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Rezumat

Articolul descrie un design experimental cu un 
singur subiect care permite testarea comparativă a efi -
cienței a două sau mai multe tratamente asupra unui 

singur pacient. Sunt prezentate principiile de bază ale 
acestui design, procedurile concrete de implementare, 
variațiuni ale structurii experimentale de bază precum 
și principalele avantaje și limitele metodologice.
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Comparative testing of treatments efficacy through the 
single-case alternating treatments experimental design

Abstract

The article describes a single-case experimen-
tal design which allows the comparative testing of 
two or more treatments upon a single patient. There 

are presented the main principles of this research de-
sign, their actual implementation procedures, variati-
ons of its basic experimental structure along with the 
main advantages and methodological limits. 

Introducere

În mod clasic, atunci când vorbim despre testa-
rea comparativă a două sau mai multe intervenții/tra-
tamente, ne gândim la un experiment de tipul studiu-
lui clinic randomizat, care utilizează eșantioane/gru-
puri pentru compararea condițiilor de control cu cele 
experimentale, respectiv a condițiilor experimentale 
între ele. În contextul în care ceea ce ne interesează 
este doar dacă o intervenție funcționează pe unul și 

același subiect mai bine decât alte intervenții, apelăm 
la designul experimental cu un singur subiect.

Așa cum am discutat și într-o altă lucrare de-
dicată design-urilor reversibile [1], o modalitate prin 
care putem compara efi ciența a două sau mai multe 
intervenții prin cercetare experimentală cu un singur 
subiect este una din variațiunile design-ului reversibil, 
cel de forma ABAC, în care A reprezintă nivelul de 
bază iar B și C sunt două intervenții diferite sau varia-
țiuni ale aceleiași intervenții. Desigur că un asemenea 
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design nu poate fi  implementat decât dacă variabila 
dependentă (ex. comportamentul pacientului, simpto-
mul) este una reversibilă. De asemenea, o astfel de 
abordare nu este lipsită de neajunsuri, succesiunea 
ABAC neimplicând nici o replicare a secvențelor AB 
respectiv AC. Un alt neajuns este acela că pot apă-
rea efecte de ordine ale succesiunii temporale B-C, 
acestea putând fi  totuși controlate prin utilizarea unor 
subiecți multipli pe care ordinea intervențiilor B și C 
să fi e variată aleatoriu. De asemenea, tot pentru con-
trolul efectelor de ordine, succesiunea ABAC poate fi  
dublată într-o altă secvență temporală (ex. săptămâni 
diferite, zile diferite, momente diferite ale zilei etc), 
pe același subiect, cu o succesiune de tip ACAB.

Dincolo de această posibilitate, în această lu-
crare prezentăm un nou tip de design, designul cu 
alternarea intervențiilor, cunoscut și sub numele de 
design inter-serial [2], design cu elemente multiple 
[3], design cu intervenții simultane [4], sau design 
cu planifi care multiplă [5]. Acest tip de design tes-
tează efectele a două sau mai multe intervenții asupra 
unei singure variabile dependente (en. outcome). In-
tervențiile sunt alternate (relativ) rapid pe o periodă 
care nu este dinainte determinată [6,7,8,9]. În acest 
context sunt demne de precizat câteva nuanțări legate 
de această defi niție care poate oferă aparent un anu-
mit grad de ambiguitate. Astfel, faptul că se specifi că 
testarea intervențiilor asupra unei singure variabile 
dependente nu înseamnă măsurarea exclusiv a unei si-
gure variabile, ci doar centrarea pe o singură variabi-
lă-țintă, în funcție de evoluția căreia experimentatorul 
ia decizii privind continuarea sau sistarea măsurării 
nivelului de bază, continuarea sau încheierea secven-
ței de alternare a intervențiilor, momentul continuării 
măsurării sub infl uența unei intervenții selectate etc. 
Desigur, în plan secund, în experiment pot exista și 
alte variabile de interes, însă ele vor fi  doar monitori-
zate separat, fără a deveni criterii de decizie. De ase-
menea, alternarea rapidă a intervențiilor se referă mai 
degrabă la măsurarea imediată a efectului generat de 
acestea asupra variabilei dependente decât la intervale 
scurte de timp interpuse între intervenții. Aceasta nu 
înseamnă însă că nu există și situații experimentale în 
care intervalele de timp sunt într-adevăr scurte, cum 
ar fi  zile diferite, momente diferite ale zilei sau chiar 
minute între aplicările alternante ale intervențiior, așa 
cum vom discuta și în cele ce urmează.

