداخلــه اســت(  ارائــه شــده اســت.
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جدول )1( مقایسه برآورد اثر مداخله درکاهش قلدری سازمانها در سه مدل

دل
م

ف
آزمونبرآوردآزمونبرآوردآزمونبرآوردمتغیر پیش بینردی

1

(F) ***0/2238/53شرائط گروه مداخله1
2/54 * (t)0/169/24*** (F)

2/38 * (t)0/147/29*** (F)
2/47* (t)

 كنترل بدون رفتار2
0/18-3/21* (t)-0/12-3/61* (t)-(t) ***7/24-0/41-قلدری

13/24*** (F)3/22*** (F)(F) ***16/02شركت3

13/24*** (F)(F) ***78/56سایت4
(F) 

13/29***

2

0/5119/42*** (t)(t) ***0/4827/04پیوند با افراد قلدر5

0/072/38* (t)(t) *0/093/26سن6

0/04-1/09 (t)-(t) 1/68-0/07-تعداد فرزندان7

3

8Ry×0/364/73 حضور در كاس*** (t)

9Ry ×0/041/28سن*** (t)

 درصد سرپرست در10
Ry ×0/243/86كاس*** (t)

P>0/05 =*

P>0/001 =***

t = آزمون مقایسه دو گروه
F = آزمون مقایسه چند گروه

ــه پراكندگــی آموزشــهای  ــوط ب ــس در ســه مــدل در دو ســطح مرب مؤلفه هــای واریان
مداخلــه ای )σ2( و واریانــس باقیمانــده )Treat)τ11 نشــان می دهــد كــه بیشــترین نســبت 
ــركت كنندگان و  ــه ش ــوط ب ــی مرب ــر تعامل ــدل اث ــن م ــی در ای ــت. یعن ــدل 3 اس در م
ویژگیهــای آمــوزش بیشــتر از دو مــدل دیگــر اســت. تهرانــی )2004( نشــان داده اســت كه 

رفتــار قلــدری در ســازمان معــادل اســترس یــك PTS مزمــن اســت.
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هــدف مقالــه حاضــر، بررســی امــكان اســتفاده از مــدل آشــیانی پــاره ای در برخــی از 
مقاله هــای آزمایشــی در مجلــه رفــاه اجتماعــی )مــدل ســوم( اســت. ایــن نــوع پژوهشــها 
ــی رود و در پژوهشــهای  ــه كار م ــاره ای ب ــدل آشــیانی پ ــه در آن م ــای كاری ك در محیط ه

بین المللــی رو بــه گســترش اســت كــه یــك نمونــه آن تحقیــق جــاج و همــكاران1 )2006( 
می باشــد.

روش
ــل  ــه ای و تحلی ــات كتابخان ــی از مطالع ــش تركیب ــن پژوه ــده در ای ــتفاده ش روش اس
ــا از روش  ــه در آنه ــی ك ــاه اجتماع ــه رف ــاالت فصلنام ــه مق ــه در آن هم ــوی اســت ك محت
آزمایشــی اســتفاده شــده بــود بررســی شــده و روشــهای آمــاری آنهــا از نظــر تناظــر واحــد 
ــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوی كمــی،  تحلیــل در R و T بررســی شــدند و ســپس ب
ــد. در  ــخص ش ــری مش ــث و نتیجه گی ــی در بح ــه گروه ــه مداخل ــا ب ــاره آنه ــد اش درص
تحلیــل محتــوی كمــی بــر روی مطالــب نوشــتاری، واحــد تحلیــل می توانــد كلمــه، جملــه 
یــا پاراگــراف باشــد كــه در پژوهــش حاضــر واحــد تحلیــل جملــه در نظــر گرفتــه شــد.

یافته ها

در جــدول )2(، مجموعــه شــش مقالــه فهرســت شــده اســت كــه در فصلنامــه رفــاه 
ــه محتــوی مقــاالت واحــد تحلیــل در R و T و  ــا توجــه ب اجتماعــی گــزارش شــده و ب

تناظــر بیــن آنهــا و روش آمــاری بــه كار رفتــه مشــخص شــده اســت.

