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DDEEMMEERRSSUULL SSTTIIIINNTTIIFFIICC IINN PPSSIIHHOOLLOOGGIIEE

De regula stiinta este definita global ca o forma structurata de
rezolvare de probleme sau ca o metoda particulara de investigatie sau de
achizitionare de cunostinte.
Majoritatea oamenilor o considera o metoda prin excelenta, care permite
obtinerea unui adevar indubitabil. De obicei se acorda o mare
credibilitate aspectelor calificate ca fiind stiintifice.

De alta parte, numele de stiinta este rezervat unor discipline,
putine la numar, foarte precise (fizica, chimie), considerate neutre si
independente fata de activitatile umane si caracterizate printr-o mare
precizie a masurarii.
Cindva era relativ usor sa se distinga intre stiintific si nestiintific,
deoarece obiectul de studiu era unicul criteriu de definitie. Largirea
domeniilor de investigatie (sec.XIX-XX) a creat dificultati in distingerea
a ceea ce este stiintific de nestiintific doar pe baza criteriului unic al
obiectului de studiu. A devenit comod in a defini stiinta prin raportarea la
universalitatea metodelor pe care le utilizeaza.

Este important totusi sa nu confundam metoda stiintifica, care
reprezinta logica fundamentala a intregii activitati de cercetare, cu
diversele procedee de cercetare, care sint tehnici specifice, ce
concretizeaza metoda stiintifica in diferite cercetari particulare.

Demersul stiintific presupune un numar de postulate de baza
relativ imuabile, in timp ce procedeele de cercetare pot varia in functie
de natura obiectului de studiu, de natura problemei studiate si de nivelul
la care aspira o cercetare data. De exemplu psihologul poate sa recurga la
numerose procedee ca: administrarea unui test, masurarea dezvoltarii
motrice sau poate observa interactiunile sociale cu o camera ascunsa.

Din necesitati de clasificare logica, se vorbeste de existenta a trei
categorii de stiinte: stiinte fizice, stiintele vietii sau biologice si stiintele
umane, numite si stiinte ale comportamentului.
Astazi, cea mai mare parte a psihologilor accepta definirea psihologiei ca
o stiinta a comportamentului. Prin comportament desemnam toate
formele de activitate observabile ale unui organism. Definirea
comportamentului ca manifestare exterioara, observabila, nu exclude
procesele interioare, care nu sint direct observabile, dar care sint capitale
pentru psihologie: memorie, motivatie, inteligenta, personalitate. Aceste
procese insa pot fi studiate pe baza manifestarilor exterioare: de ex.
inteligenta – pe baza raspunsurilor la un test, agresivitatea - pe baza
observatiilor unui comportament de atac etc.

In ultimile decenii psihologia a capatat proportii considerabile si o
mare maturitate. Fenomenele care-i constituie obiectul de studiu au un
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nivel de complexitate destul de ridicat pentru a permite predictia de
comportamente. Factorii principali responsabili de aceasta evolutie sint:
dezvoltarea unei varietati de tehnici de planificare experimentala
aplicabile la quasimajoritatea problemelor de cercetare si aparitia
metodelor sofisticate de analiza a datelor. Pentru multe din aceste
probleme, natura fenomenelor examinate a provocat nasterea unor
metode si criterii de cercetare care au fost adoptate in practica stiintifica.

Asadar, metoda stiintifica este inainte de toate un mod particular
de abordare in studiul fenomenelor naturii. Plecind de la observatii
empirice repetate, metoda stiintifica are in vedere sistematizarea
cunostintelor prin identificarea de relatii simple intre diverse categorii de
observatii. Din acest efort de sistematizare rezulta legile si teoriile unei
discipline.

Demersul stiintific se desfasoara de regula sub cele doua mari
forme: prin intermediul observatiei sistematice si prin intermediul
metodei ipotetico-deductive (sau experimentala).

Observatia sistematica
Intrind in categoria metodelor descriptive, observatia sistematica

se caracterizeaza printr-un grad scazut de intruziune a observatorului in
situatia studiata si nu-si propune decelarea relatiilor cauza-efect –
caracteristica metodei experimentale – ci identificarea componentelor
unei anumite situatii si a relatiilor dintre aceste componente.

In general observatia se realizeaza in mediu natural dar sint dese
situatiile cind metoda este utilizata si in laborator. Dezavantajul ei consta
in faptul ca nu permite stabilirea unor legaturi cauzale intre evenimente.
De exemplu, prin observatii putem stabili calendarul de migratie al
pasarilor, dar nu si factorul specific care determina momentul plecarii
pentru fiecare specie(J.Beaugrand,1987). Este imposibil sa izolezi
factorul cauzal prin simpla observatie si, deci imposibil sa explici
fenomenul.

Observatia sistematica se impune in fazele initiale ale cercetarii
mai ales in acele domenii in care este importanta efectuarea de clasificari
a fenomenelor sau taxonomii. In plus, exista fenomene ale caror
manifestari la nivel comportamental, numite “instinctive”, suporta
modificari puternice atunci cind sint izolate in laborator si  necesita deci
studiul non-intrusiv. Acest gen de demers necesita un mare numar de
observatii intr-o mare varietate de conditii pentru a stabili relatii
specifice, avindu-se in vedere ca cercetatorul nu controleaza sistematic
conditiile de mediu

Observatia sistematica cuprinde, de o parte, abordarea ecologica
(studii genetice) si, de alta parte, abordarea corelativa.

In abordarea ecologica se fac observatii repetate ce conduc la
crearea de categorii care vor servi la clasificarea observatiilor viitoare. Se
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ia in considerare un mare numar de factori simultan, urmarindu-se
determinarea unei retele de influetnta intre acesti factori.

Studiile care examineaza schimbarile din aceasta retea in relatie
cu factorul timp poarta numele de studii longitudinale. Cele care
examineaza reteaua la un moment dat in diverse situatii se numesc studii
transversale. De exemplu, pentru a intelege factorii importanti care
determina comportamentul unui copil in fata agresivitatii altora,
cercetatorul trebuie sa stringa informatii asupra tuturor aspectelor de
mediu care pot fi reunite in situatia respectiva. Astfel se poate observa
comportamentul unui singur copil in toate fazele situatiei (s.
longitudinal) sau se pot observa mai multi copii in momente diferite ale
dezvoltarii situatiei (s. transversal).
Interesul acestui mod de abordare provine din faptul ca avind subiecti de
anumite virste avem posibilitatea stabilirii unei corelatii intre virsta si un
comportament oarecare, enuntarea unui verdict asupra ordinei de aparitie
a comportamentelor si asupra transformarii conduitelor in timp.

Compararea datelor obtinute pe baza abordarii longitudinale si
transversale poate aduce uneori rezultate contradictorii, ceea ce a
provocat numeroase discutii cu privire la valoarea relativa a acestor
abordari.

In abordarea corelativa, scopul este de a determina existenta unei
relatii  intre factorii care pot fi atribuiti mediului sau organismului si care
sint alesi pentru importanta lor intr-o anumita situatie. Cercetatorul va
incerca sa stabileasca daca factorii sint asociati, adica daca ei variaza in
acelasi timp si daca schimbarile unui factor sint acompaniate de
schimbari proportionale ale celuilalt factor. Ceea ce aduce in plus
cercetarea corelationala fata de abordarea ecologica consta in faptul ca se
limiteaza la doua aspecte specifice ale fenomenului studiat si evidentiaza
in ce masura aparitia unuia este urmata de aparitia celuilalt.

Corelatia nu trebuie confundata cu relatia de cauzalitate unde
directia de influenta este cunoscuta. De exemplu, identificarea unei
corelatii intre nivelul de inteligenta si nivelul dezvoltarii morale a unei
persoane nu implica nicicum ca unul este cauza celuilalt. Se poate ca un
al treilea factor sa fie cauza comuna a primilor doi si trebuie facute alte
cercetari pentru a stabili o relatie cauzala.
Cercetartorul nu intervine in mod direct asupra situatiei pentru a provoca
schimbari. El poate doar sa declanseze aparitia unui fenomen dat pentru
a-l putea pune in relatie cu altul. Actiunea principala este de a selecta
evenimente si nu de a modifica un eveniment particular.

Asadar, metoda corelationala in sine nu permite sa se stabilesca relatii
de cauzalitate. Pentru aceasta va trebui utilizata metoda experimentala.
Totusi, in unele cazuri metoda corelationala este preferata celei
experimentale pentru ca:
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 uneori o serie de variabile nu se preteaza prin natura lor la o
manipulare experimentala (ex. sex, virsta, inaltime). Alte
fenomene nu pot fi provocate din motive deontologice: depresia,
sinuciderea etc.;

 preferinta pentru metoda corelationala mai poate avea la baza si
motive de timp si efort.

In concluzie, analiza corelationala implica studiul relatiilor existente
intre doua variabile fara interventia cercetatorului.
Demersul observatiei sistematice este considerat adesea ca fiind doar
descriptiv, dar el poate in multe cazuri sa aiba puterea de a explica, mai
ales cind conditiile de observatie a unui fenomen au fost riguros
delimitate. De altfel, oricare ar fi cadrul in care ea se situeaza, o cercetare
va avea intotdeauna o finalitate descriptiva sau explicativa. Granita intre
cercetarile descriptive si explicative nu este totdeauna neta. De aceea, in
majoritatea cazurilor dihotomia descriptiv-explicativ se inlocuieste
printr-un continuum care cuprinde mai multe niveluri de explicare si de
descriere.

Asemenea demers a fost mai cu seama folosit in psihologia
sociala, care studiaza reteaua de legaturi intre oamnei si mediul lor, in
psihologia personalitatii care incearca sa stabileasca constantele
comportamentelor si atitudinilor ce caracterizeaza o persoana si
psihologia animala.

Metoda ipotetico-deductiva (experimentala)
Este bazata pe experimentare, adica pe observarea schimbarilor

produse la anumiti factori prin manipularea altor factori. Apar astfel o
serie de probleme legate de experimentare in psihologie.
Chiar de la inceputurile sale psihologia (care se dorea stiintifica) “a
beneficiat” de critici ce se refereau atit la scop cit si la metoda. De o
parte, era pusa la indoiala posibilitatea de a explica comportamentele si
de alta parte, utilizarea metodei experimentale era condamnata din cauza
statutului faptelor observabile si a problemelor pe care le ridica
masurarea lor.

O analiza stiintifica nu se poate dezvolta decit daca obiectul ei
poseda o structura relativ stabila. Este putin probabil sa se ajunga la legi
care descriu sau explica comportamentele indivizilor (sau a grupurilor de
indivizi) daca aceste comportamente nu prezinta anumite constante. In
fata diversitatii “istoriilor” personale, sintem tentati sa ne indoim de
existenta unor asemenea constante si deci, sa punem sub semnul
intrebarii posibilitatea unei cercetari in psihologie. In realitate, evocarea
instabilitatii comportamentelor pentru a pune sub semnul intrebarii
abordarea stiintifica in psihologie, se bazeaza pe o falsa cunoastere a
obiectului cercetarii. In psihologie, ca si in biologie, cercetatorul nu
pretinde sa descrie comportamentul unei persoane sau alteia, ci propune
un model de dezvoltare. Un model este o reprezentare particulara a
realitatii care esentializeaza caracteristicile acesteia. Pe scurt, exista
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intodeauna o diferenta intre model si falia din realitate pe care acesta o
reprezinta.

In plus, oricare ar fi precizia aproximarii, legile si teoriile utilizate
in psihologie nu vor putea fi decit probabiliste. In psihologie, cea mai
stabila dintre legi nu va permite niciodata o predictie de 100%.

K.R.Popper (cunoscut filosof si epistemolog) vorbea  de
necesitatea validarii ipotezelor sau modelelor prin intermediul
observatiilor. In psihologie aceste observatii se fac asupra
comportamentelor. Acest termen «comportamente » - introdus in
limbajul psihologic de A. Pieron ca fiind echivalent cu “behavior” -
«desemneaza modurile de a fi si a actiona ale animalelor si\sau
oamenilor, manifestarile obiective ale activitatii lor globale ». Citatul de
mai sus, extras din definitia termenului “comportamet”, data de Pieron in
vocabularul său de psihologie (1973), situeaza cercetarea stiintifica din
psihologie in cadrul behaviorist.

Potrivit lui Watson, reprezentant ilustru al acestei scoli “mind is
behavior and nothing else” (gindirea nu este altceva decit conduita,
comportament). Modelul behaviorist se transcrie in schema S-R, in care
S desemneaza stimulul si R – raspunsul; doar aceste doua entitati ar
exista. Raspunsul subiectului ar fi determinat de stimul, astfel incit
obiectul cercetarii psihologice ar fi de a prezice raspunsul subiectului
plecind de la analiza caracteristicilor stimulului.

Criticile aduse behavioristilor in anii ’50 se refereau, de o parte, la
faptul ca raspunsul subiectului nu este decit o actualizare aproximativa
si partial deformata a gindirii sale, iar de alta parte, ca intre stimul si
raspuns se situeaza un individ care, in functie de personalitatea sa, va
trata informatia primita si va da un raspuns adecvat.

P. Fraisse va spune ca raspunsul este functie de interactiunea intre
situatie si personalitatea subiectului:

S P – R
Ei bine, poreocuparile actuale in cercetarea psihologica cauta sa
evidentieze ce anume se situeaza intre S si R, adica de a descrie starile
intermediare care conduc la exprimarea unui raspuns. Trebuie, de aceea,
sa se elaboreze modele teoretice sufiecient de precise pentru a permite
predictii empirice.

Asadar, experimentatorul creeaza o situatie care permite generarea
unuia sau mai multor raspunsuri. Aceste raspunsuri sau anumite
carcteristici ale lor, vor fi considerate ca indicatori de operatii efectuate
de subiect, important fiind ca raspunsurile sau caracteristicile lor sa fie
perfect identificabile si sa constituie un bun indicator al
comportamentului studiat.
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EEXXPPEERRIIMMEENNTTUULL

In cercetarea fenomenelor psihice, metoda experimentala ocupa
un loc central. Insasi constituirea psihologiei ca disciplina independenta,
avind un domeniu propriu de cercetare, se leaga in buna masura de
extinderea investigatiei experimentale asupra fenomenelor si proceselor
psihice.

Experimentul consta in producerea unui fenomen, astfel incit sa se
cunoasca cit mai bine toate consecintele si circumstantele legate de
aparitia fenomenului respectiv. Cercetatorul construieste anumite situatii
care sa permita adunarea unor date, validarea unor ipoteze, confirmarea
unor predictii sau, mai general, raspunsul la unele intrebari. El realizeaza
“montaje” experimentale in care controleaza si manipuleaza factori care,
la rindul lor, conditioneaza aparitia fenomenului in atentie. Foarte
general spus, experimentul este elaborat in scopul de a analiza
modificarile raspunsului/raspunsurilor in functie de variatiile
caracteristicilor stimulilor, sarcinilor sau subiectilor.
Uneori, cercetatorul controleaza aceste variabilile prin alegerea
caracteristicilor esantioanelor si nu le manipuleaza propriu-zis pentru ca:
 schimbarile posibile nu depind de el;
 introduce modificari care ar creea conditii defavorabile pentru

subiecti ;
 efectiv nu se poate, fiind vorba de fiinte umane ;
 este vorba de factori ce scapa actiunii umane.