În ce constă procedura?

Sintetic, modul de desfășurare a unui experi-
ment cu alternarea intervențiilor se prezintă astfel: 
în cele mai multe cazuri (deși nu este obligatoriu), în 
prima fază se măsoară un nivel de bază ca și în cazul 
celorlalte tipuri de experiment cu un singur subiect. 
Ulterior nivelului de bază inițial se introduc alternativ 
intervențiile, în ordine aleatoare, prestabilită. În mo-
mentul în care devine evidentă superioritatea uneia 
dintre intervenții asupra celorlalte, sau faptul că oricât 
de mult ar continua secvența de alternare a intervenți-
ilor efectul acestora este similar, se sistează secvența 
de alternare [10]. Experimentul se poate încheia în 
această fază, însă de foarte multe ori (din nou, fără 
a fi  obligatoriu pentru validitatea internă a cercetă-
rii), atunci când se poate dovedi superioritatea unei 
intervenții asupra celorlalte se continuă experimentul 
printr-o a treia secvență, cea în care sunt sistate in-
tervențiile mai puțin efi ciente și se continuă doar cu 
intervenția dovedită a fi  superioară. 

Principii de bază ale designului 
cu alternarea intervențiilor

Așa cum am afi rmat mai sus, nu întotdeauna 
este necesară o măsurare a nivelului de bază înaintea 
începerii secvenței de alternare a intervențiilor. Speci-
fi cul situației de cercetare poate impune sau nu o ase-
menea secvență inițială [11]. Desigur că, din punct de 
vedere științifi c prezența unei asemenea măsurări este 
în principiu de dorit, ea oferind un plus de validitate 
internă cercetării experimentale [8,10]. 

Pe de altă parte însă, în situațiile în care una din-
tre intervenții este deja validată științifi c sau reprezintă 
tratamentul standard (en. treatment as usual) adminis-
trat pentru o anumită problemă/tulburare, acesta din 
urmă funcționează ca o condiție de control, obiecti-
vul în acest context fi ind doar dovedirea superiorită-
ții noilor intervenții. Un alt motiv serios de eludare a 
măsurării unui nivel de bază este generat de situația 
în care problema subiectului experimentului pretinde 
o intervenție de urgență, care nu suferă amânare (ex. 
comportamente autodistructive, intolerabile în familie 
sau grupul celor apropiați etc.). În alte situații, pur și 
simplu nivelul de bază este imposibil de măsurat. Un 
astfel de exemplu este cel în care vrem să vedem dacă 
robotul social ca partener de intercațiune al copilului 
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cu autism reușește să-i genereze copilului performanțe 
sociale mai bune decât o poate face partenerul uman. 
Într-o asemenea situație, dacă concepem cele două ti-
puri de partener de interacțiune ca intervenții alterna-
tive, nu putem concepe un nivel de bază în care copilul 
să nu interacționeze cu nimeni, o asemenea situație in-
validând tocmai conceptul de interacțiune socială.

De asemenea, de data aceasta dintr-o perspec-
tivă mai degrabă pragmatică, adăugarea unei secvențe 
inițiale de măsurare a nivelului de bază acolo unde 
acesta nu este neapărat necesar prelungește durata 
experimentului și crește numărul de măsurători, situ-
ație care expune experimentul nu doar la riscul unor 
efecte de frustrare din partea subiecților (generate de 
amânarea intervenției), ci și la cel al familiarizării cu 
instrumentele de măsură (ex. cazul măsurătorilor au-
to-raportate), al declinului calităților psihometrice ale 
acestora etc.