1. Judge 
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Tو R جدول )2( ویژگیهای مقاالت )شبه( آزمایشی چاپ شده در فصلنامه رفاه اجتماعی و تناظر واحد تحلیل در

ف
ردی

نام نویسنده

عنوان مقاله

نمونه

ش
طرح پژوه

Rواحد تحلیل 

Tواحد تحلیل 

تناظر

ش آماری
 رو

به كاررفته

معنی داری

1

 صادقی و همكاران
)1392(

ش
 تأثیر آموز

 مهارتهای زندگی بر
ت زندگی

 ابعاد كیفی
ایتام نوجوان

 ایتام 12 تا 18 ساله
شهر اصفهان

س
ش آزمون-پ

 پی
آزمون با گروه كنترل

ب و
 فردی، انتخا

ب تصادفی
انتصا

گروهی، آزمایشی

وجود ندارد

س
 تحلیل كواریان

ش(
)هم پراكن

ت
مثب

2

 سلطانی علی آباد و
همكاران )1391(

 اثر بخشی
ش مهارتهای

 آموز
 ارتباطی بر سطح
 خودمتمایزسازی
پسران نوجوان

 نوجوانان دبیرستانی
منطقه 3 تهران

س 
ش آزمون-پ

پی
آزمون با گروه كنترل

ب و
 فردی، انتخا

ب تصادفی
انتصا

گروهی، آزمایشی

وجود ندارد

tت و
  استیودن

س
تحلیل كواریان

ت
مثب

3

 علی پوری نیاز و
همكاران )1388(

اثربخشی برنامه 
پیشگیری اجتماع 
محور از اعتیاد بر 
ت زندگی در 

كیفی
استان آذربایجان 

شرقی

ت
 محله های تح

ش برنامه
پوش

س 
ش آزمون-پ

پی
آزمون با گروه كنترل

 گروهی، 5 محله
ش و 5

 گروه آزمای
محله گروه كنترل

گروهی، آزمایشی

وجود دارد

tوابسته و مستقل  
و تحلیل تمیزی

منفی

4

 سینا رحیمی و
سلیمانی نیا )1387(

ش مهارتهای
 تأثیر آموز

ش
 زندگی بر افزای

ت
 میزان مشارك

اجتماعی كودكان

 دختران و پسران پایه
اول دبستان تهران

س آزمون
ش آزمون-پ

 پی
با گروه كنترل

ب
 گروهی، انتخا
خوشه ای

گروهی، آزمایشی

وجود دارد

tوابسته 

ت
مثب

5

 پاكدامن و همكاران
)1391(

ش
 تأثیر آموز

 مهارتهای زندگی بر
ت و

ش پیشرف
 انگیز

ت تحصیلی
 پیشرف

ش آموزان
دان

 دختران و پسران سوم
راهنمایی پیران شهر

س
ش آزمون-پ

 پی
آزمون با گروه كنترل

ب
 گروهی، انتخا
خوشه ای

گروهی، آزمایشی

وجود دارد

س
تحلیل كواریان

ت
مثب

6

 علی نیا و همكاران
)1392(

ت مددكاری
 تأثیر مداخا

 اجتماعی گروهی بر
 سازگاری اجتماعی پسران

بزهكار

 نوجوانان 12 تا 18 ساله
ت تهران

كانون اصاح و تربی

س آزمون
ش آزمون-پ

 پی
با گروه كنترل

ب
ب و انتصا

 فردی، انتخا
تصادفی

گروهی، آزمایشی

وجود ندارد

tگروههای مستقل 

ت
مثب
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ــد  ــن واح ــر بی ــورد تناظ ــه م ــود، در س ــده می ش ــدول )2( دی ــه در ج ــور ك همانط
تحلیــل در R و T وجــود داشــته و در ســه مــورد وجــود نــدارد كــه در ایــن ســه مــورد 
ــوع اول و  ــود كــه ن ــوع مدلهــای خطــی و سلســله مراتبــی ب ــر اســتفاده از دو ن روش بهت

نــوع دوم كاربــرد ایــن مدلهــا در مداخــات گروهــی در مقدمــه معرفــی شــد؛ امــا در همــه 
مــوارد از آزمونهــای ANOVA اســتفاده شــده اســت. 

در جــدول )3( نتایــج تحلیــل محتــوی در بخشــهای پیشــینه و بحــث مقــاالت فصلنامــه 
ــن دو  ــی در ای ــات كل ــمارش جم ــای ش ــا برمبن ــت. درصده ــده اس ــی آم ــاه اجتماع رف
بخــش و شــمارش جمــات ارجــاع داده شــده بــه ماهیــت گروهــی مداخلــه آمــده اســت.