Tinta finala a cercetatorului este de a descoperi relatii cauzale, de a
stabili reteaua ierarhica a acestor relatii, incit se spune ca experimentul
aproximeaza un sistem de relatii controlate.
Pentru ca in aria masuratorilor calitative lucrurile devin mai complexe, s-
a renuntat in buna masura, la conceptul de cauza utilizindu-se cel de
relatie functionala:

R:f (SP)
In fapt formula de mai sus exprima esenta psihologica a experimentului.
Psihologul trebuie sa puna in relatie 3 variabile:
 R (raspunsul): neurologic, endocrin, motor, verbal;
 S(stimulul): care poate avea naturi deiferite;
 P(personalitatea) – aspecte morfologice, fiziologice, cognitive,

afective, volitive.

Asadar, in perimetrul psihologiei, experimentul consta in provocarea
unui fenomen psihic in conditii bine determinate, cu scopul de a gasi sau
a verifica o ipoteza. Se intimpla insa uneori, mai ales in domenii putin
explorate, ca la originea cercetarii sa se afle observatii sau intrebari.
Scopul experimentului este atunci de a aduna date care sa permita
raspunsul la intrebare, demersul cercetatorului nemodificindu-se
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fundamental. El izolează şi modifică un factor (variabila independentă-
VI) pentru a putea observa şi măsura efectul acestuia asupra unui alt
factor (variabila dependentă-VD), în condiţiile în care nu există nici o
influenţă din partea altei variabile exterioare.
Cl. Bernard definea experimentul ca fiind “o observatie provocata sau
invocata pentru a controla sau sugera o idee, o ipoteza”. Experimentul, ca
si observatia, presupune apelul la rationament. Acesta se bazeaza pe doua
categorii de fapte: observatia initiala si concluzia experimentului
(observatia finala). Ca urmare, orice experiment porneste de la o
observatie si se incheie tot cu o observatie. Exista totusi diferente intre
obsrvatie si experiment:
 natura intrebarii: in observatie intrebarea este sub semnul

hazardului iar raspunsul nu este cunoscut; in experiment
intrebarea este o ipoteza ce trebuie verificata ;

 diferente de conditii: situatiile pt. observatie sint definite mai
putin riguros decit in experiment; controlul situatiei si precizia cu
care se inregistreaza si interpretaza rezultatele sint in favoarea
experimentului.

Tipuri de experiment
Exista mai multe clasificari in functie de diverse criterii:

Dupa gradul de interventie al cercetatorului in manipularea variabilelor,
J.S.Mill vorbeste de:
 experimentul artificial - situatie creata de cercetator  care are

controlul si elimina factorii perturbatori. Vor fi insa dificultati in
extinderea rezultatelor asupra comportamentelor cotidiene.

 experimentul natural - observarea subiectilor in conditii normale
ale vietii si activitatii lor. Se poate chiar organiza un experiment in
asa fel incit subiectii sa nu stie ca sint obiect al cercetarii
experimentale.

Dupa prezenta sau absenta ipotezei poate fi:
 experimntul de confirmare - pleaca de la o iopteza explicita, in

care cercetatorul presupune existenta unei relatii intre o anumita
actiune stimulatoare si un anumit raspuns. Cercetatorul cauta sa-si
verifice ipoteza - sa o confirme sau sa o infirme.

 experimntul explorator - nu este formulata o ipoteza care trebuie
verificata, ci mai degraba se urmareste delimitarea unei arii de
cercetare. Cercetatorul “este curios” ce se intimpla daca...
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Cl. Bernard mai vorbeste de :
 experimentul provocat (activ)
 experimentul invocat (pasiv sau ex-post-facto – in care VI este

nonexperimentala. Experimentatorul nu o modifica, ci o utilizeaza
ca un dat (ex: virsta, sex etc.); VI este in acest caz criteriul de
selectie al subiectilor.

Exista si experimentul crucial – in care se testeaza simultan doua ipoteze
contrare care pretind amindoua ca explica acelasi fenomen.

Etapele experimentului
 observarea faptelor si notarea lor;
 stabilirea ipotezelor;
 experimentarea propriu-zisa;
 prelucrarea si interpretarea rezultatelor

Observatia initiala – este faza in care se urmareste modul de manifestare
a unui fenomen psihic. Trebuie precizat mai intii scopul observatiei, apoi
se noteaza faptele caracteristice care sa conduca la esenta fenomenului.
In urma observatiilor se degaja o problema.
Emiterea unei ipoteze – este in fapt imaginarea unei presupuneri privind
solutionarea problemei identificate prin observatie. Este faza creatoare in
care se face o presupunere cu privire la relatiile dintre fenomenele
psihice sau cu privire la cauza lor. Odata cu ipoteza este descris si un
montaj experimental din care va rezulta modul de verificare a ipotezei.
Desfasurarea efectiva a experimentului sau experimentarea propriu-zisa
- in care observam si inregistram rezultatele. Acesta faza trebuie sa
respecte o serie de conditii referitoare la: mediul fizic (cit mai normal,
aproape de cotidian); ambianta sociala (experimentator rezervat, serios,
preferabil de virsta apropiata cu subiectii); consemn (subiectul trebuie sa
inteleaga ce i se cere, consemn clar, verificat prin pretest); conditii
subiective (motivarea subiectilor).
Organizarea si prelucrarea statistica a datelor avind drept tinta
concluziile si eventuala lor generalizare (functie de structura si volumul
populatiei). Pot aparea situatii cind anumite concluzii duc la schimbarea
ipotezei si conceperea unui alt experiment. In legatura cu aceasta ultima
etapa se pune problema cuantificarii.

Problemele cuantificarii variaza in functie de ambitiile si
obiectivele cercetatorului. Acesta poate pretinde fie doar sa denumeasca
si sa clasifice raspunsuri, fie sa masoare cu un indicator fizic una sau mai
multe caracteristici ale acestor raspunsuri, fie sa creeze o scala de masura
“psihologica”.
Primul caz este, evident, cel mai simplu. Experimentatorul clasifica
raspunsurile pe categorii. Problema consta aici in alegerea si definirea
categoriilor. Trebuie definite criterii clare si operationale astfel incit orice
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raspuns sa poata fi clasificat fara ambiguitate, iar toate raspunsurile
grupate in aceeasi clasa sa poata fi considerate ca fiind echivalente.

Situatia este mai complexa atunci cind cecetatorul se ambitioneaza
sa realizaze o scara de masurare psihologica, adica atribuirea de numere
faptelor psihologice. Un exemplu edificator pentru tipul de dificultate ce
apare in elaborarea unei scari psihologice ar putea fi masurarea
capacitatilor mentale. Psihologul observa ca exista diferente intre indivizi
si doreste sa le masoare, adica sa atribuie numere unei caracteristici
psihologice. Apare aici problema trecerii de la simpla clasificare a
indivizilor la atribuirea unei note fiecaruia. Acesta operatie necesita o
estimare a distantei ce separa treptele si o comparare a acestor trepte
astfel ca trecerea de la nota 5 la 10, de exemplu, sa poate fi echivalenta
cu progresia de la 100 la 105.

Avantaje si limite
Avantaje:
Controlul cauza-efect. Izolind una sau mai multe variabile de studiat si
modificind apoi valorile lor pentru a urmari efectul acestora asupra altor
variabile, gradul de control este considerabil..
Obiectivitatea. Este strins legata de control. Ar fi nerealist sa consideram
rezultatul final absolut liber de valorile, asteptarile sau prejudecatile
experimentatorului. Totusi, in cazul experimentului, un grad de
obiectivitate ridicat este mai usor de atins decit in cazul altor metode.
Replicabilitatea. Datorita planificarii, experimentul este mai usor de
repetat decit alte metode de cerecetare. Replicabilitatea este o
caracteristica importanta pentru ca increderea in validitatea teoriei testate
creste atunci cind, la repetarea unui studiu, se obtin aceleasi rezultate.

Limite:
Dezumanizarea. Se considera ca metoda experimentala depersonalizeaza
si dezumanizeaza subiectul. Acesta este vazut doar prin intermediul
stimulilor care i se aplica fie din interior, fie din exterior. Chiar folosirea
cuvintului “subiect” in loc de “persoana” indica o oarecare atitudine a
experimentatorului, de aceea se prefera termenul de “participant”.
Distorsionarea comportamentului. Experimentul de laborator inseamna
plasarea participantilor intr-o situatie controlata, lucru care poate altera
comportamentul acestora. Concluziile studiului risca astfel sa fie eronate.
Opinia participantilor. Pe linga contextul experimental distorsionant,
participantii percep si ei intr-un anume fel sarcina experimentala. Astfel
se poate intui ipoteza testata si, in consecinta, se poate adopta un anume
comportament. De aceea in anumite situatii  nu se comunica scopul
cercetarii.
Asteptarile experimentatorului. Distorsiunile pot fi provocate si de
asteptarile pe care experimentatorul le are fata de rezultate. In asemenea
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cazuri se ascund scopurile cercetarii atit participantilor, cit si celor care
realizeaza practic experimentul.
Esantionarea defectuoasa. Generalizarea rezultatelor experimentului
presupune reprezentativitatea esantionului. De multe ori insa,
experimentatorii folosesc studenti pentru ca acestia reprezinta un grup
usor accesibil.

Concluzii:
 experimentul in psihologie este posibil, dar este dificil de

organizat;
 sint categorii de fenomene psihice care n-au putut fi

experimentate (sentimente complexe, acte de vointa);
 exista dificultatea izolarii unui process psihic de altul, datorita

structurii unitare a psihicului;
 sint dificultati in a realiza situatii naturale, firesti, pentru a putea

generaliza concluziile;
 remedierea acestor neajunsuri se poate face prin imbinarea

metodelor experimentale cu alte metode (anamneza, convorbirea);
 experimentul ramine totusi de o mare importanta, datorita mai ales

posibilitatii de verificare si repetare a lui.
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CCOONNSSTTRRUUIIRREEAA PPRROOBBLLEEMMAATTIICCIIII SSII EELLAABBOORRAARREEAA IIPPOOTTEEZZEELLOORR

Asadar, experimentul este un mijloc de a produce si a aduna observatii,
fie pentru a valida o teorie sau o ipoteza, fie de a raspunde la o intrebare.

Dar orice ipoteza se inscrie intr-un cimp de cercetare care trebuie perfect
stapinit. Astfel cercetatorul se va concentra initial pe analiza bibliografica a
lucrarilor deja realizate, pentru a degaja o problema sau a emite o ipoteza ce va
sta la originea unui experiment.

Orice cercetator isi incadreaza activitatea intr-un corp de cunostinte care s-a
constituit de-a lungul anilor si care este in constanta evolutie. Astfel, prima
sarcina a lui este de a preciza nivelul cunostintelor din domeniu in momentul in
care el intreprinde o cercetare. Este vorba deci de o analiza bibliografica, care
este fundamentala si care indeplineste o serie de functii:
 informarea asupra principalelor date experimentale care au fost adunate,

aceasta insemnind integrarea rezultatelor obtinute de alti cercetatori.
Rezulta de aici economie de timp, evitarea repetitiilor, facilitarea elaborarii
unei problematici ;

 accesul la teoriile si modelele explicative care au fost propuse. Sint rare
subiectele pentru care nu sint in competitie mai multe teorii sau sisteme
explicative;

 cunoasterea paradigmelor experimentale care sint utilizate. O noua
paradigma experimentala inseamna, de cele mai multe ori, ani multi de
cercetare.

Pentru o analiza bibliografica eficienta, exista de obicei (in Vest) Buletine
Informative de Psihologie, Psihopatologie, Psihiatrie care furnizeaza inventare
de titluri si referinte din reviste consacrate sau chiar rezumate.(Exemplu –
banca de date “Psychological Abstracts”).

Elaborarea si conceptualizarea unei problematici, ca sarcina initiala a
cercetatorului, presupune delimitarea cu precizie a cimpului de cercetare si
definirea clara a problemelor de care se va ocupa.

A spune astazi, de exemplu, ca doresc sa ma ocup de comprehensiune
nu este suficient de clar, de informativ. Trebuie sa ma situez intr-un context
teoretic, sa enumar operatiile asupra carora voi lucra, sa precizez tipul de
populatie ales etc. Un asemenea enunt, care “dateaza” cumva cercetarea, va
permite cititorului sa-si elaboreze o reprezentare a informatiilor citite. In plus,
stiindu-se faptul ca stiinta procedeaza la aproximari succesive, orice
problematica este puternic dependenta de momentul in care ea este elaborata;
ea utilizeaza conceptele si schemele de gindire in vigoare la momentul
respectiv. De aceea se recomanda totdeauna o anumita precautie pentru a nu
cadea victime unor moduri de gindire si pentru a ramine cu cercetarea in aria
intrebarilor juste, adecvate.
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Surse de probleme:
 Cele mai multe probleme provin din simpla observatie a faptelor.

Acestea pot fi evenimente din viata cotidiana, observatii din viata
profesionala sau reformularea unor studii deja efectuate.

 O alta sursa - observarea unor fapte in aparenta contradictorii.
Cercetarile experimentale au relevant faptul ca un numar crescut de
spoturi publicitare poate duce la cresterea efectului acestora, dar pina la
un punct. Iata o noua problema - pina la ce nivel numarul spoturilor
publicitare are efect pozitiv si de unde abundenta de spoturi provoaca un
fenomen invers celui asteptat.

 O alta sursa de probleme - o lacuna dintr-un ansamblu de cunostinte.

Valoarea problemelor de cercetare este data de cel putin două condiţii:
• să fie rezolvabile prin metode ştiinţifice;
• să ducă la un răspuns care să contribuie în mod semnificativ la progresul

cunoaşterii.

In legatura cu prima conditie apare riscul gradului de generalitate al
problemei si implicit al timpului necesar rezolvarii ei. Intr-o cercetare
experimentală, problema trebuie defalcata în mai multe aspecte particulare.
Tot in legatura cu primul aspect se pune si problema imposibilitatii de a culege
informaţii pertinente, fie din raţiuni tehnice, fie din consideraţii
deontologice. Din perspectiva celei de a doua condiţii, evaluarea pertinenţei
unei cercetări se face în primul rând de cercetător şi apoi de catre comunitatea
ştiinţifică.

A defini o problematica inseamna a preciza comportamentul care va fi studiat
si modalitatile de abordare. Scopul oricarei cercetari este de a raspunde unei
intrebari legate de “ce”-ul sau “cum”-ul unui comportament sau, mai general, a
unui fenomen. Asemenea intrebare poate fi formulata sub forma unei ipoteze.

Formularea ipotezelor
Elaborarea ipotezelor este faza cea mai importanta a experimentului. In

elaborarea ipotezelor, experimentatorul poate face apel la cercetarile
sistematice,  poate inventa, poate face apel la intuitie si la tatonari multiple.

Ipoteza este o predictie constind intr-o punere in relatie a unei variabile
cu un comportament. Ea se va exprima sub forma : “aceasta variabila  are acest
efect asupra acelui comportament”.
Aceasta predictie se poate naste :
 dintr-o observatie sau din studiul datelor culese dinainte (ipoteza
indusa).In acest caz ipoteza se prezinta ca un raspuns posibil la o intrebare pe
care si-o pune experimentatorul in legatura cu existenta unei relatii intre fapte.
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De exemplu, intr-un studiu privind conduitele de asteptare,  s-a constatat o
mare varietate de conduite. De unde provine aceasta varietate?
P. Fraisse a pus in legatura conduitele de asteptare si stabilitatea emotionala
formulind urmatoarea ipoteza: nu asteptarea este o sursa a reactiilor
inadaptate la situatie, ci stabilitatea emotionala a subiectilor.

 dintr-o teorie pe care aceasta va incerca sa o valideze. Ea se va exprima
atunci sub urmatoarea forma : “daca teoria este justa, in aceasta conditie se
va produce acest fenomen” (ipoteza dedusa).

