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Bilimsel kontrol grubu deneyinde, takım, diğerlerinden ayrı değişken sonuçları etkileyemeyen bir deneyde bağımsız olarak test edilir. Bu yalıtılmış bağımsız değişken, deneme efektlerinin ve deneysel sonuçların alternatif açıklamalarını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Pozitif veya negatif: Kontrol grupları diğer iki türe
ayrılabilir. Pozitif kontrol grupları deneysel koşulların olumlu sonuçlarını garanti etmesi gereken gruplardır. Denemeyi planlandığı gibi gösterebilen pozitif bir denetim grubu düzgün çalışıyor. Negatif kontrol grupları, test koşullarında negatif sonuçlara ayarlanmış gruplardır. Tüm bilimsel deneyler için kontrol grupları gerekli
değildir. Yönetim deneyinin koşulları burada son derece yararlıdır, burada karmaşıktır ve izole etmesi zordur. Negatif kontrol grupları özellikle bilimsel adil deneylerde, öğrenciler için bir argümanın nasıl tanımlanabildiği konusunda yaygındır. Kontrol grubunun basit bir örneği, yeni gübredeki bitkilerin büyümesini etkileyen
bir deneyde bir araştırma deneyi görmenin mümkün olup olmadığıdır. Negatif kontrol grubu gübre yetiştiren bitkilerden oluşan bir grup olabilir, ancak deney grubuyla tam olarak aynı koşullarda olacaktır. Deney grubu arasındaki tek fark gübrenin konup konmadığı olacaktır. Boş gübre hipotezleri bitki büyümesi üzerinde
hiçbir etkisi olmayacaktır, çünkü kullanılan gübre konsantrasyonu, vb. uygulama yöntemi açısından farklı deney gruplarına sahip olabilir. Daha sonra gübre ve büyüme arasında güçlü bir ilişki kurulur, zaman içinde bitkinin büyüme hızı veya bitkilerin yüksekliği bir fark olduğunda. Büyümenin gübre üzerinde değil, olumlu
etkisi üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini unutmayın. Ya da, nedense, bitkiler hiç büyümeyebilir. Negatif kontrol grubu, deneysel değişkenin başka bir (belki de beklenmeyen) değişken yerine atymik büyümenin nedeni olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Pozitif kontrol, deneyin olumlu sonuçlarla çalışabileceğini
gösterir. Örneğin, ilaca karşı bakteriyel duyarlılığınızı incelediklerini söyleyebiliriz. Büyüme ortamının her türlü bakteriyi desteklediğinden emin olmak için pozitif kontrolü kullanabilirsiniz. Eğer ilaç direnci belirteçleri olduğu bilinen kültürel bakteriler olabilir, bu yüzden bir ilaç tedavi ortamda hayatta kalmak gerekir. Bu
bakterilerin üreme üzerinde olumlu kontrole sahip olarak, diğer ilaç direnci bakteriler test hayatta kalmak gerekir. Deneme de negatif denetim içerebilir. Bilinen bakteri plakası ilaç direnci için bir işaretçi taşımak. Bu bakteriler ilaç dantel ortamında büyümek gerekir. Eğer büyümezsen, deneyde bir sorun olduğunu biliyoruz.
Deneyde, bir grup deney grup verilerini kontrol edin. Bu iki grup dışında her açıdan aynı olmalıdır: kontrol grubu ile deney grubu arasındaki fark bağımsız değişken deney grubu için değiştirilir, yani kontrol grubunda sabit kalır. deneyde kontrol grubu ve deney grubu birbirleriyle karşılaştırıldı. İki grup arasındaki tek fark,
bağımsız değişkenin deneme grubunda değiştirilebiliyor olmasıdır. Bağımsız değişken denetim grubunda denetlenir veya sabittir. Bir deneme, tüm kontrol grubuyla karşılaştırılabilecek çok sayıda deneysel grup içerebilir. Denetimin amacı, denemenin sonuçlarını etkileyebilecek diğer faktörleri ortadan kaldırmaktır. Tüm
deneyler kontrol grubunun bir parçasıdır, ancak buna izin verenlere kontrollü deneyler denir. Bir plasebo da deneyde kullanılabilir. Plasebo kontrol grubu için bir iade değildir çünkü açık deneklerin test edildiği inancını etkilediğini gösterir. Deney grubu, deneysel bir prosedür veya test örneği aldığı bir gruptur. Bu grup,
değişiklikleri ortaya koyan bir bağımsız değişkeni test etti. Bağımsız değişken ve ilişkili sonuç değerleri bağımlı bir değişkende kalır. Deney aynı anda deney grupları içerebilir. Denetim grubu sınandığı için, bağımsız değişkenin sonucunu etkileyemeyen denemenin geri kalanından ayrılmış bir gruptur. Bu deneme, bir
bağımsız değişkenin üzerindeki etkisini yalıtmaya yardımcı olabilir ve deneysel sonuçlar için alternatif açıklamaları hariç tutabilir. Kontrollü bir deneyin basit bir örneği, bitkilerin yaşamak için milimiye gerek olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Kontrol grubu ben sulanan imm olmayan bitkiler olacak. Deney grubu su
alan bitkilerden oluşacak. Zeki bir bilim adamı çok fazla sulama bitkisi öldürebilen ve her biri farklı miktarda su alabilecek farklı bir deneysel grup oluşturup yaratmadığını merak ediyorum. Bazen kontrollü bir deneme kurmak yanıltıcı olabilir. Örneğin, bir bilim adamı bir bakteri türünü yaşamak için oksijene ihtiyaç olup