جدول )3( نتیجه تحلیل محتوی در پیشینه مقاالت فصلنامه رفاه اجتماعی در توجه به مداخله گروهی

مقالهردیف
جمالت حاوی اشاره به مداخله گروهی

بحثپیشینه

--صادقی و همكاران )1392(1

7%10%سلطانی علی آباد و همكاران )1391(2

58%77%علیپوری نیاز و همكاران )1387(3

--سینا رحیمی و سلیمانی نیا )1387(4

--پاكدامن و همكاران )1391(5

5%38%علی نیا و همكاران )1392(6

همانطــور كــه در جــدول )3( دیــده شــد، در مقالــه علیپــوری نیــاز توجــه بــه عامــل 
گروهــی مداخلــه هــم در بخــش پیشــینه و هــم در بخــش بحــث عمــده بــوده و بیــش از 
نیمــی از مطالــب را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در ســه مــورد هیــچ اشــاره ای )بــه 
جــز عنــوان( بــه ماهیــت گروهــی مداخلــه نشــده )مــوارد 1، 4 و 5( و در دو مــورد 2 و 6 

ایــن اشــاره ضعیــف بــوده اســت. 
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ــوع دوم كــه معــادل دو روش مختلــف  ــوع اول و ن ــوع تناظــر ن در جــدول )4(، دو ن
تحلیــل سلســله مراتبــی اســت آمــده اســت. همانطــور معنــی داری تفــاوت هــم در بیــن 
گروههــای جنســیتی در مقــاالت و هــم معنــی داری بیــن گــروه آزمایشــی و كنتــرل مــورد 

اشــاره قــرار گرفتــه اســت. 
جدول )4( ریخت شناسی انواع تناظرها در مقاالت )شبه( آزمایشی فصلنامه رفاه اجتماعی

درصدمعنی داریدرصدآماره هادرصدواحد تحلیلدرصدتناظر

 تناظر
 Rواحد تحلیل 0%نوع 1

 در بین گروههای33% وابسته50t درصدفردی
80%آزمایشی و كنترل

 تناظر
 Tواحد تحلیل 50%نوع 2

فردی
 صفر
 در بین دختران و33% مستقلtدرصد

0%پسران

 فقدان
 Rواحد تحلیل 50%تناظر

گروهی تصادفی
33 درصد
17 درصد

 تحلیل
 در بین گروههای33%كواریانس

  )ردیف 6(17%سنی

همانطــور كــه دیــده می شــود در هیــچ یــك از مــوارد مقــاالت تفــاوت بیــن گروههــای 
جنســیتی معنــی دار نشــده اســت بــه جــز یــك مــورد كــه تفــاوت بیــن گــروه آزمایــش و 
كنتــرل معنــی دار بــوده اســت. بنابرایــن همــه مقاالتــی كــه ایــن تناظــر بیــن آنهــا وجــود 

داشــته بایــد از تحلیــل سلســله مراتبــی نــوع دوم تحلیــل شــوند. 

بحث
ــی  ــه گروه ــهای مداخل ــه در آن از روش ــی ك ــاه اجتماع ــه رف ــاالت فصلنام ــه مق هم
اســتفاده شــده بــود در ایــن مقالــه مــورد بحــث قــرار گرفتنــد. در همــه آنهــا از روشــهای 
آمــاری مرتبــط بــا مداخــات فــردی )تحلیــل كواریانــس یــا t گروههــای مســتقل( اســتفاده 
شــده بــود. ایــن مســئله مــورد انتظــار اســت زیــرا علیرغــم ایــن كــه یــك دهــه از معرفــی 
ــان  ــاره ای در جه ــیانی پ ــه ای آش ــی خوش ــرح آزمایش ــه ط ــوط ب ــاری مرب ــهای آم روش
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ــم  ــر ه ــات دیگ ــع در مج ــده اند. در واق ــی نش ــها معرف ــن روش ــران ای ــذرد، در ای می گ
ــه نشــده اســت.  ــه گروهــی پرداخت ــل آمــاری روشــهای مداخل ــه موضــوع تحلی هرگــز ب
ــها  ــن پژوهش ــرای ای ــاری ب ــر آم ــل بهت ــر تحلی ــدی ب ــش درآم ــد پی ــه می توان ــن مقال ای