Exemplu: rolul atitudinii in perceptie.
Se porneste de la doua constatari:

- pragul de recunoastere a unui cuvint este cu atit mai mic cu cit frecventa
cuvintului in limbaj este mai mare ;

- pragul de recunoastere pentru orice stimul  este mai mic daca subiectul
are citeva informatii referitoare la natura stimulului.

Ipoteza: pragul de recunoastere a unor cuvinte cu frecventa egala in limbaj
este mai mic daca exista o atitudine perceptiva adecvata.

De regula ipoteza initiala, oarecum vaga si confuza la inceput, trebuie
dezvoltata si bine clarificata. O buna ipoteza este o predictie clar formulata care
poate fi operationalizata in mod simplu. Ea nu poate prezice in acelasi timp o
consecinta si contrariul ei.
Pentru claritatea expunerii trebuie distinse trei categorii de ipoteze.
- ipoteza generala;
- ipoteza operationala;
- ipoteza statistica.
Vom ilustra cele 3 categorii de ipoteze apelind la o cercetare a lui Bandura
asupra comportamentului agresiv. Cercetarea arata ca atunci cind copiii sint
martorii unui comportament agresiv, va creste probabilitatea ca ei sa manifeste
agresivitate in situatii de frustrare (dupa C. Charbonneau, 1987)

Ipoteza generala este predictia cadru, cu formulare de ansamblu, care
defineste efectele variabilelor asupra comportamentelor. Ipoteza generala nu
este direct verificabila sau mai precis poate fi verificata printr-o diversitate de
strategii.
Pentru studiul lui Bandura s-a formulat urmatoarea ipoteza generala:
observarea comportamentelor agresive duce mai curind la cresterea
agesivitatii si nu la scaderea ei.
Alegerea unei anumite situatii (startegii) de verificare face trecerea la ipoteza
operationala.

Ipoteza operationala reia aceeasi schema, precizind in plus variabilele si
comportamentele care vor fi studiate in experiment. Ea este concretizarea
ipotezei generale intr-o situatie particulara si evoca efectul factorilor
manipulati in experiment asupra  comportamentelor studiate.
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In cazul studiului lui Bandura, au fost imaginate trei situatii specifice ale
modelului agresiv:
- se prezinta copiilor un model concret de comportament agresiv ;
- se prezinta un film cu scene agresive ;
- se prezinta un desen animat cu scene agresive.
Ipoteza operationala: martorii unui comportament agresiv manifesta acest tip
de comportament atunci cind modelul este o persoana concreta si mai putin
frecvent cind modelul este un personaj de desen animat.

Conditii ale unei bune ipoteze operationale:
- sa fie exprimata intr-o forma cantitativa sau cel putin susceptibila de

cuantificare (concretizata in comportamente direct observabile si
masurabile) ;

- sa fie verificabila, testabila, sa nu ramina la stadiul de presupunere ;
- sa fie verosimila, adica in concordanta cu datele stiintei contemporane si in

armonie cu alte ipoteze din acelasi domeniu ;
- sa fie economica.

Ipoteza statistica – o data formulata ipoteza operationala, urmeaza sa verificam
daca predictiile ei se infirma sau se confirma prin datele empirice. In aceasta
etapa se apeleaza la ipoteza statistica care inseamna in fapt recurgerea la
metode de analiza statistica.
Procedura este urmatoarea: se presupune ca datele observate sint intimplatoare,
formulindu-se ipoteza de nul (aceasta se formuleaza totdeauna in aceiasi
termeni). In urma calculului de probabilitate se constata daca ipoteza de nul
poate sau nu sa fie respinsa. Daca ipoteza de nul nu poate fi respinsa, atunci
datele observate se datoreaza hazardului si ipoteza de cercetare va fi infirmata.
Daca ipoteza de nul este respinsa, adica relatiile observate par veritabile, si
daca sint in directia prezisa, ipoteza de cercetare este confirmata.

In experimentul lui Bandura, ipoteza operationala preciza ca, atunci cind
copiii sint confruntati cu un model agresiv real, vor avea mai multe
comportamente agresive decit cei confruntati cu un model agresiv din desen
animat. Presupunind ca in primul caz  (model real) s-au manifestat in medie 30
de comportamente agresive, iar in al doilea caz (desen animat) 16, ipoteza de
nul va presupune ca diferenta dintre 30 si 16 se datoreaza hazardului. Atunci
cind ipoteza de nul nu se poate respinge (in urma calcului statistic), ipoteza de
cercetare va fi infirmata. Daca ipoteza de nul este respinsa, diferenta nu se
datoreaza intimplarii, ipoteza de cercetare fiind confirmata.

Cconchidem deci ca ipotezele operationale concretizeaza ipotezele generale, iar
cele statistice stabilesc daca ipotezele operationale se confirma sau nu pe baza
datelor obtinute.
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Asadar o ipoteza poate fi:
 verificata si confirmata (continutul ei corespunde adevarului altor

interpretari) ;
 verificata si infirmata (continutul este diferit sau rezultatele sint inverse

celor asteptate) ;
 nu este verificata (cind rezultatele nu permit sa se spuna ca ipoteza este

confirmata sau infirmata).

Tipuri de ipoteze (functie de tipul de cercetare)
In cazul unei cercetari de tip experimental, ipoteza este de prezicere a

unei relatii cauzale intre variatiile introduse de cercetator si variatiile masurate
la subiect. In cazul in care intervin factori nemanipulati (sex, virsta) se
formuleaza ipoteze de covariatie.

Daca cercetarea se bazeaza pe observatie sistematica, ipotezele vor viza
variatii ale anumitor aspecte ale fenomenului studiat (intensitate, durata), fara a
prezice relatii cauzale. Exista si cercetari exploratorii in care se vor folosi doar
ipoteze generale ce vor servi ca puncte de plecare pentrru cercetari urmatoare,
cu ipoteze tot mai precise.
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VVAARRIIAABBIILLEELLEE EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALLEE

Putem defini conceptul de variabila ca orice factor, atribut sau
caracteristica ce se poate schimba sau lua valori diferite.

Din punct de vedre psihologic constituie o variabila orice caracteristica
a mediului fizic sau social, in care este studiat un organism sau caracteristicile
acestui organism si comportamentele pe care acesta le produce.
Asadar pot exista:
 variabile calitative, adica variabile indicate printr-o simpla etichetare

verbala, care sa permita o identificare a acestora (ex. feminin-masculin).
Fiecare valoare a variabilei este diferita de celelalte fara a le fi
superioara sau inferioara din punct de vedere al unei dimensiuni
numerice;

 variabile cantitative, in care fiecarei valori a variabilei i se poate asocia
un numar, iar unitatile sint separate intre ele de distante ale unui
continuum (ex. tensiunea arteriala, inaltimea).

Cu alte cuvinte, extensiunea celor doua concepte este cumva restrictiva in
acest context, in sensul in care notiunea “cantitativ” vizeaza aici o entitate
masurabila, exprimata numeric (ex. nr.de erori, nr. de cuvinte recunoscute etc.),
iar notiunea “calitativ” exprima de fapt o etichetare verbala de tip feminin-
masculin.

De alta parte, in orice experiment sint utilizate cel putin 2 categorii de
variabile:
 variabila independenta;
 variabila dependenta.

Variabila independenta (VI)
VI este o caracteristica a subiectului, a mediului fizic sau social, care

este manipulata sau utilizata de cercetator, in scopul de a analiza efectul sau
efectele sale asupra anumitor comportamente. Acesta variabila este numita
independenta deoarece ea nu depinde de subiect, ci este initiata, manipulata si
pusa in practica de catre experimentator.

Unii autori (Rouanet, 1976) fac distinctia intre variabila independenta si
factor. Factorul ar reprezenta o anumita operationalizare a variabilei (anglo-
saxonii vorbesc doar de VI si nu de factori). In cele ce urmeaza, vom utiliza cei
doi termeni ca fiind sinonimi.

Modalitati ale VI
Intr-un studiu particular, o VI poate lua mai multe valori. Aceste valori

le vom numi modalitati. Cind modalitatile sint ordonate, vom vorbi de nivele.
Intr-o acceptiune mai larga pot fi considerate variabile independente si

caracteristicile mediului fizic sau social pe care cercetatorul nu le manipuleaza,
fie din motive tehnice, fie deontologice ( ex. legislatia fiscala in vigoare,
nivelul de poluare etc.). Asemenea variabile independente (nemanipulabile) pot
fi considerate si unele caracteristici ale subiectilor (sex, virsta, starea sanatatii,
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credinte religioase etc). Ele apar mai cu seama in studiile in care cercetatorul
utilizeaza metoda corelationala.

Tipuri de VI
Pot fi intilnite doua tipuri:

1. cele care se refera la variatiile mediului fizic sau social, sau la variatiile
care au loc in aceste medii. Cele din mediul fizic sint folosite mai cu
seama in cercetarile din domeniul perceptiei, psihologiei cognitive, sau
psihofiziologie. Variatiile din mediul social sint folosite in domenii ca
psihologia sociala, psihologia personalitatii, psihologia dezvoltarii;

2. variatiile caracteristicilor subiectilor. De exemplu pot fi puse in relatie
diverse comportamente cu originea etnica a subiectilor, cu mediul de
provenienta etc.

Numarul VI
Comportamentele cotidiene si naturale releva influente multiple, ceea ce

sugereaza ca ar fi de dorit sa se ia in studiu mai mult decit o singura variabila
independenta. Totusi, analiza mai multor variabile independente simultan (intr-
un singur studiu) ridica mari probleme practice.
Subiectii supusi actiunii mai multor VI cu mai multe nivele, pot obosi sau chiar
plictisi, ceea ce le va modifica comportamentul. De alta parte, daca indivizi
diferiti vor fi supusi actiunii fiecarei VI si fiecarui nivel, va creste numarul de
subiecti ce trebuie recrutati, ceea ce este dificil de realizat. Un mare numar de
VI poate crea dificultati de organizare a materialului.

Există totuşi o regulă practică care trebuie să-1 ghideze pe cercetător în
alegerea VI. Această regulă se referă la faptul că numărul VI dintr-un studiu şi
numărul nivelurilor acestora trebuie să corespundă numărului necesar pentru a
obţine un răspuns clar şi adecvat la problema care a generat studiul sau pentru
a verifica adecvat ipotezele acelui studiu.

Variabila dependenta (VD)
Concret, variabila dependenta este fie raspunsul furnizat de subiect, fie o

caracteristica a acestui raspuns. Altfel spus, variabila dependenta este in fapt
comportamentul de care ne interesam si caruia cautam sa-i inregistram
variatiile in functie actiunea VI. Comportamentul reflecta deci actiunea VI si
constituie variabila dependenta a unei cercetari date. Variabila independenta
mai este numita conventional si variabila stimul sau conditie stimulatorie, iar
variabila dependenta – variabila raspuns.

In practica sint rare situatiile in care se poate studia comportamentul
global in mod nemijlocit, de aceea VD trebuie operationalizata prin
desprinderea unor caracteristici, fatete, dimensiuni ale raspunsului studiat.
Acest raspuns poate fi  oral, scris, motor sau electrofiziologic.

Raspunsurile mai pot fi clasificate in:  raspunsuri corecte si raspunsuri
eronate. Desi pare simpla, aceasta distinctie nu este totdeauna usor de realizat.
Mai mult, aceasta clasificare nu este intotdeuna pertinenta, adecvata.
Raspunsurile electrofiziologice, de exemplu, nu sint nici corecte si nici eronate.
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De asemenea cele doua categorii nu vor epuiza intotdeauna cimpul
posibilitatilor. Exemplu: preferinta pentru un anumit sport. Unde se incadreaza
cei carora nu le place sportul, cei care n-au nici o preferinta?

Masurarea VD
O data definita VD, trebuie identificate instrumentele care sa permita o

masurare adecvata (obiectiva si fidela) a acesteia. Fidelitatea sau stabilitatea
unui instrument este de obicei ridicata daca este folosit un aparat bine calibrat
sau daca se foloseste un test sau un chetionar bine construit. Oricum important
este ca masurarea sa depinda cit mai putin de cel care inregistreaza datele.

In legatura cu instrumentele folosite in masurarea VD, putem vorbi de:
- aparate (de la rigla pina la computer) ;
- teste (de personalitate si aptitudini) ;
- chestionare ;
- tehnici de observatie (chiar inregistrari video).
In utilizarea unuia sau altuia dintre instrumente, important este ca acesta sa

fie pertinent, adica sa se potriveasca cit mai bine comportamentului urmarit, ca
si contextului in care subiectii produc aceste comportamente (ex. computerul
nu se potriveste studiului comportamentului parental, asa cum nici un
chestionar nu se va potrivi studiului acuitatii vizuale).

Numarul de VD
Intr-o singura cercetare pot fi masurate mai multe variabile dependente,

care pot fi asociate unor comportamente diferite. Natura problemei aflate in
studiu si natura obiectivelor urmarite vor dicta numarul de VD luate in calcul.
(De exemplu, empatia dezvoltata de subiect intr-o situatie in care in prezenta
lui este pedepsita o alta persoana, poate fi estimata prin: inregistrarea
rezistentei electrodermale, comentarii orale spontane, prin atitudinea sa sau
prin raspunsuri scrise la intrebari).

Este, de asemenea, important ca cercetatorul sa opteze pentru acele
variabile dependente care sint cele mai sensibile la actiunea VI si care sa
reflecte in mod real ceea ce intereseaza. In plus, VD alese trebuie sa garanteze
cea mai buna protectie morala a subiectilor.

Variabile intermediare
O serie de pozitii teoretice afirma ca notiunile de VI si VD sint

suficiente pentru a descrie si intelege comportamentele umane (vezi Skinner –
S-R). Alti autori (Tolman) vorbesc si de o alta componenta intermediara (O),
reprezentata de organism, de subiectul insusi. Variabilele intermediare
corespund proceselor psihologice sau proceselor interioare subiectului
declansate de VI, dar ele se situeaza in afara demersului metodologic si nu
afecteaza nivelul validitatii unei cercetari.
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Controlul variabilelor non pertinente
Idealul intr-o cercetare ar fi sa putem gasi situatii experimentale in care

nu intervin alte variabile decit cele dorite. Obiectivul controlului este de a
impiedica interventia acestor variabile.

Mijloacele de control vizeaza neutralizarea efectelor posibile ale altor
variabile, care pot contamina adevaratele efecte ale VI. Altfel va fi dificil de
sustinut ca raspunsurile (VD) se datoreaza numai VI manipulate, sau si altor
variabile straine de studiu – variabile parazite. Daca nu se reuseste anihilarea
efectelor acestor variabile parazite, va trebui sa se renunte la cercetare pentru
ca rezultatele vor fi dificil de interpretat.

Variabile supuse controlului
Datorita faptului ca pot influenta fenomenul masurat, deci se comporta ca si

VI, variabilele parazite sint cumva similare cu VI. Exista deci doua tipuri de
variabile pe care trebuie sa le controlam:
 variabile care se regasesc in mediul fizic sau social
ex: stimuli sonori (scad capac. de concentrare, prezenta observatorilor –
determina o cenzurare a comportamentului etc.);
 variabile legate de carcateristicile subiectilor
(ex. nivelul de familiarizare cu locul intr-o sarcina).