Ceea ce mai merită precizat în acest context este 
faptul că, indiferent dacă s-a măsurat sau nu un nivel 
de bază inițial, acesta poate fi  măsurat și în secvența 
de alternare a intervențiilor [12]. Desigur că o parte 
din neajunsurile prezentate în paragraful anterior ră-
mân, însă nu toate. Astfel, efectele numărului mare 
de măsurători rămâne valabil, însă nu și frustrarea 
generată de amânarea intervenției, întrucât măsurarea 
nivelului de bază alternează în acest caz cu interven-
țiile administrate. Practic, nivelul de bază alternat cu 
intervențiile este tratat în felul acesta ca o intervenție 
în sine: intervenție zero sau fără intervenție.

O ultimă precizare legată de măsurarea nivelu-
lui de bază inițial este aceea că, în cazul în care nivelul 
de bază este măsurat și în alternanță cu intervențiile, 
problema stabilității acestuia în faza inițială sau a 
identifi cării unui patern de variație nu se pune la fel 
de stringent ca și în cazul designurilor reversibile sau 
al designului cu niveluri de bază multiple [7]. Cu alte 
cuvinte, chiar dacă nu s-a identifi cat inițial un nivel 
de bază stabil, se poate trece la secvența de alternare. 
Ce trebuie înțeles aici însă, e faptul că nivelul de bază 
alternat cu intervențiile nu e întotdeauna același cu cel 
măsurat inițial, cel alternat putând suferi infl uențe ge-
nerate de succesiunea intervențiilor [13,14,15].

În ceea ce privește secvența de alternare a inter-
vențiilor, ordinea în care sunt administrate interven-
țiile respectiv măsurarea nivelului de bază (dacă s-a 
decis includerea lui în alternanță) se stabilește întot-

deauna a priori și prin randomizare [7]. Argumentul 
pentru aceasta este evitarea unor efecte de ordine sau 
favorizarea uneia sau alteia dintre intervenții prin de-
cizii arbitrare ale experimentatorului. În acest context 
se pune următoarea problemă: ce dimensiuni ar tre-
bui să aibă seria succesiunii aleatoare predeterminate 
a intervențiilor pentru secvența de alternare? Practic, 
experimentatorul nu știe dinainte numărul exact de 
aplicări ale intervențiilor necesar pentru a putea pune 
în evidență superioritatea uneia dintre ele, în așa fel 
încât să poată stabili dinainte numărul de alternări din 
studiu. În aceste condiții, pornind de la argumente 
teoretice și eventuale studii empirice preexistente, 
cercetătorul trebuie să determine un număr sufi cient 
de mare de alternări aleatoare, astfel încât acesta din 
urmă să nu se termine înaintea decelării clare a unui 
efect sau a absenței unei diferențe de efect.

De asemenea, o serie de autori afi rmă necesi-
tatea ca numărul de implementări ale intervențiilor 
comparate trebuie să fi e egal [7,16]. Desigur, putem 
fi  în principiu de acord cu această sugestie, însă prag-
matica cercetării experimentale cu alternarea inter-
vențiilor ne poate oferi câteva nuanțări necesare. Ast-
fel, pentru ușurința discuției să presupunem că este 
vorba despre două intervenții alternate. Așa cum ară-
tam mai sus, succesiunea intervențiilor este predeter-
minată aleator la o dimensiune ce depășește numărul 
de măsurători teoretic necesar pentru a dovedi supe-
rioritatea uneia dintre intervenții. Succesiunea fi ind 
aleatoare, practic la momentul la care devine evident 
că una dintre intervenții este superioară celeilalte, este 
posibil ca numărul de aplicări să fi e inegal distribuit 
între intervenții. Așadar, în principiu numărul de apli-
cări trebuie să fi e egal, însă practic această situație e 
doar un caz particular din setul celor posibile.