ــوده اســت. مســئله  ــه حاضــر معرفــی ایــن روشــها ب باشــد. در واقــع هــدف اصلــی مقال
ــق نباشــد، خودآگاهــی  ــا روش تحقب ــق ب ــاری منطب ــن اســت كــه اگــر شــیوه آم مهــم ای
ــه  ــراد ب ــری اف ــگام بحــث و نتیجه  گی ــرا هن ــم می شــود، زی ــق ك ــه مســئله تحقی نســبت ب
ــا  ــی در یافته ه ــش كیف ــر كاه ــاوه ب ــن ع ــد و بنابرای ــه می كنن ــاری مراجع ــداول آم ج
ــه در ســه  ــده شــده ك ــه حاضــر دی ــری هــم ضعیــف می شــود. در مقال بحــث و نتیجه گی
مقالــه هیــچ توجهــی بــه ماهیــت مداخلــه گروهــی نشــده، در دو مقالــه در حــد ضعیــف 
بــوده اســت و فقــط یــك مقالــه توجــه بــه مداخلــه گروهــی داشــته اســت. در فصلنامــه 
رفــاه اجتماعــی واحــد تحلیــل در R همــواره روشــهای اســتاندارد بــوده اســت بــه طــوری 
ــه كــه واحــد تحلیــل فــردی وجــود داشــته اســت انتخــاب و انتصــاب  در هــر ســه مقال
ــاب  ــوده از انتخ ــی ب ــل در R گروه ــد تحلی ــه واح ــی ك ــه های ــوده و در مقال ــی ب تصادف
تصادفــی خوشــه ای اســتفاده شــده اســت. ایــن در حالــی اســت كــه در مجــات بالینــی، 
واحــد تحلیــل در R از روشــهای اكثــراً غیــر اســتاندارد )مثــل نمونــه در دســترس( اســتفاده 
شــده اســت. بــرای مثــال مجلــه روانشناســی بالینــی در ســالهای 1390، 1391 و 1392، 74 
درصــد مقــاالت از نمونه گیــری در دســترس اســتفاده كــرده اســت و در 96 درصــد ایــن 
ــرا  ــه اصــوالً نادرســت اســت. زی ــس اســتفاده شــده اســت ك ــل كواریان ــاالت از تحلی مق
ــی انجــام شــده  ــه شــیوه اســتاندارد و احتمال ــد ب ــری بای ــس، نمونه گی ــل كواریان در تحلی
ــورت  ــی به ص ــی بالین ــه روانشناس ــه از مجل ــك مقال ــال ی ــر س ــدول )5( ه ــد. در ج باش
 R هدفمنــد انتخــاب شــده تــا نشــان داده شــود مجله هــای دیگــر نیــز بــه واحــد تحلیــل

ــد.  ــی نمی كنن ــوالً توجه و T معم
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جدول 5. مقاالت آزمایشی مجله روانشناسی بالینی