Exista mai multe modalitati de control:
1. eliminarea variabilei nedorite (daca este posibil);
2. mentinerea variabilei la un nivel constant. Anularea efectelor  unei

variabile parazite se poate face prin asigurarea ca aceasta nu va lua decit
un singur nivel (o singura valoare), deci se va manifesta intr-un singur
fel tot timpul, indiferent de cite nivele va avea VI. Pentru ca va actiona
intr-un mod constant si invariabil, diferentele ce vor apare in masurarea
comportamentelor nu vor putea fi atribuite actiunii acestei variabile;

3. variatii sistematice. Variatia sistematica inseamna practic selectionarea
unei game precise de valori pe care o poate lua variabila controlata,
asigurindu-ne ca pentru toate valorile variabilei independente sa se
gaseasca toate valorile variabilei controlate;

4. variatiile la intimplare. Se poate lasa variabila controlata sa varieze la
intimplare, adica sa i se acorde posibilitatea jocului liber, asa cum se
intimpla in producerea normala a comportamentului studiat. Se
postuleaza ca valorile pe care le ia variabila controlata vor avea aceeasi
distributie ca si aceea din viata de zi cu zi, adica din afara cadrului de
cercetare, fara a influenta efectul VI. Aceasta ultima modalitate necesita
un numar foarte mare de manifestari ale variabilei controlate, ceea ce va
face posibil ca, in mod ideal, sa apara toate valorile asa cum se intimpla
in mod natural. Aceasta modalitate este rar utilizata in psihologie pentru
ca necesita un numar mare de masuratori, subiecti si situatii, ceea ce este
greu de realizat.
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Concluzie:
Cercetatorul va trebuia sa ia decizii clare in ceea ce priveste definirea VI

si VD, de asemenea, in ceea ce priveste identificarea variabilelor pe care va
trebui sa le controleze, ceea ce echivaleaza cu identificarea elementelor de
plecare si de sosire intr-o relatie cauzala ce trebuie demonstrata.
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VVAALLIIDDIITTAATTEEAA CCEERRCCEETTAARRIIII

O cercetare condusa in conditii ideale ar insemna un raspuns valabil din toate
punctele de vedere pentru problema stiintifica formulata. Fie ca va fi vorba despre
descrierea comportamentului (metoda observatiei), fie despre o relatie cauzala dintre
fenomene (metoda experimentala), rezultatul cercetarii ar fi considerat absolut just in
raport cu obiectivele cercetarii. Altfel spus, ar fi asigurata validitatea interna fara nici o
restrictie. Aceasta validitate ar asigura generalizarea rezultatelor cercetarii, adica
concluziile cercetarii ar avea o puternica validitate externa. Insa conditiile reale de
desfasurare a unei cercetari nu pot intruni cerintele perfectiunii, desi se urmareste
permanet acest lucru.

Validitate  interna
Realizarea validitatii interne presupune controlul interventiei altor factori decit

cei prevazuti initial. De retinut ca acest tip de validitate ramine in cadrul problemei de
cercetare, adica o cercetare ramine valida daca se finalizeaza prin concluzii carora li se
poate acorda credit.

Exista mai multe aspecte ce pot compromite validitatea interna a unei cercetari:
asteptarile subiectilor, asteptarile cercetatorului, fluctuatiile intrumentelor utilizate,
procedeele de selectie a subiectilor, utilizarea mai multor evaluari ale acelorasi subiecti
cu acelasi intrument, regresia statistica a masuratorilor obtinute, maturizarea
subiectilor, factorii istorici, pierderea unor subiecti, interactiunea mai multor factori,
contaminarea etc.

Asteptarile cercetatorului. Acesta va dori intotdeauna ca subiectul sa produca
comportamentele asteptate spre a i se confirma predictia.  In mod neintentionat,
subiectii pot fi informati asupra naturii raspunsului asteptat. Aceasta transmitere de
informatii va facilita obtinerea raspunsului dorit.

Asteptarile subiectului. Participind in mod constient la cercetare, subiectul isi da
seama ca este evaluat. Astfel el va crede ca trebuie sa adopte un comportament
interesant pentru cercetator si raspunsul lui nu va fi totdeauna cel real, natural.

Fluctuatiile instrumentelor de masura.
Instrumentele utilizate se pot degrada indiferent de caracteristicile raspunsurilor, fara
ca observatorul sa sesizeze variatiile.

Efectuarea mai multor masurari. Efectuarea unor masurari repetate asupra subiectilor
poate influenta evaluarea exacta a situatiei prezente. Subiectii pot deveni mai receptivi
la continutul situatiei noi pentru ca au conoscut deja o situatie anterioara. De alta parte
poate sa apara si efectul invers, subiectii devin mai refractari sau mai putin vulnerabili
fata de continutul situatiilor ulterioare. Exemplu: daca in prima sarcina s-a incercat
schimbarea atitudinii fata de violenta, facindu-se apel la un anume argument, mai
tirziu el va putea contra usor un alt argument de acelasi tip.
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Regresia statistica. Daca subiectii vor fi supusi mai multor situatii de masurare, este
posibil ca odata cu trecerea prin aceste situatii, performanta acestora sa se apropie de
performanta medie a esantionului din care acestia fac parte sau chiar de performanta
medie a populatiei din care a fost extras esantionul. Aceasta deplasare, datorata
repetarii masuratorilor, poate fi atribuita in mod eronat efectului variabilei de care se
intereseaza cercetatorul. Aparitia fenomenului de regresie este inerenta si se datoreaza
instrumentelor de masurare.

Maturizarea. In organism au loc procese naturale care determina schimbari atit in plan
biologic, cit si psihologic. Efectele maturizarii se manifesta prin largirea sau ingustarea
repertoriului comportamental. Daca cercetarea se extinde pe o durata mai mare,
probabilitatea aparitiei fenomenelor de maturizare creste si ele pot influenta rezultatele
cercetarii. De retinut ca, functie de obiectivele urmarite, se poate vorbi de schimbari
datorate scalei temporale si la intervale mai mici: luni sau chiar de-a lungul unei zile
(ex. sarcinile cu continut mental scad in jurul prinzului). Aceste modificari pot fi
atribuite si ele in mod eronat variabilei independente

Factorii istorici. Impactul acestor factori au acelasi scenariu ca si cei temporali
datorati maturizarii. Doar ca factorii istorici se refera la toate evenimentele care au loc
in viata subiectilor si care influenteaza participarea acestora la cercetare (un subiect a
cistigat intre timp la loto sau e afectat direct de inundatiile produse de uraganul
Katrina).

Pierderea subiectilor. Mai ales cind se lucreaza cu un singur esantion de subiecti sint
sanse ca spre sfirsitul cercetarii sa ramina un numar mai mic de subiecti. Motivati la
inceput, unii subiecti pot renunta, deci esantionul nu va mai prezenta aceeasi
compozitie. Pierderea subiectilor se poate datora si unei decizii a cercetatorului, care
poate elimina anumiti subiecti de la care nu obtine informatii utile (ex. copii mici care
dorm tot timpul). In unele cazuri subiectii pot fi inlocuiti, in altele substitutia este
imposibila.

Contaminarea. Atunci când cercetătorul încearcă să identifice o relaţie cauzală sau de
covariaţie pentru un fenomen dat, el va compara manifestările acestui fenomen. Se
poate întâmpla ca, din ignoranţă sau incompetenţă, cercetătorul să se lanseze în
compararea altor diferenţe decât cele vizate de studiu. Contaminarea (în engleză
confounded variables) are loc datorită introducerii unei alte diferenţe, ceea ce
invalidează rezultatele cercetării, pentru că este imposibil să se diferenţieze
contribuţia respectivă a fiecărei diferenţe.

Studiile de psihologie nu au pretenţia de a putea degaja adevărul absolut în
ceea ce priveşte totalitatea factorilor determinanţi sau concomitenţi ai unui fenomen
comportamental dat. Demersul ştiinţific adoptă de obicei următoarea regulă: se
încearcă înlăturarea sau izolarea pe cât posibil a intervenţiei factorilor care nu
sunt centrali în studiul unui comportament şi studierea doar a factorilor centrali.
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Această regulă pomenita de Cook şi Campbell (1979) determină maximizarea
validităţii interne, asociate rezultatelor cercetării.

Validitatea externa
Intra in discutie validitatea externa a unei cercetari doar daca validitatea interna

(prioritara in orice cercetare) va fi fost stabilita in mod cert. Daca validitatea interna a
fost dovedita ca fiind adecvata, validitatea externa ne va permite sa extindem
concluziile cercetarii asupra altor personae decit participantii la cercetare si asupra
altor situatii decit cele folosite in studiu.

Validitatea esantionului.
Validitatea externa poate fi atinsa de deficiente legate de reprezentativitatea

esantionului selectat pentru studiu, in raport cu populatia din care acesta provine si
asupra careia se urmareste extinderea concluziilor. Se impune asadar conceptual de
“populatie tinta” care desemneaza ansamblul de indivizi la care se doreste extinderea
rezultatelor cercetarii.
O populatie tinta poate fi foarte larga si sa contina milioane de indivizi, ca de exemplu
ansamblul adultilor din tarile vechiului sistem comunist, poate fi mai modesta, ca in
cazul cetatenilor romani de etnie tiganeasca, sau poate fi foarte restrinsa daca este
vorba, de exemplu de ansamblul adultilor din Moldova de religie musulmana.
In cadrul populatiei tinta, trebuie identificata populatia accesibila si disponibila pentru
studiu. La modul ideal un astfel de subansamblu trebuie sa poata fi extras la intimplare
din populatia tinta. Finalmente, esantionul de subiecti va consta dintr-un subansamblu
al populatiei accesibile pe care cercetatorul il va examina efectiv. La rindul sau,
esantionul trebuie sa aiba o marime considerabila pentru a fundamenta concluziile.
Reprezentativitatea esantionului va fi asigurata prin procedeul extragerii la intimplare.
Prin acest procedeu se asigura construirea unui esantion numit probabilist. Asta
inseamna ca fiecarui element din populatia tinta ii este asociata o probabilitate nenula
si egala de a face parte din esantion.

Totusi cercetarea psihologica are la baza foarte rar esantioane probabiliste, si
asta pentru ca cercetarea in psihologie nu se poate face decit cu subiecti care au
consimtit de buna voie sa participe la cercetare. Dar s-a constatat ca subiectii care
consimt de buna voie sa participe la cercetare, prezinta anumite caracteristici care ii
deosebesc de cei care refuza sa participe: sint mai inteligenti, mai sociabili, mai
instruiti, mai putin autoritari etc.

Validitatea ecologica
Daca validitatea esantionului are in vedere deficiente referitoare la subiectii

recrutati in raport cu populatia de indivizi pe care se doreste extinderea concluziilor,
validitatea ecologica se refera la anumite deficiente in esantionul de situatii din care se
obtin datele, comparativ cu contextul in care se afla populatia la care cercetatorul
doreste sa aplice concluziile. Reprezentativitatea in acest caz are in vedere
izomorfismul ce trebuie sa existe intre esantionul de situatii si caracteristicile
populatiei tinta.
De exemplu, o cercetare asupra raspunsurilor obtinute in situatia de alarma aeriana, nu
va fi in mod automat caracterizata de o puternica validitate ecologica, pentru simplul
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motiv ca subiectii sint observati intr-un decor fizic si social asemanator unei alarme
autentice. Similitudinea trebuie cautata in plan psihologic sau fenomenologic, in ceea
ce priveste semnificatia pe care subiectul o atribuie situatiei de cercetare.

Validitatea ecologica este considerata adecvata in masura in care subiectii
percep mediul in care sint examinati ca avind proprietatile pe care cercetatorul le
presupune ca fiind prezente. Altfel spus, o strategie de cercetare este valida ecologic
daca reuseste sa puna cu exactitate in relatie caracteristicile fizice si sociale ale
situatiei in care se gasesc subiectii si conduitele pe care acestia le produc in aceasta
situatie.

Validitatea ecologica este dificil de estimat a priori pentru ca nu este usor sa
cunosti perceptiile subiectilor. Din acest punct de vedere informatii utile pot fi extrase
din comentariile spontane (orale) ale subiectilor sau din masuratori fiziologice
(tensiune musculara, frecventa cardiaca etc.) care pot fi indicatori ai nivelului de
angajare a subiectilor.

In acest context este interesanta paralela intre cercetarile efectuate in mediul
natural al subiectilor si cele din laborator. O situatie naturala nu prezinta o mai mare
validitate ecologica intrinseca fata de o situatie de laborator, pentru ca totul depinde de
semnificatia pe care o atribuie subiectii examinati fiecarei situatii, adica de
mobilizarile pe care le suscita fiecare situatie.  Situatiile naturale sint bineinteles mai
pretioase pentru cercetarile care au ca scop descrierea fenomenelor psihologice, asa
cum se produc ele spontan. De alta parte, laboratorul constituie adesea singurul cadru
posibil pentru verificarea unei ipoteze cauzale, pentru ca permite excluderea
elementelor perturbatoare existente in mediul natural. Mediul natural ofera posibilitati
diferite si prezinta limite diferite, de aceea este bine sa le concepem ca fiind
complementare si nu rivale.

Pe linga aspectul reprezentativitatii populatiei subiectilor si a situatiilor de
cercetare, validitatea externa implica si reprezentativitatea populatiei examinatorilor
care inregistreaza raspunsurile subiectilor, precum si contextelor geografice si
culturale in care se produc aceste raspunsuri.

In concluzie, maximizarea validitatii externe presupune un program complex de
cercetari care sa cuprinda mai multe studii particulare referitoare la o problema data.
Doar un ansamblu de cercetari se va putea apropia de caracteristicile populatiei tinta in
cauza.
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MMOODDAALLIITTAATTII DDEE CCOONNSSTTRRUUCCTTIIEE AA PPLLAANNUULLUUII DDEE CCEERREECCTTAARREE

Toate cercetarile in psihologie au in comun faptul ca au ca factor
“subiecti” – copii, adulti sau soricei albi. Se pune astfel problema realizarii
unui  esantion pentru efectuarea unui studiu, iar pentru aceasta trebuie explicate
o serie de concepte precum: populatie generala, cadru de esantionare, esantion,
element etc.
Dar pentru ca problematica esantionarii nu sta in atentia acestui curs, ne vom
limita la a spune ca:
 tehnicile de esantionare au toate ca obiect alegerea, dintr-o populatie

definita, ce se vrea a fi descrisa, a unui anumit numar de elemente care
va trebui sa reprezinte ansamblul, adica sa prezinte aceleasi caracteristici
ca si populatia respectiva;

 esantionul este deci o imagine miniaturala a populatiei, deoarece
prezinta aceleasi caracteristici;

 in psihologia experimentala se recurge cel mai adesea la esantionarea
simpla, randomizata procedura care consta in a trage la sorti, dintr-o
populatie subiectii care vor forma esantionul.
(Inca din 1713 Bernoulli demonstra ca o tragere la sorti, corect facuta, permite
obtinerea unui esantion cu caracteristici similare celor ale populatiei).

Pentru ca studiaza in general comportamente sau procese comune
ansamblului unei specii, psihologia experimentala pune problema numarului
optim de subiecti pentru reprezentativitate. La limita, un singur subiect este
suficient pentru a studia un fenomen atunci cind populatia este foarte omogena.
In cazul unei eterogenitati pronuntate ar fi nevoie de intrega populatie. De
obieci insa se lucreaza cu grupe de 10 pina la 40 de subiecti. Dispersia
rezultatelor individuale va da indicatii asupra generalitatii fenomenului studiat.