De asemenea, așa cum anticipam mai devreme, 
în funcție de specifi cul domeniilor de cercetare și a fi -
ecărei intervenții în parte, intervalele dintre măsurăto-
rile corespunzătoare fi ecărei intervenții (valoarea pro-
priu-zisă măsurată și evidențiată grafi c) pot varia de la 
minute la zile [17]. Astfel, măsurarea poate fi  făcută 
la intervale temporale mai lungi (ex. săptămâni, luni) 
sau mai scurte (ex. zile, momente ale zilei, minute). 
În unele cazuri, tot experimentul poate dura câteva 
minute sau zeci de minute. Astfel, de exemplu, într-o 
cercetare în care variabila dependentă este recunoaș-
terea corectă a emoțiilor unui partener de interacțiune 
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la copiii cu tulburare din spectrul autist, intervențiile 
pot fi  diverse contexte mai mult sau mai puțin facili-
tatoare pentru recunoaștere (ex. prezența sau absența 
unui personaj care să ghideze activitatea de recunoaș-
tere a emoțiilor, să ofere sugestii, să imite amplifi când 
expresia emoției-țintă). Într-o asemenea situație, o 
măsurare se poate înregistra la intervale de câteva se-
cunde, în care copilul este expus la exprimarea unei 
emoții, solicitându-i-se o identifi care (ex. emoție po-
zitivă vs. negativă). Practic, durata totală într-un ase-
menea experiment, incluzând măsurarea nivelului de 
bază inițial, se poate încadra în câteva zeci de minute.

Într-o altă situație de cercetare, în care de 
exemplu se investighează problematica refuzului 
alimentar la copiii în vârstă de 2-3 ani, intervențiile 
pot consta în diverse strategii (ex. narative, proceduri 
mecanice etc.) prin care copiii să fi e stimulați să ac-
cepte o proporție mai mare din fi ecare masă oferită 
de către părinți. Într-un asemenea context, unitatea de 
înregistrare poate fi  fi ecare masă a copilului, în felul 
acesta intervențiile putând alterna în momente diferite 
ale zilei. În alte studii în care problematica comporta-
mentului alimentar este investigată la adolescenți sau 
adulți, unitatea de înregistrare și implicit măsurarea 
poate fi  zilnică sau săptămânală pentru variabile de-
pendente precum numărul de calorii consumate sau 
lunară pentru variabile precum greutatea corporală în 
studiile pe problematica obezității sau anorexiei.

Tipuri de design cu alternarea intervențiilor

Pornind de la principiile de bază ale designului 
cu alternarea intervențiilor, mai precis de la prezența/
absența unui nivel de bază, de la prezența/absența 
unui nivel de bază alternat cu intervențiile respectiv 
de la prezența/absența unei secvențe de tip follow-up 
în care se continuă cu administrarea cele mai bune 
intervenții, putem distinge trei categorii mari de ex-
perimente, fi ecare încorporând diverse subcategorii: 
alternare de intervenții fără nivel de bază inițial, ni-
vel de bază urmat de alternare de intervenții respectiv 
nivel de bază inițial, urmat de alternare de intervenții 
și secvență de follow-up.

Designuri cu alternare de intervenții fără nivel 
de bază inițial

Așa cum arătam anterior, există o serie de situ-
ații concrete de cercetare experimentală cu un singur 
subiect în care măsurarea unui nivel de bază inițial 
nu este necesară sau este chiar indezirabilă. Amâna-
rea intervenției, declinul proprietăților psihometrice 
ale instrumentului de măsurare, statutul de intervenție 
standard a uneia dintre intervențiile testate sunt doar 
câteva rațiuni care legitimează absența măsurării unui 
nivel de bază inițial. În fi gura de mai jos ilustrăm o 
primă subcategorie a designului cu alternare de inter-
venții fără nivel de bază inițial și anume designul fără 
nivel de bază alternat cu intervenții.

Figura 1. Design fără nivel de bază inițial și fără nivel de bază alternat cu intervențiile
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Așa cum se poate observa din grafi cul de mai 
sus, acest tip de design implică o singură secvență de 
măsurători, obținute în urma alternării aleatoare a mai 
multor intervenții, fără nivel de bază inițial și fără ni-
vel de bază alternat cu intervențiile. În acest context, 
nivelul de performanță mai bun obținut sistematic de 
către una dintre intervenții sprijină ideea superiori-
tății intervenției. În exemplul fi ctiv de mai sus, pre-
supunând că performanța este dezirabil să crească în 
condițiile intervenției, se poate observa superioritatea 

intervenției 1. Desigur, discuția asupra criteriilor după 
care analizăm datele în experimentul cu un singur su-
biect este mai complexă. Ne limităm în acest context 
doar la o simplă analiză vizuală, neghidată grafi c, 
urmând ca într-o lucrare viitoare să discutăm mai pe 
larg problema analizei datelor longitudinale.