olmadığını merak edebilir. Bu test için, bakteriyel bitkileri havada bırakılabilir, diğer bitkileri azot oksijensiz hava geçirmez konteyner içinde yer alırken (havanın en yaygın bileşeni) veya (muhtemelen ek karbondioksit içeren). Kontrol hangi konteyner? Hangisi test grubu? Denetim grubundaki en yaygın tür, değişen bir
değişkenle karşılaşmaması için normal koşullarda gerçekleştirilen türdür. Örneğin, tuz bitkisi büyümesinin grup tuzla tedavi edilirken, kontrol grubunda tuza maruz kalmamış bir dizi bitki bulunacaktır. Hafif maruz kalma süresinin balık yetiştiriciliğini etkileyip etkilemediğini kontrol edin Eğer isterseniz süre deneme grubuna
değişirken, kontrol grubu normal ışık saatlerine maruz kalır. Gönüllüler üzerinde deneyler çok daha karmaşık olabilir. Örneğin, ilacın etkinliğini test ediyorsanız, kontrol grubunun üyelerinin etkilenmemesini bekleyebilirsiniz. Çarpık sonuçları önlemek için plasebo kullanılabilir. Plasebo aktif tedavi maddesi içeren bir
maddedir. Kontrol grubu plasebo alırsa, katılımcılar tedavi edilip edilmediklerini veya kapatılıp kapatılmadıklarını bilmezler, bu nedenle pilot grup üyeleri de aynı beklentilere sahiptir. Ancak, göz önünde bulundurulması gereken bir plasebo etkisi de vardır. Burada, plasebo alma bir etkisi olduğuna inanmaktadır çünkü bir
etkisi veya iyileştirme olabilir. Plasebo ile başka bir sorun her zaman aktif maddeler gerçekten ücretsiz ifade etmek kolay değildir. Örneğin, bir şeker hapı plasebo olarak verilirse, şeker deneyin sonucunu etkileyecek bir olasılık vardır. Pozitif ve negatif kontrol kontrol gruplarının iki türü daha vardır: pozitif kontrol grupları,



koşulları olumlu sonuçları garanti eden kontrol gruplarıdır. Pozitif kontrol grupları, denemenin planlandığı gibi çalıştığını göstermek için etkilidir. Negatif kontrol gruplarının koşulları negatif sonuç veren kontrol gruplarıdır. Negatif kontrol grupları, bu tür kirleticiler olarak kabul edilmeyen dış etkilerin belirlenmesine yardımcı
olur. Bailey RA (2008). Karşılaştırmalı deneysel tasarım. Cambridge Üniversitesi Yayınevi. ISBN 978-0-521-68357-9. Chaplin. Plasebo cevap: tedavinin önemli bir parçası. Reçete: 16-22. doi: 10.1002 / psb.344 Hinkelmann Klaus; Kempthorne Oscar (2008). Tasarım ve deney, cilt analizi: Deneysel tasarıma giriş (2. Wylie.
ISBN 978-0-471-72756-9. Deney grubuna karşı denetim ekipleri Bilimsel deneyler ağırlıklı olarak kontrollü deneyler şeklinde yürütülmektedir. Bu tür deneysel çalışmaların ortaya konmasının nedeni deneydeki deneklerin deney grubu ve kontrol grubu olmak üç, iki gruba ayrılıyor. Bu iki grup doğada aynı olan öğelerden
oluşur. Kasıtlı ve kasıtlı o kadar çok ortak nokta vardır ki, kontrol grubunu deney grubundan ayırt etmek zordur. Ancak, araştırmacıya iki grupla ilgili olarak farklı davranan iki grup arasında kritik bir fark vardır. Bu farkı bulalım. Kontrol grubu nedir? Denetim ekibi, bilimsel bir deneyde deneysel koşullara tabi olmaması
anlamında araştırmadan kaçınan bir gruptur. Her zaman var kaydedilmiş ve analiz edilen konulardaki değişikliklerle doğrulanır. Kontrol grubundaki denekler bu değişkene maruz kalmamış, etkisi analiz edilir. Bu öğeler bir değişkenle dokunulmazdır ve değişken değişken nedeniyle deney grubundaki değişiklikleri
açıklayabilir yapıyorlar. Aslında, denetim grubundaki sorunlar önemlidir, çünkü deneme grubundaki değişikliklerin diğer nedenlerini hariç tutarlar. İlacın etkilerini test etmek için yapılan bir deneyde, kontrol grubu deneysel gruptaki kişilere uygulandığında ilacı almaz. Böylece, kontrol grubundaki insanlar araştırmacı ilacın
etkilerini değerlendirirken bir karşılaştırma aracı olarak hizmet vermektedir. Deneysel grup nedir? Deneysel deneylerde, deney grubu etkileri üzerinde çalışılan bir değişkeni alan bir gruptur. Kanıtlanmış bir değişkeni izole etmek zor deneyler vardır. Bu, değişkene maruz olmayacak bir denetim grubu oluşturulmasını
gerektirir. Yani deneysel grupta değişkenlere maruz kalan nesneler varsa, hiçbir şey olmadığında sorun larımız olur. Bu, araştırmacının deneklerin zıtlığını yapmasına olanak tanır ve etkilerin değişkenlerden kaynaklandığını iddia edebilir. Kontrol Grubu ile Deney Grubu arasındaki fark nedir? Kontrollü deneyler olarak
bilinen bilimsel deneyler, bir deney grubu ve bir kontrol grubunun oluşturulmasını gerektirir. Bu iki grup hemen hemen aynıdır ve kompozisyon hiçbir fark yoktur. Ancak, deney grubundaki denekler değişken bir teste maruz kalırken, kontrol grubundaki denekler bu değişkenden uzak dururlar. Kontrol grubu, değişkene
maruz kalınmadığından, değişkenin deney grubundaki denekler üzerindeki etkisini açıklamaya yardımcı olur. Eğer bu olursa.
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