Finalitatea unui experiment consta, in cele mai multe din cazuri, in
generalizarea la populatia de referinta a rezultatelor obtinute pe esantion.
Aceasta generalizare depinde, evident, de reprezentativitatea esantionului.
Orice inadvertenta in construirea acestuia, mareste riscul de a proceda la o
generalizare eronata.  Asadar o generalizare cu riscuri minime trebuie sa tina
cont de regulile de constructie a esantionului si de cunoasterea factorilor de
care depinde fenomenul studiat.
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Modalitati de constructie a planului de cercetare
Confruntarea subiectilor cu variabilele manipulate se poate face in doua

moduri intr-o cercetare, adica avem doua modalitati pentru a construi planul de
cercetare.
A. Pentru fiecare modalitate a variabilei independente  definite, putem aloca
subiecti diferiti. Astfel, unei parti din esantionul global de subiecti i se prezinta
o modalitate a VI (un nivel de intensitate), altei parti alta modalitate si asa mai
departe. Efectiv, cercetatorul imparte esantionul in atitea grupe, cite modalitati
ale variabilelor independente sint. Fiecare grupa trece doar printr-o parte a
experimentului. De exemplu, daca se doreste studierea capacitatii de memorare
in functie de modul de prezentare al materialului (imagini sau forma scrisa),
cercetatorul va imparti efectivul total de subiecti in doua grupe distincte,
fiecarei grupe prezentindu-i-se un singur tip de material de memorare. Se vor
obtine astfel  doua ansambluri de date, ce vor reprezenta rezultatele a doua
grupe diferite de subiecti. Aceste doua categorii de rezultate vor putea fi supuse
ulterior compararii. Tipul de comparatie va purta denumirea de comparatie
inter-grup sau vom spune ca am utilizat un model de cercetare inter-subiecti.

Avantajul acestui plan este ca nu prezinta cele doua mari inconveniente intilnite
in utilizarea modelului intra-subiecti: efectul de ordine si durata de experiment
pentru fiecare subiect.
Dezavantaje: numarul de subiecti este mult mai mare si se mai pune si
problema echivalentei grupelor de subiecti, pentru ca este dificil de stiut daca
diferentele dintre conditiile experimentale pot fi atribuite factorilor studiati sau
grupelor de subiecti. Este de aceea preferabil constituirea de grupe echivalente.

B. De alta parte, am putea prezenta acelorasi subiecti fiecare modalitate a
variabilei independente. Acesta va insemna ca intregului esantion de subiecti ii
va fi prezentata fiecare modalitate a variabilei independente. Cercetatorul va
deplasa intreg efectivul de subiecti de la o modalitate la alta. In final va
compara rezultatele asociate fiecarei modalitati realizate de aceeasi subiecti.
Acest tip de comparatie va purta denumirea de comparatie intra-grup sau
model de cercetare intra-subiecti. De exemplu, pentru cele doua forme de
material de memorare (scris, imagini), fiecarui subiect îi vom prezenta
succesiv, in alternanta, fiecare din cele doua situatii de memorare. Vom avea
astfel doua siruri de masuratori ale acelorasi subiecti: performanta obtinuta cu
material scris, de o parte si performanta obtinuta la materialul cu imagini, de
alta parte.

Ar fi de dorit tot timpul un plan de cercetare intra-subiecti care permite un
control perfect al echivalentei subiectilor, pentru ca fiecare subiect din grup
trece prin fiecare situatie experimentala. Astfel diferentele obtinute de subiecti
la variabilele dependente masurate, se vor datora aproape sigur manipularii
variabilei independente si nu diferentelor initiale intre subiecti, care ramin
constante de la un nivel la altul al variabilei independente. Acest tip de plan
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este foarte sensibil si detecteaza cu eficacitate impactul variabileleor
independente. El elimina sursele de invalidare datorate selectiei subiectilor cind
se face repartitia acestora pe diferite grupe, asa cum se intimpla in modelul
inter-subiecti.
Dar nu tot timpul putem apela la un plan de cercetare intra-subiecti. Exista cel
putin doua tipuri de contexte de cercetare care ne obliga sa renuntam la planul
intra-subiecti :

1. Cind subiectii apartin prin obiectivele cercetarii unor grupe diferite.
Exemplu: daca intr-o cercetare se urmareste corelatia intre fluenta
verbala si sex, cercetatorul este obligat de la inceput sa imparta
esantionul in doua grupe: barbati si femei (pentru ca nu are la dispozitie
subiecti asexuati).

2. De asemenea, nu vom utiliza modelul intra-subiecti cind confruntarea cu
toate nivelurile variabilei independente risca sa modifice raspunsurile
subiectilor datorita confruntarii cu sarcina anterioara. Apare asa-numitul
efect de ordine sau efect residual. Adica, administrarea unei sarcini
poate avea efect asupra sarcinii urmatoare. In acest caz nu vom sti cu
siguranta daca raspunsul la o sarcina se datoreaza sarcinii in sine sau
este influentat de sarcina anterior efectuata de subiect. Mai mult, in
anumite cazuri confruntarea cu un anumit nivel al variabilei
independente atrage dupa sine un impact ireversibil. Exemplu :
rezolvarea unui anumit tip de problema va presupune invatarea
modalitatii de rezolvare, experienta care va fi ulterior folosita in situatii
similare.

Vorbim deci de model intra-subiecti atunci cind toti subiectii trec prin toate
conditiile experimentale; astfel, fiecarui subiect i se poate asocia performanta
pe care el a obtinut-o in fiecare conditie experimentala.

Principala dificultate intilnita in utilizarea acestui tip de plan tine de controlul
efectului de ordine sau rezidual. Pentru a neutraliza (la nivelul mediilor) acest
efect, experimentatorul va recurge la tehnicile obisnuite de contrabalansare si
rotatie.

Contrabalansare si rotatie
Aceasta tehnica consta in a neutraliza efectele unui factor, combinind

prin rotatie toate modalitaile sale. Tehnica este utilizata in special pentru a
neutraliza efectele de rang.

Sa presupunem un experiment in care factorul principal comporta trei
modalitati (f1, f2, f3), fiecare subiect trebuind sa treaca prin toate cele trei
conditii. Daca toti subiectii trec mai intii prin f1, apoi prin f2 si in fine prin f3,
performanta din f3 risca sa fie dependenta de eventualele efecte de invatare sau
oboseala. Este ceea ce se numeste efect de rang. Pentru a neutraliza acest efect
se va construi un plan de experienta astfel incit conditia f3 sa poata fi
prezentata pe prima, a doua sau a treia pozitie. Astfel, o treime din subiecti vor
trece in ordine prin f1, apoi f2 si apoi f3, o alta treime in ordinea f3, f1, si apoi



29

f2, si in fine, un ultim grup in ordinea f2, f3, f1. Fiecare conditie (f1, f2, f3) se
va afla o data in prima pozitie, o data in a doua pozitie si o data in a treia
pozitie, astfel incit efectul de rang sa afecteze in mod identic cele trei
modalitati ale factorului.

Acestui efect de rang i se poate adauga un efect de ordine, deoarece de
doua ori din trei, conditia f2 urmeaza conditiei f1 si precede conditia f3.

f1 f2 f3
f3 f1 f2
f2 f3 f1

(conditia f1 poate afecta rezultatele din f2, asa cum trecerea prin f2 poate
influenta rezultatele din f3).

Aceste efecte de dependenta secventiala se numesc efecte de ordine si
pot fi neutralizate printr-o noua contrabalansare, astfel incit efectele de rang si
de ordine vor afecta in mod identic toate modalitatile factorului. Se obtin astfel
sase grupe de subiecti:
Gr.1 – f1 f2 f3
Gr.2 – f1 f3 f2
Gr.3 – f2 f3 f1
Gr.4 – f2 f1 f3
Gr.5 – f3 f1 f2
Gr.6 – f3 f2 f1
S-a realizat astfel o contrabalansare completa, creind sase ordini, sau trei
factorial.

Pentru a efectua o contrabalansare se construiesc in mod factorial, N
combinatii diferite ale modalitatilor factorului, N fiind egal cu numarul de
modalitati ale factorului.

Exemplu: 5 modalitati = 5x4x3x2x1=120

Observatii:
Cu cit numarul de modalitati este mai mare, cu atit numarul de subiecti

trebuie sa fie mai mare pentru a putea constitui subgrupele necesare. Metoda
contrabalansarii este convenabila cind avem un numar redus de modalitati si un
numar limitat de subiecti la dispozitie.

Al doilea inconvenient, mai dificil de remediat, este legat de lungimea
sedintelor de experimentare. Trecerea fiecarui subiect prin toate conditiile
experimentale lungeste considerabil durata sedintei si uneori multiplica
numarul de sedinte. Avantajul acestui tip de experiment este ca
experimentatorul nu trebuie sa se preocupe de echivalenta grupelor de subiecti.

Grupe echivalente
Se numesc grupe echivalente, grupele ale caror subiecti au caracteristici

similare la o serie  de indicatori: virsta, sex, talie sau performante. Se pot obtine
grupe echivalente procedind la imperecheri sau asocieri. Acesta procedura
consta in a afecta la fiecare conditie experimentala subiecti avind una sau mai
multe caracteristici comune.
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Gruparea se poate face fie subiect cu subiect, fie la nivelul mediilor
subansamblurilor de subiecti. In acest ultim caz subiectii cu caracteristici
apropiate sint grupati intr-un acelasi bloc, fiecare bloc trebuind sa se regaseasca
in fiecare grupa.

Echivalenta grupelor trebuie cautata pentru acele caracteristici ale
subiectilor, susceptibile de a avea o influenta asupra comportamentului studiat.
Este inutila o grupare pe baza unui factor ce nu are nici un efect asupra
fenomenului studiat.
Exemplu: daca stim ipoteza ca inaltimea copiiilor de cl aV-a nu are nici o
influenta asupra intelegerii problemelor de matematica, studiul acestui aspect
se poate face fara gruparea copiilor dupa inaltime.

Grupul de control (martor)
Expresia  “grup de control” desemneaza un ansamblu de subiecti afectati

la conditii experimentale in care VI nu intervine. Se poate spune astfel ca ne
situam la nivelul zero al VI. Performanta obtinuta de acest grup serveste drept
referinta.
Exemplu: se pune intrebarea daca terapia X este eficienta pentru ameliorarea
unei anumite stari.
Pentru a raspunde, experimentatorul va constitui doua grupe: una supusa
terapiei X, alta nesupusa niciunui tratament. Prima va fi grupa experimentala,
iar a doua grupa de control care va servi drept referinta pentru a aprecia
eficienta tratamentului.

Constituirea unui grup de control se impune intotdeauna in cercetarile de
acest tip, caci o terapie are rareori eficienta imediata si din aceasta cauza
comportamentul subiectilor poate evolua sub efectul altor variabile decit al
tratamenului propriu-zis. Impactul terapiei nu poate fi deci estimat decit in
raport cu subiectii care traiesc in conditii similare, dar care nu sint supusi
tratamentului.

Sint cazuri in care cercetarea nu necesita un grup de control datorita
naturii variabilei independente studiate, asa cum sint cazuri in care se cere
constituirea mai multor grupe de control.

Observatie:
Trebuie sa facem diferenta intre grup de control si conditie de control.   Asa
cum am vazut, grupul de control trimite la un ansamblu de subiecti afectati la
una sau mai multe conditii experimentale.
Conditia de control se defineste printr-un ansamblu de proceduri care
corespund unei modalitati a unui factor. O conditie de control este o conditie de
referinta in care factorul/factorii principal(i) nu intervine (modalitatea zero a
variabilei), dar care este impusa subiectilor supusi conditiilor experimentale.

Grupe contrastante
Exista si cercetari in care interesul este axat pe diferenta intre categoriile

de subiecti. Subiectii sint in acest caz opusi intr-un mod mai mult sau mai putin
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contrastant, din punct de vedere al uneia (sau mai multora) din caracteristicile
lor. Aceste grupe sint constituite plecind de la rezultatele obtinute fie la o proba
preliminara, fie la experienta propriu-zisa.  Procedura duce uneori la a nu lua in
considerare decit o parte din subiecti, facindu-se abstractie de cei care au
obtinut performante medii.
Exemplu: se pune intrebarea daca cititorii rapizi inteleg bine si daca cititorii
lenti inteleg mai greu.

Raspunsul la aceasta intrebare necesita formarea a doua grupe de
subiecti contrastanti: de o parte cititori rapizi, iar pe de alta cititori lenti. Cele 2
grupe de subiecti vor fi constituite pe baza rezultatelor obtinute la o proba de
lectura preliminara. Aceste 2 grupe de subiecti vor trebui sa fie echivalente in
privinta celorlalte variabile susceptibile de a juca un rol asupra nivelului de
intelegere cum ar fi: nivelul intelectual, nivelul de instruire etc.
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RREELLAATTIIIILLEE DDIINNTTRREE FFAACCTTOORRII -- PPLLAANNUURRII DDEE EEXXPPEERRIIEENNTTAA

Realizarea efectiva a unei cercetari inseamna constituirea unui ansamblu
de norme necesare pentru a gasi solutia unei probleme formulate sau pentru a
verifica o serie de predictii – plan de cercetare.

Obiectivul construirii unui plan de cercetare este de a minimiza
probabilitatea interpretarii altor aspecte decit cele vizate, deci un plan are in
vedere in primul rind excluderea variabilelor necontrolate, anularea lor. Planul
garanteaza manipularea optima a variabilei independente si constituie scheletul
cercetarii empirice. De valoarea lui depinde veridicitatea rezultatelor.
Cu alte cuvinte, planul inseamna o strategie care vizeaza de o parte
manipularea a ceea ce cautam sa masuram, iar de alta parte eliminarea efectelor
nedorite.

Exista numeroase planuri tipice, adaptate la natura si la numarul
variabilelor studiate; ele pot atinge un grad inalt de complexitate.

Planuri cu grupe independente
In cazurile cele mai simple, avem de-a face cu planuri in care exista o

singura VI care are o singura modalitate. Pentru un asemenea plan vom avea
nevoie de doua grupe de subiecti - experimental si de control - care vor fi
ambele supuse unei pre-testari, pentru a se stabili nivelul initial, apoi una dintre
grupe este supusa actiunii VI, iar cealalta nu. Ulterior ambele grupe vor fi
supuse unei post-testari, iar rezultatele vor fi comparate. Se presupune ca
eventualele diferentele ce pot aparea intre grupe se vor datora actiunii VI.

Exista apoi planuri cu o singura variabila independenta, care prezinta
doua sau mai multe modalitati, fie distincte din punct de vedere calitativ, fie
alese pe un continuum de variatie. Pentru fiecare modalitate sau nivel va fi
alocata cite o grupa.
De exemplu, ne-ar putea interesa randamentul in memorarea unui text in
functie de sex, variabila independenta prezentind doua modalitati: baieti si fete.
Sau ne putem interesa de valoarea timpului de reactie in functie de modalitatea
senzoriala a stimulului: vizual, auditiv. In acest din urma caz, putem alege ca
durata a stimulului (care este o variabila continua) diferite valori: 100, 200,
300, 400 milisecunde.

nivel 1 nivel 2 nivel3 nivel4
g1 g2 g3 g4

Planul factorial  (mai multe VI)
In contextul cotidian, majoritatea conduitelor sint dependente de mai

multe VI cu actiune conjugata si simultana. Pentru ca  VI interactioneaza unele
cu altele, cercetatorul trebuie sa le studieze simultan, intrucit examinarea lor in
serie nu va dezvalui efectele interactiunii.