ف
عنواننویسندگانردی

 شیوه
نمونه گیری

 واحد تحلیل
R در

 واحد
 تحلیل
Tریدر

 دا
نی

مع

رد
ندا

ستا
ا

رد
ندا

ستا
یرا

غ

1
 شفیعی سنگ

 آتش و همكاران
)1391(

 اثربخشی درمان
 فراشناختی بر اضطراب
 و مؤلفه های فراشناختی

 مبتایان به اختال
اضطراب فراگیر

+-
 شبه

 آزمایشی
گروهی

+

یوسفی )1390(2

 مقایسه اثربخشی دو
 رویكرد خانواده درمانی

 مبتنی بر طرح واره درمانی
 و نظام عاطفی بودن بر

 میل به طاق در مراجعان
متقاضی متاركه

+
 فردی؛

 تصادفی چند
 مرحله ای

 آزمایشی
 گروهی

+

 اصفهانی و3
همكاران )1392(

 اثربخشی گروه درمانی
 مبتنی بر مواجهه و
 جلوگیری از پاسخ،

 برشدت عائم اختال
وسواسی- جبری

+-
 شبه

 آزمایشی
گروهی

+

ــورد 2، روش  ــا در م ــدارد. تنه ــود ن ــر وج ــوق تناظ ــه ف ــه نمون ــدام از س در هیچك
ــه در حــال  ــود )ك ــه ب ــل توجی ــود قاب ــردی ب ــه ف ــر مداخل ــس اگ ــل كواریان ــاری تحلی آم
ــم  ــردی شــده ه ــه ف ــرض وجــود مداخل ــه ف ــی ب ــوارد دیگــر حت حاضــر نیســت(. در م
روش تحلیــل كواریانــس بــرای تحلیــل داده هــا نادرســت اســت. در حالــی كــه در كلیــه 
ــتاندارد  ــری اس ــیوه های نمونه گی ــی ش ــاه اجتماع ــه رف ــده در فصلنام ــاپ ش ــاالت چ مق
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اســت، در مجلــه روانشناســی بالینــی غیراســتاندارد و بنابرایــن خــود منبــع خطاهــای بالقــوه 
در كاربــرد روشــهای نادرســت آمــاری اســت. تنهــا در یكــی از ایــن مقــاالت )اصفهانــی 
و همــكاران، 1392( در بحــث اشــاره عالــی بــه تأثیــر گــروه درمانــی كــرده اســت كــه در 

ــته اند :  ــا نوش ــت. آنه ــافر )1993( اس ــز و ش ــتیوارت، مارك ــس اس ــه فال ــوط ب ــل مرب اص
اگرچــه بیشــتر تحقیقــات انجــام شــده در مــورد درمانهــای روان شــناختی موجــود بــرای 
درمــان اختــال وسواســی-جبری، مبتنــی بــر ســاختار درمــان فــردی اســت، امــا تحقیقــات 
ــل  ــان كــرد و دلی ــوان به صــورت گروهــی درم ــن اختــال را می ت ــد كــه ای نشــان می دهن
ــه تشــویق  ــا توجــه ب ــن اســت كــه تحمــل اضطــراب ناشــی از مواجــه ب موفقیــت آن ای
ــر  ــا راحت ت ــرد مبت ــرای ف ــده، ب ــاهده ای رخ داده ش ــری مش ــی و یادگی ــی، همدل گروه
ــه حاضــر  ــه ICC Treat اســت كــه در معــادالت 4 و 9 مقال ــوط ب می شــود.این تأثیــر مرب
ــری  ــث و نتیجه گی ــش بح ــور در بخ ــندگان مزب ــد نویس ــت. هرچن ــده اس ــزارش ش گ
ــر یافته هــا  ــی ب ــد مبتن ــن تأكی ــا ای ــد ام ــد می كنن ــر جلســه گروهــی تأكی ــر تأثی كمــاكان ب
نیســت زیــرا ICC Treat در تحلیــل ANCOVA كــه آنهــا اســتفاده كرده انــد وجــود نــدارد. 
نكتــه مهمــی كــه در ایــن پژوهشــها كمتــر بــه آن توجــه شــده اســت متغیرهــای فــردی 
ــل در T گــروه باشــد  ــن اگــر واحــد تحلی ــه تعامــل كــرده و بنابرای ــا مداخل اســت كــه ب

ــرد. ــطحی آن را واردك ــد س ــل چن ــوان در تحلی می ت
بــا وجــود این كــه شــیوه ارائــه شــده در ایــن مقالــه مشــكات آمــاری تحلیلهائــی كــه 
در آنهــا واحــد تحلیــل در تصادفــی كــردن یــا در درمــان گروهــی اســت را حــل می كنــد 
ــرو  ــه روب ــت آگاهان ــًا در رضای ــش و مث ــر پژوه ــای دیگ ــائلی در حیطه ه ــا مس ــا ب ام
ــرای  ــرد اج ــرار گی ــه ق ــرض مداخل ــروه در مع ــرد، گ ــای ف ــر گاه به ج ــرا ه ــود زی می ش
رضایــت آگاهانــه بــا چالشــهای جــّدی روبــرو می شــود كــه شــاید زلــن1 )1990و 1979( 