Cea de-a doua subcategorie pe care o discutăm 
aici este designul fără nivel de bază inițial dar cu nivel 
de bază alternat cu intervențiile. În fi gura de mai jos 
ilustrăm și acest tip de design.

Figura 2. Design fără nivel de bază inițial dar cu nivel de bază alternat cu intervențiile
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Așa cum se poate observa și din fi gura de mai 
sus, și în acest caz lipsește un nivel de bază măsurat 
inițial, însă acesta intră în secvența de randomizare a 
alternării intervențiilor ca și cum ar fi  o intervenție în 
sine. Această situație oferă posibilitatea evidențierii 
efi cienței fi ecărei intervenții în parte prin raportarea 
acestora la măsurările obținute în condiția fără inter-
venție, precum și comparativ, diferența de efi ciență 
dintre intervenții.

Designuri cu alternare de intervenții și nivel de 
bază inițial

Așa cum arată și titlul secțiunii, în această cate-
gorie intră designurile care implică și măsurarea ini-
țială a nivelului de bază. Utilizarea acestuia se poate 
face doar atunci când impedimentele măsurării nive-
lului de bază inițial, expuse în secțiunea anterioară 
nu sunt prezente. Într-o asemenea situație, distingem 
două subcategorii: designul cu nivel de bază inițial 
dar fără nivel de bază alternat respectiv designul cu 
nivel de bază inițial și nivel de bază alternat.

Prima categorie este ilustrată în fi gura de mai 
următoare.
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Acest tip de design benefi ciază de un nivel ri-
dicat de validitate internă tocmai datorită faptului că 
măsoară nivelul de bază înaintea aplicării succesiunii 
de intervenții. Avantajul acestui design, comun cu cel 
în care nivelul de bază e măsurat doar în alternanță 
cu intervențiile, este că permite atât decelarea efec-
telor brute ale intervențiilor prin raportare la nivelul 
de bază cât și diferența de efi ciență dintre intervenții. 
Spre deosebire de designul în care nivelul de bază este 

măsurat doar alternat cu intervențiile, în care măsură-
torile din condiția fără intervenție pot fi  distorsionate 
de eventuale efecte reziduale ale intervențiilor, desig-
nul cu nivel de bază inițial permite o identifi care mai 
acurată a efectelor fi ecărei intervenții.

Cea de-a doua subcategorie o reprezintă de-
signul care măsoară nivelul de bază atât inițial cât și 
în alternanță cu intervențiile. O ilustrare a acestui tip 
este prezentată în fi gura de mai jos.
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Figura 3. Design cu nivel de bază inițial și fără nivel de bază alternat cu intervențiile

Figura 4. Design cu nivel de bază inițial și nivel de bază alternat cu intervențiile
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Designul care măsoară nivelul de bază atât ini-
țial cât și în alternanță cu intervențiile oferă pe lângă 
avantajele descrise deja, posibilitatea de a identifi ca 
eventuale efecte reziduale ale intervențiilor. Acestea 
pot fi  identifi cate prin raportarea nivelului de bază din 
secvența de alternare la nivelul de bază măsurat inițial. 

Design cu nivel de bază inițial, nivel de bază 
alternat cu intervențiile și secvență de follow-up

Practic, acesta este designul cel mai complex 
dintre cele prezentate până acum în acest capitol. 
El nu este altceva decât designul anterior la care se 
adaugă o ultimă secvență în care, intervențiile dove-
dite inferioare în secvența de alternare sunt sistate iar 
performanța subiectului este măsurată în continuare 
în condițiile aplicării intervenției superioare. Tipul 
acesta este ilustrat în fi gura de mai jos.
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Figura 5. Design cu nivel de bază inițial, nivel de bază alternat cu intervențiile

Această formă de design include toate elemen-
tele discutate până acum și implicit avantajele aces-
tora pentru validitatea internă a cercetării. În afară de 
acestea, designul aduce și un avantaj de natură etică, 
și anume acela că pacientul/subiectul benefi ciază în 
urma testării de intervenția care s-a dovedit cea mai 
efi cientă în raport cu particularitățile acestuia.