Astfel putem accepta faptul ca dificultatea unei sarcini prelungite
influenteaza calitatea performantei la fel ca si gradul de oboseala din momentul
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abordarii sarcinii. Putem evalua cele doua efecte separat, dar este evident ca
cele doua variabile interactioneaza si ca oboseala si dificultatea nu-si aduna pur
si simplu efectele, ci le multiplica.
Planurile factoriale sint destinate sa rezolve situatiile cu mai multe VI si sa
puna in evidenta nu numai efectele lor separate, ci si eventualele efecte ale
interactiuni lor.

Asadar un plan este numit factorial cind avem mai multe VI si cind
fiecare modalitate a fiecarei VI este combinata cu fiecare modalitate a
celorlalte VI. Intr-un plan factorial, numarul conditiilor experimentale este egal
cu produsul numarului de modalitati ale fiecarui factor.

Exemplu: cel mai simplu plan factorial este cind avem doi factori (VI) cu doua
modalitati sau doua nivele ale fiecarui factor. Sint astfel posibile patru
combinatii (experiment de tip 2x2) care necesita patru grupe independente.

Cum influenteaza oboseala invatarea unor materiale prezentind grade
diferite de inteligibilitate?

VI 1. Material pentru invatare: silabe fara sens si un text obisnuit.
VI 2. Doua nivele ale oboselii: redusa si avansata.
Schema planului factorial ar fi urmatoarea:

B
Inteligibilitatea

materialului

A
Gradul de oboseala

A1
redusa

A2
pronuntata

B1
silabe
fara
sens

1 2

B2
text 3 4

Tabelul s-ar putea extinde prin introducerea unei situatii intermediare –
oboseala moderata si cuvinte izolate. Astfel fiecare dintre VI cuprinse in
experienta va avea trei modalitati.

Teoretic se pot elabora planuri factoriale cu foarte multe VI, avind
fiecare mai multe valori, dar practic este foarte greu sau chiar imposibil de a
duce un experiment cu un numar foarte mare de variabile si modalitati ale
acestora. In practica numarul de VI depaseste rar patru sau cinci.
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Exemplu: un plan cu trei VI, avind fiecare trei modalitati, inseamna deja 27 de
conditii experimentale, combinatii posibile ale valorilor variabilelor
independente: 3x3x3=27. Fiecare grup va fi supus unei singure combinatii a
variabilelor.

*
Aceste tipuri de planuri reprezinta doar o parte din planurile posibile.

S-a propus astfel o formalizare a planurilor de experienta, bazata pe relatiile de
asociere dintre VI. Printre aceste relatiile de asociere au fost retinute ca
esentiale incrucisarea si intrepatrunderea.

Incrucisarea – fiecare nivel sau modalitate a fiecarei VI este combinata
cu fiecare nivel sau modalitate a altor VI. Este in fapt un plan factorial in care
numarul conditiilor experimentale se calculeaza facind produsul numarului de
modalitati ale fiecarei VI.

Intrepatrunderea sau inglobarea – un factor A este inglobat intr-un alt
factor B, daca fiecare dintre nivelurile lui A este combinat cu un singur nivel a
lui B. Relatia nu este deci simetrica, factorul A fiind cel inglobat, iar factorul B
fiind inglobatorul.
Totusi aceasta formalizare nu epuizeaza exprimarea tuturor planurilor de
experienta.

Eficacitatea planului factorial rezulta din doua caracteristici pe care acesta le
poseda. El permite:

1. determinarea efectului specific al fiecarei VI studiate si
2. determinarea efectului conjugat al tuturor variabilelor.

Aceste efecte sint masurate in momentul analizei statistice a datelor .

1. De exemplu, in studierea capacitatii de memorare mentionata mai sus sint
doua VI si prin urmare vor fi evaluate doua efecte specifice. Efectul specific al
tipului de material retinut independent de nivelul starii de oboseala. Asadar,
indiferent de nivelul oboselii, este materialul sub forma de text mai bine retinut
decit cel sub forma silabelor fara inteles?
2. In acelasi fel se poate pune problema efectului nivelului de oboseala,
indiferent de natura materialului de retinut. Deci, indiferent de natura
materialului de retinut, difera rezultatul in functie de nivelul oboselii?

Prin analiza statistica putem constata un efect principal al primei
variabile si absenta efectului principal al celei de-a doua, ceea ce inseamna ca
retinerea materialului verbal sub forma de text este tot timpul superioara celui
prezentat ca silabe fara inteles, in lipsa oricarei influente a nivelului de
oboseala. De asemenea, prin aceeasi analiza statistica se poate constata si
situatia inversa.

Se pot obtine si doua efecte principale pentru fiecare din cele doua
variabile, ceea ce inseamna ca retinerea materialului prezentat sub forma de
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text este tot timpul superioara celui prezentat sub forma de silabe fara sens si
aceasta retinere este mai scazuta daca nivelul oboselii este mai ridicat.

Planuri de cercetare cu masuri multiple
Specificul acestui tip de plan este ca vom constitui un singur grup de

subiecti care va fi confruntat cu toate nivelurile variabilelor independente.
Astfel numarul subiectilor necesari cercetarii va fi redus comparativ cu situatia
in care trebuie constituite grupe independente. O astfel de abordare va asigura
un control mai riguras al diferentelor individuale, ceea ce va conferi datelor
statistice o mai mare consistenta.
Pentru ca in asemenea tip de plan subiectii vor fi examinati de mai multe ori,
poate aparea fenomenul de regresie statistica, care altereaza validitatea interna
a unei cercetari, efectul variabilei independente fiind mai greu de distins.

Controlul echivalentei subiectilor
Mai cu seama, in cazul in care grupul de cercetare este mic, este

preferabil ca subiectii sa nu fie foarte diferiti in ceea ce priveste caracteristicile
legate de variabila dependenta (ceea ce va altera efectul VI). Alegrea
subiectilor se va face dupa una sau mai multe caracteristici identice sau foarte
apropiate. Daca esantionul este suficient de mare, hazardul va antrena o
distributie normala a caracteristicilor controlate, astfel ca efectul VI nu va fi
alterat.
Situatia de control

In cazul in care in studiu este o singura VI cu mai multe modalitati,
subiectii vor fi supusi actiunii tuturor acestor modalitati. Fiecare modalitate va
corespunde unei situatii particulare. Una din situatii  va corespunde nivelului de
comparatie si va purta denumirea de situatie de control.

Plan cu masuri multiple cu o singura VI
Cind exista o singura VI cu doua sau mai multe modalitati, se vor realiza

situatii experimentale pentru fiecare modalitate. Toti subiectii vor fi supusi
fiecarei situatii experimentale dintre care una este de situatie de control.
Se va face o masurare a VD inainte si dupa interventia experimentala, ceea ce
poarta denumirea de:
 pre-test (va permite cunoasterea pozitiei initiale a fiecarui subiect);
 post-test (va permite evaluarea interventiei experimentale).

Scopul pre-testarii este de a asigura evaluarea influentei VI prin compararea
datelor obtinute in acesta etapa cu cea din post-test.

Plan cu masuri multiple cu mai multe VI
Ca si in cazul planului cu grupe independente cu mai multe VI, limita

numarului de variabile este fixat dupa acelesi criterii. La asta se adauga o serie
de precautii privind oboseala excesiva a subiectilor (fiind aceiasi subiecti
supusi la mai multe sarcini).
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Precautii in cazul planului cu masuri multiple
Mai intii apare riscul de pierdere a subiectilor care din diverse motive se

pot retrage din esantion. Pierderea subiectilor aduce prejudicii validitatii
interne, cercetatorul nemaiavind acelasi esantion pe parcursul masurarilor.
Efectul variatiei de esantion poate fuziona cu efectul VI.

Apoi, raspunsul pentru un anumit nivel al VI poate fi influentat de
experienta de la nivelurile anterioare. Se pune intrebarea daca raspunsul ar fi
fost acelasi, daca fiecare nivel ar fi luat izolat.

Planul cu masuri multiple ar fi imposibil daca efectul VI ar fi ireversibil.
In cazul efectului reversibil, trebuie cautata perioada de masurare la un interval
optim, pentru ca modificarile produse de o situatie data sa fie resorbite in
momentul urmatoarei masuratori. Functie de natura fenomenului, acest interval
poate fi de citeva secunde, zile, luni sau ani.

Mai exista si riscul maturizarii subiectilor si evenimentelor istorice ce
pot interveni.

Planuri combinate
Planul combinat contine o componenta din planul cu grupuri

independente si o parte din planul cu masuri multiple. Este un plan factorial
pentru ca are cel putin doua VI.

Caracteristica principala este ca cel putin una dintre variabile se bazeaza
pe constituirea grupelor independente,  iar cel putin una din variabile presupune
ca fiecare dintre grupurile incluse in comparatie sa fie supus masurarilor
multiple.
Variante: plan in careu latin, plan in careu greco-latin.



37

PPLLAANNUURRII DDEE CCEERRCCEETTAARREE CCVVAASSII EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALLEE

Spre deosebire de planurile clasice, planurile cvasi experimentale nu pot
satisface exigentele unei experimentari autentice. De exemplu, intr-un laborator
unde intensitatea luminoasa, modul de prezentare a stimulilor, temperatura,
nivelul cunostintelor despre subiecti sint parametri cunoscuti, exista un inalt
grad de control. In asemenea conditii planurile de cercetare clasice asigura
realizarea unei cercetari veridice.

Luind spre comparatie o alta situatie, in care se urmareste determinarea
impactului asupra populatiei a unei campanii de publicitate despre securitatea
rutiera, vom constata ca nu exista decit posibilitatea de a observa sistematic
efectele campaniei publicitare asupra diversilor indicatori ai problemei studiate:
numarul de accidente, numarul de amenzi, numarul de incalcari ale
regulamentului etc.. In acest caz cercetatorul nu controleaza in nici un fel
momentul lansarii campaniei publicitare si nici nu poate monitoriza precis
subiectii supusi campaniei. Mai mult, campania publicitara ar fi putut fi lansata
cu putin timp inainte de adoptarea unei noi legi, a uni nou cod rutier, care
prevede pedepse mult mai severe pentru diverse infractiuni. Aceasta adoptare a
noii legi va face imposibila identificarea factorilor responsabili de schimbarile
constatate. Nu vom sti daca schimbarile indicatorilor masurati se datoreaza
campaniei publicitare sau noii legi adoptate.
In asemenea situatii, se va opta pentru o alta maniera de a pune problema de
cercetare, care se incadreaza in planurile cvasi experimentale.

Diferentierea intre planurile cvasi experimentale si planurile
experimentale clasice este legata in mod direct de validitatea interna. Daca
aceasta este respectata, atunci sintem siguri ca nici un alt factor nu intra in joc
sau ca ceilalti factori au fost neutralizati. Cum se stie deja, intr-un demers
experimental este important sa avem garantii ca rezultatele se datoreaza
variabilelor independente si nu altor factori. Este vorba deci de o diferenta de
precizie legata de validitatea interna.

Sa presupunem ca un cercetator vrea sa evalueze efectele unui tratament
de grup asupra abilitatilor sociale a unor tineri care au dificultati de relationare
cu personae de sex opus. Cum va proceda:

- va defini intr-un mod operational conceptele utilizate si in special cel de
abilitate sociala;

- va cauta diferite instrumente de masurare a conceptelor definite
(chestionare, observarea directa a comportamentului intr-un joc de rol
etc.);

- va ajunge la un material brut pe baza caruia sa evalueze efectele directe
ale tratamentului.

Masuratorile pot fi efectuate inainte (pre-test) si dupa participarea subiectilor la
un program de antrenament de citeva luni (post-test). Utilizind tehnici statistice
adecvate, cercetatorul va putea constata la majoritatea subiectilor un progres
net intre cele doua momente ale masurarilor: inainte si dupa participarea la
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programul de antrenament. Isi va pune apoi problema validitatii interne a
studiului, adica se va intreba daca schimbarile observate se datoresc
programului de antrenament sau nu. Raspunsul va fi favorabil numai daca vor
fi fost eliminate posibilele influente ale tuturor factorilor care pot periclita
validitatea interna a studiului.

Astfel, diferiti factori istorici pot explica ameliorarea observata dupa
interventie. Daca, de exemplu, cea mai mare parte a subiectilor a urmat intre
timp un curs de relatii umane in care au avut multiple ocazii de contacte
interpersonale, este evident ca acest curs poate influenta ameliorarea observata.
Maturizarea poate fi un alt factor cu impact asupra rezultatelor. In perioada
dintre cele doua masurari, trecerea prin diverse situatii de viata: scolara,
profesionala etc, va dezinhiba si va estompa tendintele de izolare sociala.
Administrarea mai multor masuratori poate produce influente asupra
raspunsurilor. Faptul de a avea deja o prima evaluare dezagreabila, la pre-test,
poate crea o serie de reactii negative la post-test. Aceasta poate contribui la
sub-evaluarea efectelor procedurii.
Pierderea subiectilor poate infulenta, de asemenea, validitatea interna. Daca,
de exemplu, mai multi subiecti inadaptati in plan social intrerup tratamentul
pentru ca se considera prea timizi pentru a continua, sansa de a obtine rezultate
favorabile pentru grupul experimental va creste, pentru ca subiectii care au
ramas au mai multe abilitati pentru a progresa. Este valabila si reciproca (cei
ce invata repede sa renunte si sa ramina doar cei ce sint dificil de ajutorat) in
care  se va obtine o subevaluare a interventiei.

Planurile pre-experimentale
In functie de capacitatea de a furniza rezultate interpretabile, planurile

cvasi experimentale se situeaza intre planurile preexperimentale si planurile
experimentale clasice.

In exemplul de mai sus (abilitati sociale), cercetatorul evalueaza un
grup de subiecti inainte si dupa interventie, folosind un plan preexperimental cu
un singur grup pus in situatia de pre-test si post-test:

a1/ pre-test B / interventie a2 / post-test

Acest plan este mai deficitar decit unul cvasi experimental deoarce pot
interveni mai multi factori de invalidare decit cei mentionati anterior. Este
cazul classic al interventiilor psihoterapeutice, in care pacientul vine la
consultatie acuzind o anumita stare (deprimare). Terapeutul intervine, pacientul
se simte mai bine si se trage concluzia ca ameliorarea se datoreaza interventiei.
Este nejustificat din punct de vedere riguros experimental.

In mod similar se procedeaza cu reclamele la o serie de produse de dieta,
utilizind fotografii ale consumatorilor inainte si dupa consumarea acestora.
Situatia este de natura preexperimentala si concluziile sint provizorii (pot fi
implicati multi alti factori: maturizarea, boala etc). Limita importanta a unui
studiu preexperimental provine din faptul ca nu se foloseste un grup de control
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care sa fie supus pre-testului si post-testului si care sa nu fie supus
tratamentului intre cele doua masurari.

In cazul unui experiment clasic, bazat pe un plan cu doua grupe
independente, fiecare subiect din esantion dispune de acelasi numar de sanse de
a se regasi in grupul experimental sau in grupul de control. Repartitia
subiectilor in cele doua grupe se va face prin hazard. Realizind certitudinea
echivalentei celor doua grupuri formate prin hazard, vom putera atribui
diferentele observate la post-test interventiei cercetatorului.

De exemplu, planul care are la baza esantioane echivalente este de forma:

Pre-test Interventie Post-test

Grup experimental H- a1 B a2

Grup de control H- a1 a2

Va exista in cele doua grupe o distributie aleoatoare a subiectilor. Se protejeaza
astfel validitatea interna a planului experimental, iar problemele legate de
factorii istorici, de maturizare etc., se vor manifesta nediferentiat in cele doua
grupe. In consecinta, toate diferentele observate intre grupe la post-test vor
putea fi atribuite interventiei.