1. Zelen
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ــی  ــد. هنگام ــاخته باش ــرح س ــل مط ــن دلی ــه همی ــی را ب ــت تصادف ــی رضای ــده طراح ای
ــی  ــائل اخاق ــد مس ــرار گیرن ــل T ق ــای تحلی ــی واحده ــه ها به صــورت گروه ــه خوش ك
ــرار  ــی در پژوهشــها در تناقــض ق ــان بالین ــا راهنمــای درم ــه ب ــت آگاهان ــژه رضای و به وی

ــن  ــت، ای ــده اس ــته ش ــردی نوش ــان ف ــرای درم ــواره ب ــا هم ــن راهنم ــرا ای ــرد، زی می گی
ــه  ــن مقال ــود. در ای ــرح می ش ــا ط ــط در اینج ــه فق ــت ك ــری اس ــش دیگ ــوع پژوه موض
ــرای  ــه در طــرح پژوهــش ب ــه شــده و مســائلی ك ــل پرداخت ــاری تحلی ــه شــیوه های آم ب
ایــن نــوع مدلهــا پیــش می آیــد موضــوع پژوهشــهای دیگــری اســت. روشــهائی كــه بــرای 
ــًا در  ــترش داد. مث ــوان گس ــت را می ت ــده اس ــی ش ــه معرف ــن مقال ــا در ای ــل داده ه تحلی
تحلیــل كواریانــس كــه می تــوان آن را بــه حالــت چنــد ســطحی در پژوهشــهای آزمایشــی 
گســترش داد. در اینجــا مــدل رگرســیون ســاده در معادلــه )1( را بــرای متغیرهــای همــگام 

ــت.  ــی اس ــطح گروه ــه در س ــت ك ــر نوش ــورت زی ــوان به ص می ت
 Yij=β0j+β1jTreatij+β2 xij+rij                                                )10 معادله(

كه در اینجا 
 β0j=γ00                                                                                 )11( معادله
β1j=γ10+U1j                                                                         )12( معادله
 β2j=γ20                                                                               )13( معادله 
ــطحی را  ــد س ــس چن ــل كواریان ــه تحلی ــوان معادل ــای آن می ت ــر مبن ــن ب  و بنابرای

به صــورت زیــر نوشــت:
Yij=γoo+γ10Treatij+γ20 Xij+U1j Treatij+rij                                 )14( معادله
در بســیاری از تحلیلهــای پیش آزمــون و پس آزمــون كــه بــا تحلیــل كواریانــس انجــام 
شــده اســت بدالئلــی )از جملــه ســازه های جمعــی یــا اشــتراكی( بایــد تحلیــل كواریانــس 
ــرل از  ــروه كنت ــه گ ــی ك ــژه در تحلیلهائ ــرد، به وی ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــد ســطحی م چن
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ــی اســت.  ــان به صــورت گروه ــه درم ــروه مداخل ــا در گ ــده، ام ــد آم ــتقل پدی ــراد مس اف
یــك نمونــه از آن پژوهــش علیپــوری نیــاز، رفیعــی، فــروزان و طالبــی )1388( اســت. ایــن 
مقالــه بســیار جــذاب و بــا اهمیــت كــه در حیطــه رفــاه اجتماعــی كاری بــا ایــن گســتردگی 

كمتــر انجــام شــده اســت بهتــر بــود بــا توجــه بــه معــادالت 10 تــا 14، تحلیــل می شــد، 
در حالــی كــه پژوهش گــران از ماهیــت T و R و خوشــه بندی بــرای اعمــال متغیــر 
مســتقل آگاه بوده انــد، امــا بــا روش مرســوم واحــد تحلیــل را در اجــرای تحلیــل آمــاری 
ــون  ــده و پیش آزم ــث نش ــر بح ــه حاض ــه در مقال ــدل ك ــن م ــد. ای ــر گرفته ان ــرد در نظ ف
ــر در  ــه پژوهش گ ــی ك ــا جائ ــد. ت ــارم نامی ــدل چه ــوان م ــده را می ت ــده ش در آن گنجانی
جریــان اســت در ایــران كتــاب مســتقلی در مــورد آزمایشــهای تصادفــی خوشــه ای وجــود 
نــدارد، امــا در زبــان انگلیســی كتابهــای زیــادی در ایــن مــورد وجــود دارد كــه بــه نظــر 
نویســنده مقالــه حاضــر هنــوز كتــاب دونــر وكار )2004( و الدریــچ و كــری )2012( را 

بهتــر از بقیــه یافتــه اســت. 
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