Planurile cvasi experimentale
In psihologia aplicata sint rare situatiile in care sint posibile distributiile

aleatoare pe grupe. Pentru asemenea situatii exista doua solutii: planuri cu
grupe neechivalente si planuri cu serii temporare.

Planuri cu grupe neechivalente
Este vorba de cazul in care se vor recruta doua sau mai multe grupe deja

constituite, iar subiectii nu sint repartizati prin hazard la initiativa
cercetatorului. Subiectii apartin deja unui grup dat inainte de a incepe
cercetarea. Acest tip de plan cu doua grupe va avea forma:

Pre-test Interventie Post-test

Grup experimental a1 B a2
-------------------------------------------------------------

Grup de control a1 a2

Retinem ca nu avem o distributie aleatoare in cele doua grupe. Aceasta
este principala caracteristica ce diferentiaza acest plan de planul experimental
clasic. Grupele exista a priori, iar experimentatorul are un control scazut sau
chiar nul asupra compozitiei lor (exemplu: intr-un spital se va putea recruta un
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grup de psihotici si un grup de delicventi sociali). Problema care se pune este
de a gasi doua grupe cit mai echivalente posibil sau cit mai neechivalente.
Se va administra apoi tratamentul grupului experimental si nici un tratament
celuilalt grup, considerat grup de control, urmind ca ambele grupe sa fie
evaluate la sfirsitul tratamentului.

Nefiind in masura sa repartizeze aleator subiectii in cele doua grupe,
cercetatorul va trebui sa examineze cu prudenta rezultatele pentru a vedea daca
nici o alta ipoteza nu poate fi avansata in explicarea acestora. Cea mai mare
problema provine din faptul ca este imposibil de a identifica cu certitudine
toate variabilele care pot influenta rezultatele. Se poate presupune ca anumite
variabile determina chiar diferente initiale intre grupe si ca aceste diferente pot
interactiona cu efectul interventiei experimentale.

De remarcat ca pot fi situatii in care nu putem identifica un grup de
control asemanator grupului experimental. De exemplu, studierea eficientei
unei campanii publicitare presupune ca toata populatia sa fie supusa mai mult
sau mai putin efectelor campaniei publicitare, iar un veritabil grup de control
nici nu poate exista.

Planuri cu serii temporare
Planurile cu serii temporare presupun mai intii o serie de masuratori

realizate asupra unui singur grup si apoi realizarea unei interventii
experimentale intr-un moment precis in interiorul acestei serii. Efectele
variabilei independente sint estimate prin observarea unei discontinuitati in
serie decit prin compararea cu un alt grup. Un asemenea plan va avea forma:

a1 a2 a3 a4 B a5 a6 a7 a8

Evaluarea efectului interventiei se va face respectind trei conditii :
 evaluarea caracteristicilor seriei inainte de interventia experimentala

(a1-a4);
 evaluarea discontinuitatii seriei (de la a5 la a8) si caracteristicilor

acesteia;
 eliminarea interpretarilor concurente.

Caracteristicile seriei inainte de interventie
De obicei se constata ca seria este stabila, caz in care media datelor nu

variaza in timp. Aceasta situatie este ideala pentru evaluarea interventiei. Mai
poate exista si situatia cind seria este stabila dar se poate constata prezenta unui
ciclu regulat sau constant (exemplu : o variatie psihologica poate fi ciclul
vigilentei sau depresiei).
Exista si situatia cind seria nu este stabila, ceea ce va crea probleme la
interpretarea datelor. Daca, de exemplu, seria are o tendinta crescatoare,
aceasta nu trebuie sa mai continue dupa interventie. De asemenea, daca aceasta
tendinta se inverseaza intr-o maniera sistematica, este posibil ca ea sa se
datoreze efectului experimental.
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Caracteristici dupa interventie - discontinuitatea
Efectul discontinuitatii poate fi abrupt sau gradual, permanent sau temporar,
imediat sau intirziat. El poate afecta media datelor, panta curbei, sau
variabilitatea rezultatelor.

Interpretari concurente
Trebuie investigate conditiile particulare ale studiului pentru a putea surprinde
circumstantele sau evenimentele care pot explica existenta discontinuitatii din
alta perspectiva decit cea a interventiei. Principala sursa de invalidare este
legata de factorii istorici.
 in planurile cu serii temporare, factorii de maturizare au un efect mic

asupra validitatii interne. Ei se manifesta cu precizie intre a4 si a5;
 factorul de selectie nu are influenta, pentru ca sint observate aceleasi

persoane pe tot parcursul studiului;
 factorul de regresie statistica, datorita administrarii mai multor

masuratori, se observa doar in prima etapa a1-a4;
 atentie la fluctuatia instrumentelor de masura care nu trebuie sa

coincida cu momentul interventiei;
 pierderea subiectilor poate fi o primejdie doar in cazul in care apare

dupa interventie (a5-a8).
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PPLLAANNUURRII DDEE CCEERREECCEETTAARREE CCUU UUNN SSIINNGGUURR SSUUBBIIEECCTT

Exista numeroase contexte de cercetare, mai ales in cercetarea clinica, in care
este dificil sa se reuneasca un numar mare de subiecti care sa prezinte caracteristici
echivalente sau comparabile. Astfel este dificil sa constitui un esantion compus  din 40
de copii cu virsta intre 5-6 ani care sa manifeste tulburari de comportament si, in plus,
este dificil sa fie neutralizate variabile exterioare cercetarii, cum ar fi nivelul de
participare al parintilor la educarea copiilor.

Pentru a respecta totusi exigentele care se impun, cercetarea clinica s-a
specializat pe studiile de caz. Aceasta orientare va permite analiza fenomenelor rare si
impulsiuneaza noi abordari in examinarea diverselor fenomene.

Studiul de caz este caracterizat de absenta unei definitii precise a variabilelor
independente si dependente si, de asemenea, nu controleaza diversele surse de
invalidare interna cum sint procesele de maturizare sau factorii istorici. Aceste limite,
vizavi de demersul stiintific traditional, au determinat recurgerea la alte mijloace
metodologice cum ar fi planurile de cercetare cu caz unic.

Unii autori (Skinner) opineaza ca obiectul analizei stiintifice ar trebui sa-l
constituie variabilitatea comportamentului si nu performanta medie valabila pentru un
ansamblu de subiecti. Curentul behaviorist a indus orientatarea clara catre cercetarea
clinica.

Caracteristicile planurilor cu subiect unic
Planurile cu un singur subiect au in vedere precizarea relatiilor cauzale

existente intre variabilele independente si cele dependente, pornind de la studiul unui
singur subiect sau a unui grup de subiecti considerat ca unul singur.
Pentru asemenea planuri, demonstrarea eficacitatii interventiei nu face apel la
constituirea unui grup de control, ci se recurge la o comparatie intre raspunsurile
aceluiasi subiect de dinaintea introducerii VI si dupa actiunea VI. In schimb se pune
mare accent pe analiza detaliata a comportamentului subiectului.

Variabile
Regula principala a planurilor cu un singur subiect este utilizarea unei singure

variabile independente. Daca vor fi utilizate doua variabile concomitent, nu se va putea
sti in ce masura contribuie fiecare la schimbarea observata.

Nivelul de baza
O alta regula a planurilor cu un singur subiect se refera la stabilirea unui nivel

de baza al comportamentului. Este vorba de evaluarea initiala a comportamentului asa
cum se prezinta el in afara oricarei interventii. Eficacitatea interventiei ulterioare va fi
evaluata in raport cu starea initiala.
In legatura cu stabilirea acestui nivel de baza, nu se poate impune o durata minimala a
operatiei de masurare. Este important sa se urmareasca o anumita stabilitate a
rezultatelor, ceea ce va presupune obtinerea a cel putin trei masurari distincte. Daca
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profilul raspunsurilor subiectului se arata instabil in aceasta perioada initiala, este
recomandabil sa se amine interventia.

Durata de interventie
Nu se poate da un raspuns categoric la aceasta problema. De exemplu, in cazul

prelungirii duratei unui tratament, va creste posibilitatea contaminarii datorata
factorilor istorici si de maturizare. Exista riscul ca schimbarile provocate sa persiste
din pricina factorilor de mediu.
De alta parte, stabilirea unor faze experimentale scurte risca sa creeze confuzie intre
efectul tratamentului si variatiile ciclice. Eliminarea unui asemenea risc impune
repetarea experimentului cu subiecti care se afla in diverse stadii ale cilului in atentie.

Evaluarea efectului interventiei
Cum evaluam datele rezultate? Cel mai adesea aceste date nu pot fi supuse unei

prelucrari statistice, ci doar unei reprezentari grafice care sa reflecte evolutia
comportamentului subiectului de-a lungul etapelor experimentului.
De regula, se vorbeste de doua criterii de evaluare: experimental si clinic. Aspectul
experimental are in vedere efectul semnificativ statistic al variabilei independente, iar
cel clinic vizeaza nivelul schimbarii care sa permita o functionare adecvata individului
in societate. Se pare insa ca exigenta este mai mare in cazul criteriului clinic, iar
recurgerea la  tehnicile statistice se face in ideea completarii analizei descriptive.

Planul A-B
Este cel mai simplu plan si cuprinde doua etape. Este de forma:

Nivel de baza Tratament
A B

Etapa A consta in evaluarea nivelului de baza al comportamentului, adica
nivelul care trebuie modificat prin interventie. La etapa B se introduce variabia
independenta. Acest plan este similar planului cvasi experimental cu serii temporare
simple cu toate inconvenientele acestuia.
De exemplu, tratamentul unui depresiv dupa un asemenea plan va incepe cu stabilirea
nivelului de baza a comportamentului depresiv (definit operational prin diversi indici
comportamentali). Apoi subiectul va fi supus unui program de intariri (sistem
economic cu recompense si sanctiuni).
Planul folosit nu va permite concluzii definitive privind impactul interventiei. Cel mult
nu se poate contrazice ipoteza eficacitaiii intaririlor.

Plan cu retragerea tratamentului A-B-A
Pentru a izola efectul tratamentului (deci a evidentia relatia cauzala), planul A-

B trebuie sa cuprinda cel putin inca o etapa in care sa se suprime interventia pentru a
provoca revenirea comportamentului la nivelul initial.
Daca se constata modificarea comportamentului in functie de administrarea sau
retragerea variabilei independente, este clar ca aceasta constituie agentul schimbarii.
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Planul are forma:

Nivel de baza Interventie Nivel de baza
A B A

Asadar intervine o a doua etapa A in cursul careia este intrerupta interventia
experimentala. Daca rezultatele vor indica un progres in faza A-B si un recul in faza
B-A se poate conchide asupra eficacitatii interventiei.
Exemplu : s-a urmarit stabilirea unui program de intariri asupra unui baiat ce manifesta
putina atentie in clasa (dupa Walker).

Nivelul A – stabilirea timpului in care copilul raminea concentrat in executarea unei
sarcini;

Nivelul B – copilul primea puncte pe care le putea transforma in obiecte alese de el
daca reusea sa se concentreze pe timpul unei perioade predeterminate;

Nivelul A – se realiza o revenire la faza de inceput (suprimare).

Rezultatele au aratat clar o crestere a nivelului de concentrare in faza de intarire
si o revenire progresiva la nivelul de baza in timpul fazei de suprimare.

O alta problema a planului A-B-A este legata de reversibilitatea ce trebuie
asociata efectului interventiei. Exista interventii experimentale care au un caracter
permanet al schimbarilor provocate (exemplu : invatarea unui continut dat, interventia
chirurgicala etc.) sau caracter temporar, dar persistent (efectul drogului).
De asemenea, incetarea interventiei poate sa nu provoace revenirea la nivelul de baza
ci, dimpotriva, comportamentul sa continue sa se amelioreze. (In asemenea cazuri se
poate apela la o scurtare a fazelor experimentale sau se poate folosi un plan A-B-A
care sa comporte nu o retragere a interventiei, ci o redirectionare a ei prin intarirea
unui raspuns incompatibil cu cel tinta. De exemplu, recompensa sa se acorde nu pentru
intarirea comportamentelor de atentie, ci pentru cele de neatentie).

In fine, utilizarea planului A-B-A implica si un aspect deontologic. Nu se
ajunge la o ameliorare reala  a comportamentului prin interventie datorita schemei care
impune terminarea experimentului si evaluarea interventiei. Din acest punct de vedere
se prefera completarea planului A-B-A cu o a patra etapa B, de reintroducere a
tratamentului cu beneficii nete pentru subiect.

Variante ale planului A-B-A
 Planul B-A-B
Pentru a se evita incheierea tratamentului prin revenirea la nivelul de baza, se poate

recurge la un plan de tip B-A-B. Planul va incepe cu prezentarea variabilei
independente (B), apoi retragerea acesteia (A) si apoi reintroducerea ei (B). Este
preferabil un asemenea plan atunci cind stabilirea nivelului de baza este inutila datorita
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evidentei. De exemplu, la un schizofren care n-a pronuntat nici un cuvint de foarte
multa vreme, nu mai are rost stabilirea nivelului de baza.
 Planul A-B-A-B-A-B
Este planul in care stabilirea nivelului de baza (A) si aplicarea tratamentului (B) se

efectueaza in mai multe reprize, stabilindu-se efectul variabilei independente prin
control repetat.
 Planul A-B-A-B-B’-B’’-B’’’
Evidentiaza mai intii eficacitatea unei interventii date (partea A-B-A-B), apoi

urmareste impactul interventiei atunci cind aceasta este administrata in doze tot mai
mari (B’B’’B’’’).

baza doza n baza doza n doza n+1 doza n+2 doza n+3
A B A B B’ B’’ B’’

 Planul A-B-C-B-C
Se aplica situatiilor in care un prim tratament (B) este ineficient si inlocuit cu un al

doilea tratament (C). De exemplu, obisnuinta unui fumator nu poate fi afectata de
interventia B(pedeapsa) si se intervine cu sugestia hipnotica (C). In acest caz
eficacitatea interventiei nu este comparata cu nivelul de baza A, ci cu interventia care
n-a dat rezultate B. Acest plan incalca regula de baza de a nu introduce numai o
singura variabila independenta. Interpretarea trebuie totusi sa tina seama de
posibilitatea ca actiunea lui B sa fi sensibilizat subiectul pentru efectele lui C.

Planul pentru studiul interactiunii
Vizeaza evaluarea efectelor combinate a doua sau mai multe variabile

independente, fiecare cu cite un singur nivel. Un asemenea plan cu forma:
A-BC-A-BC va evidentia efectul combinat a lui B si C fara a controla contributia
individuala a fiecaruia.
Exemplu: un studiu asupra efectului sedintelor de informare (B) si recompensa de tip
social (C) in tratamentul alcoolodependentei.
 stabilirea nivelului de baza (A) – cantitatea de alcool ingerata zilnic ;
 informarea asupra efectelor daunatoare ale alcoolului (B) si felicitare, incurajare

imediata daca nivelul consumului scade (C).

Planuri fara retragerea interventiei
Pentru a elimina deficientele planurilor de tip A-B-A care ramin deficitare in

privinta non-reversibilitatii comportamentului se poate recurge la:
Planuri cu nivele de baza multiple: acestea presupun inca din debut masurarea a

doua sau mai multe niveluri de baza. Aceste niveluri pot fi definite in raport cu diversi
factori:
 diferite comportamente ale aceluiasi subiect – nivel de baza in functie de

comportament ;
 diferite situatii in care subiectul manifesta acelasi comportament – nivel de baza

in functie de situatii ;
 diferiti subiecti la care se manifesta acelasi comportament – nivel de baza in

functie de subiecti.
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Planuri cu alternanta tratamentelor
Este vorba de aplicarea de tratamente diferite in conditii diferite (locuri diferite,

persoane diferite, perioade diferite). Se determina nivelul de baza A si apoi sint
aplicate interventiile, variind ordinea prezentarii la intimplare. Conform invatarii
discriminative (diferente intre stimuli), daca interventia este specifica, comportamentul
se va modifica diferit in diferite situatii.

Planuri cu schimbarea criteriului
Se stabileste nivelul de baza si se administreaza continuu acelasi tratament.

Fiecarei faze a experimentului ii corespunde un alt criteriu de reusita. Dupa stabilirea
nivelului de baza este definit un prim criteriu. Dupa ce acest criteriu a fost satisfacut,
este definit un alt criteriu mai exigent. Fiecare faza va reprezenta astfel nivelul de baza
pentru faza urmatoare. Eficacitatea interventiei exista atunci cind ritmul schimbarii
comportamentului corespunde nivelului fixat.
De exemplu, probleme de rezolvat la matematica :
 se stabileste nivelul de baza ;
 se stabileste in prealabil criteriul pentru fiecare faza, pornind de la media

problemelor reusite cind s-a masurat nivelul de baza ;
 la fiecare trei zile criteriul se mareste cu o problema ;
Atentie la durata stabilirii nivelului de baza (sa fie mai lunga), la amploarea

schimbarii criteriului si la numarul de faze experimentale.

Concluzii
Referitor la aportul planurilor cu un singur subiect, se pune intrebarea daca

putem obtine aceleasi date pozitive cind interventia s-ar aplica si altor subiecti sau ar
avea loc intr-un alt context, deci se pune problema generalizarii rezultatelor.
Regulile metodologice ne spun ca gradul de generalizare este legat de
reprezentativitatea esantionului si a situatiilor in care are loc cercetarea. In acest sens,
specificitatea studiilor cu caz unic restringe posibilitatea de generalizare.
Asa stind lucrurile din perspectiva validitatii externe, se impune repetarea aceluiasi
experiment, mai intii cu subiecti care prezinta simtome comparabile cu cele ale
primilor, de o parte, si modificarea conditiilor in care se deruleaza experimentul ca si
schimbarea experimentatorului, de alta parte.
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PPRROOBBLLEEMMEE DDEE EETTIICCĂĂ ÎÎNN CCEERRCCEETTAARREE

Până în anii '60, pentru psihologi au existat foarte puţine reglementări de
natură etică. Actualmente există coduri de conduită şi principii etice aplicabile
în diferite situaţii. De exemplu, APA (American Psychological Association)
sau BPS (British Psychological Society) au elaborat in mai multe rinduri
manuale privind aspecte etice pentru cercetările cu participanţi umani şi un cod
de conduită pentru psihologi în intenţia de a asigura păstrarea celor mai înalte
standarde etice, atât în cercetare, cât şi în practica psihologică.
Aceste reguli orientative atrag atentia psihologilor că scopul activităţii lor ar
trebui să fie „ameliorarea condiţiei umane şi promovarea demnităţii umane"
(BPS, 1978). Oricum, accentul cade pe cuvântul orientativ, în sensul că
asemenea regelementari rămân deschise interpretărilor.

O prima problema majora in organizarea cercetarii este carcaterul
confidential al informatiilor obtinute, corelata cu nevoia participantilor de a-si
proteja intimitatea. Intrebari legate de aspecte sensibile: sex, droguri, violenta
domestica, fac de multe ori obiectul solicitarii unor institutii si organizatii de
decizie.

Exista apoi aspectul contextului institutional in care are loc cercetarea.
Multe institutii nu sint supuse unui control etic. Se pot astfel crea probleme ca
rezultat al puterii institutiei in care are loc cercetarea si a lipsei de putere a
persoanelor cercetate. In plus, cercetarea in institutii este efectuata de
cercetatori care se supun mai mult normelor stiintifice decit valorilor
promovate de institutia respectiva. Deoarece cercetatorul si conducatorul au o
mare autonomie, iata un mare potential de conflict.

Mai este si problema interpretarii si aplicarii rezultatelor cercetarii -
aplicarea rezultatelor in alte scopuri decit cele initiale. Cercetatorii trebuie sa ia
de la inceput in considerare modalitatile in care rezultatele cercetarii lor pot fi
aplicate si sa nu recurga la ideea ca informatiile stiintifice sint neutre.

De exemplu, problema americana a inceputului de secol XX – utilizarea
testelor in promovarea politicii de sterilizare a populatiei retardata mintal. S-a
ajuns atunci la aplicarea testelor in limba engleza la imigranti, care erau astfel
declarati cu un potential scazut.
Psihologii trebuie sa recunoasca si sa atentioneze pe ceilalti asupra faptului ca
potentialul utilizarii gresite a rezultatelor cercetarii creste potentialul aplicarii
distructive a lor.

Reglementări etice orientative
1. Pentru a avea libertate de acţiune în cercetările lor, psihologii trebuie să

ofere siguranţa că cercetările pe care le efectuează sunt competente, utile,
obiective şi etice.



48

2. Psihologii trebuie să pună rezultatele obţinute la dispoziţia publicului şi a
colegilor de breaslă, asigurându-se totodată că aceste rezultate sunt înţelese
şi folosite corect, iar în condiţiile în care trebuie limitat accesul la aceste
rezultate, decizia se va baza pe motive puternice (de exemplu, securitatea
naţională).

3. Comunitatea psihologilor este răspuzătoare faţă de sine însăşi, iar legea şi
opinia publică au obligaţia de a-i monitoriza standardele de conduită. Asta
înseamnă că psihologii vor trebui să ia în considerare nu numai valoarea
ştiinţifică a cercetărilor efectuate, ci şi impactul pe care acestea îl pot avea
asupra participanţilor şi asupra publicului larg.

Ce probleme pot sa apara: dezinformarea, statutul voluntarilor,
confidenţialitatea datelor, siguranţa, participarea copiilor.

 Un prim aspect este cel privind obligaţia participanţilor de a lua parte la
cercetare, mai ales atunci când ei nu sunt voluntari si cooperarea lor este
recompensată material sau în alt mod. Pentru acest motiv ei se pot simţi
obligaţi să ia parte la cercetare.

 Participanţii pot să resimtă un anumit stres psihologic: teamă, anxietate,
jenă, culpabilitate, pierderea respectului fată de sine. Psihologilor le revine
obligaţia etică de a evita, în măsura posibilului, apariţia unor asemenea
sentimente şi de a-i proteja pe participanţi de orice alte riscuri neprevăzute,
chiar dacă acest lucru poate însemna abandonarea sau reproiectarea
cercetării.

 Dezinformarea este un alt aspect. Există anumite informaţii care, din
diferite motive, nu trebuie aduse la cunoştinţa  participanţilor.
(experimentul poate deveni un nonsens dacă aceştia află care sunt ipotezele
testate). Dacă nu există nici o altă alternativă şi dacă cercetarea este
suficient de importantă ca să justifice acest lucru, ulterior cercetătorul le
poate face participanţilor o prezentare sumară, pentru a evita lezarea lor.

 Inselarea subiectului – determinarea unui subiect sa creada ca ceva anume
nu coresunde adevarului.

 Dacă au existat încălcări ale confidenţialităţii sau intruziunii în viaţa
privată, trebuie luate măsuri care să asigure anonimatul participanţilor, iar
aceştia trebuie să aibă posibilitatea de a refuza folosirea informaţiilor
respective (ceea ce uneori nu se poate realiza).

 Consimţământul în cunoştinţă de cauză. Participantii trebuie sa-si dea
acordul pentru participare in cunostinta de cauza. Pentru că deplina
informare a participanţilor nu este întotdeauna dezirabilă sau posibilă, ca de
exemplu, în cazul în care aria de studiu este nouă şi pentru cercetător,
consimţământul în cunoştinţă de cauză este o problemă fundamentală a
cercetării. Chiar având cele mai bune intenţii, cercetatorul ar putea eşua în
tentativa de a-i informa corespunzător pe participanţi, fie pentru că le
comunică prea puţin, fie pentru că ei nu reuşesc să înţeleagă informaţiile
care li se comunică. In condiţiile în care consideră ca activitatea se poate
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desfăşura şi fără a obţine consimţământul în cunoştinţă de cauză al
participanţilor, cercetătorul are la dispoziţie două alternative: poate folosi
un studiu pilot, în urma căruia să afle cât de acceptabilă este procedura
respectivă din punctul de vedere al participanţilor sau poate folosi un joc de
roluri în care procedurile să fie aplicate de participanţi, după ce li s-au
furnizat toate detaliile.

 Proprietatea datelor. Inainte de a avea acces la rezultatele  unei cercetari, ne
putem intreba cui apartin datele: celui care a sponsorizat lucrearea sau celui
care a lucrat. Cine este responsabil de raportul final al cercetarii? Poate un
cercetator sau un sponsor sa fie proprietarul unic al cercetarii?

Cele mai citate cercetări îndoielnice din punct de vedere etic sint
„Supunerea faţă de autoritate" - Stanley Milgram (1974)
- Simularea condiţiilor de închisoare - Philip Zimbardo şi colab. (1973)

(Dupa Tony Malim,& Ann Birch – Perspective in psihologie)

Experimentele lui Milgram au urmărit în ce măsură oamenii se supun autorităţii.
Participanţii voluntari au fost selecţionaţi şi testaţi individual. Ei au fost lăsaţi să creadă că în
timpul experimentului vor administra şocuri electrice de intensitate crescătoare unei
persoane aflate într-o altă cameră, în afara câmpului lor vizual. Pe măsură ce intensitatea
şocurilor electrice creştea, persoana respectivă gemea tot mai tare, sugerând o durere tot mai
intensă, până ce la un moment dat se aşterne o tăcere ameninţătoare. In realitate, cea de-a
doua persoană simula, iar şocurile nu erau reale.
Milgram a fost surprins să constate că 65% dintre participanţi erau dispuşi să continue
aplicarea şocurilor electrice, chiar şi după ce acestea atinseseră intensitatea maximă, iar
dincolo de un anumit nivel deja nu mai exista răspuns din partea celei de-a doua persoane. Cu
toate acestea, era evident că experimentul îi nemulţumea categoric pe participanţi, ale
căror reacţii mergeau de la un râs nervos până la explozii necontrolate. După terminarea
experimentului, Milgram s-a străduit să le prezinte participanţilor toate detaliile. Ca urmare,
le-a fost prezentată cea de-a doua persoană,  pentru ca participanţii să fie convinşi că nu i-au
produs nici un rău. S-au desfăşurat interviuri post-experimentale, pentru a-i asigura pe
participanţi că reacţiile lor nu au fost deloc neobişnuite. Monitorizarea participanţilor a
continuat o anumită perioadă de timp,  pentru a se urmări eventualele efecte pe termen lung.
Dar, după cum vom vedea, în ciuda tuturor precauţiilor luate, această cercetare continuă să fie
atacată.

.
*

Zimbardo a intenţionat să conducă un studiu de două săptămâni, urmărind factorii
sociali şi situaţionali care influenţează reacţiile indivizilor în condiţiile vieţii de
închisoare. Voluntarilor - bărbaţi tineri - li s-au distribuit în mod aleator roluri de deţinut sau
de gardian, urmând ca experimentul să se desfăşoare într-o închisoare improvizată în
subsolul Universităţii Stanford. Nici unul dintre participanţi nu a fost pregătit în mod
special pentru rolul primit, iar participarea la studiu a fost remunerată cu 15$/zi.
Evenimentele din închisoare au fost continuu monitorizate si în foarte scurt timp,
deţinuţii au încercat să declanşeze o rebeliune, dar tentativa lor a fost înăbuşită de gardieni.
După aceea, deţinuţii au început să devină tot mai apatici, iar gardienii - tot mai agresivi.

In mai puţin de 36 ore, unul dintre prizonieri a fost eliberat întrucât nu îşi mai putea
controla plânsul, avea accese de furie, gândirea îi era dezorganizată şi se instalase o
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depresie severă. In următoarele zile au trebuit eliberaţi şi alţi deţinuţi care prezentau diferite
simptome ale stresului.
După numai 6 zile, ca urmare a efectelor pe care acest experiment le avea asupra
participanţilor, Zimbardo s-a văzut nevoit să oprească experimentul. Ca şi Milgram, şi el a
fost ulterior nevoit să îşi apere cercetarea în faţa acuzelor legate de carenţele ei etice.

Etica şi aplicarea cunoştinţelor de psihologie
Există critici prin care cei care induc modificări comportamentale sunt acuzaţi
de a fi manipulatori, condiţionind oamenii împotriva voinţei acestora,
impunându-le modele de comportament pe care aceştia poate nu le-ar fi ales.
Cât de justificată este această imagine a psihologului behaviorist?

Există numeroase tipuri de modificări comportamentale bazate pe procedeele
de condiţionare operantă. Pe scurt, ideea este că, folosind în mod controlat
recompensa şi pedeapsa, comportamentul poate fi modelat şi modificat.
Principiul de bază al acestui procedeu este că numărul comportamentelor
dezirabile va creşte datorită recompenselor.

Care sunt problemele etice ale unor tehnici în mod evident benefice? Obiecţiile
vizează trei apecte:
l. Apelul la pedeapsă şi durere. S-a argumentat că pedeapsa are un efect
temporar şi pentru ca are efect negativ asupra celui care învaţă, ar trebui să
existe un control strict împotriva folosirii sale.
2. Privaţiunea - în anumite proceduri de modificare a comportamentului,
pentru a încuraja pacientul să răspundă, el este privat de orice formă de întărire,
întărirea ajungind astfel să depindă de apariţia unui anumit tip de
comportament. Acest fapt a fost criticat atunci când parea ca aduce atingere
drepturilor fundamentale ale omului, bunăoară atunci când participarea la
slujbele religioase depinde de îndeplinirea unor comportamente dezirabile.
3. Liberul arbitru - exista critici conform cărora apelind la asemenea tehnici se
anulează libertatea de acţiune a unei persoane.

Asadar sint patru aspecte majore care ridica probleme deontologice:
1. formularea teoriilor sau problemelor cerceatarii ;
2. organizarea cercetarii si tratamentul aplicat participantilor la cercetare ;
3. cadrul institutional in care este organizata cercetarea ;
4. interpretarea si aplicarea rezultatelor cercetarii.

Concluzii
Problemele etice sunt prezente în orice domeniu în care sunt aplicate cunoştinţe
psihologice, bunăoară în educaţie, la locul de muncă în psihologia judiciară sau
terapie. Un loc aparte îl ocupă testarea psihometrică, aceasta punând şi o serie
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de probleme specifice, cum ar fi confidenţialitatea şi dreptul de proprietate
asupra datelor obţinute.
In toate aceste situaţii, soluţia problemelor etice poate fi una dintre cele două
poziţii extreme existente: fie sunt interzise toate activităţile îndoielnice din
punct de vedere etic, fie psihologilor li se acordă o libertate totală de acţiune.
Nici una dintre aceste două soluţii nu este nici practică, nici raţională; ca
urmare, psihologii se vor confrunta mereu cu dileme etice sau cu situaţii în care
vor fi nevoiţi să îşi apere poziţia.
Cunoaşterea în psihologie nu poate progresa fără asumarea unui anumit risc,
atât de către cercetători, cât şi de către participanţi, atât de către psihologi, cât
şi de către clienţii lor. Dacă scopul ultim al psihologilor este prevenirea tuturor
problemelor psihologice, atunci riscurile etice constituie un preţ mic care
trebuie plătit.
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