Problema validității interne 

Designul cu alternarea intervențiilor este un de-
sign cu un nivel ridicat de validitate internă. În primul 
rând, la aceasta contribuie o serie de elemente care 
sunt în general comune cercetării experimentale cu 
un singur subiect: măsurarea continuă și standardizată 
a variabilei dependente atât în absența intervențiilor 
cât și în prezența acestora, controlul variabilelor ex-
terne, controlul manipulării variabilei independente 
etc. Dincolo de acești factori comuni, un element spe-
cifi c de control este aplicarea intervențiilor în ordine 
aleatoare, predeterminată. În felul acesta, efectele de 

ordine sunt controlate, precum și posibile distorsiuni 
generate de decizia arbitrară a experimentatorului cu 
privire la ordinea implementării intervențiilor.

Totuși, ca și în cazul designurilor experimen-
tale prezentate până aici, toată construcția logică a 
inferenței pe baza experimentului cu alternarea inter-
vențiilor se întemeiază pe respectarea unor asumpții. 
În măsura în care aceste asumpții nu sunt respectate, 
toată construcția argumentativă întemeiată pe ele se 
invalidează.

Astfel, prima asumpție a acestui tip de design 
este că intervențiile alternate sunt distincte [10]. În 
măsura în care intervențiile conțin aceeași compo-
nentă activă sau își manifestă efectul asupra variabilei 
dependente prin intermediul aceluiași mecanism al 
schimbării, analiza comparativă a acestora nu își are 
rostul, neputând decela diferențe de efi ciență.

Cea de-a doua asumpție afi rmă ideea ca fi ecare 
dintre intervențiile testate prin acest tip de design 
să-și poată manifesta efectul asupra variabilei depen-
dente de la o sesiune la alta sau de la o aplicare la 
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alta [10,15]. De ce este această asumpție importantă? 
Să presupunem că, dintr-o eroare, într-un design cu 
alternarea a două intervenții A și B, una dintre ele, 
intervenția B, are nevoie de mai multe aplicări suc-
cesive pentru a-și manifesta efectul asupra comporta-
mentului, sau pur și simplu, are o latență mai mare a 
schimbării. Dat fi ind faptul că ordinea în care sunt im-
plementate intervențiile în secvența de alternare este 
predeterminată aleator, este foarte probabil ca efectul 
intervenției B să apară la un moment ulterior imple-
mentării ei, mai precis la un moment la care măsura-
rea se face în condițiile intervenției A. Consecințele 
nerespectării acestei asumpții pot fi  multiple: 1. Inter-
venția B are efect dar pentru că apare cu o latență mai 
mare, pe baza măsurătorilor imediate vom spune că 
nu are efect (efectul falsului negativ). 2. Intervenția A 
nu are efect real, dar la momentul măsurării în această 
condiție se manifestă efectul latent al intervenției B, 
ceea ce duce la concluzia falsă că intervenția A are 
efect (efectul falsului pozitiv). 3. Intervenția A are un 
efect real, însă suprapunerea acestui efect la momen-
tul măsurării cu efectul latent al intervenției B duce 
la o supraestimare a efectului intervenției A (efectul 
intervenției A va fi  în realitate un efect de agregare al 
celor două intervenții).

Avantaje şi limite ale designului 
cu alternarea intervențiilor

În ceea ce privește avantajele designului cu al-
ternarea intervențiilor, cel mai evident dintre acestea 
este probabil posibilitatea testării comparative a două 
sau mai multe intervenții, din acest punct de vedere 
oferind avantaje similare designului reversibil de tip 
ABAC.

Un alt avantaj major este nivelul ridicat de va-
liditate internă de care benefi ciază, mai ales în forma 
lui cea mai complexă, în care există nivel de bază 
inițial, nivel de bază alternat cu intervențiile și sec-
vență de follow-up. De asemenea, acest tip de design 
dispune de o fl exibilitate ridicată prin diversitatea de 
sub-categorii incluse, care oferă multe opțiuni de im-
plementare experimentatorului. Caracterul opțional 
al măsurării unui nivel de bază inițial, lipsa obligati-
vității unui nivel inițial stabil, posibilitatea măsurării 
acestuia în alternanță cu intervențiile, fac ca designul 

cu alternarea intervențiilor să fi e o opțiune atractivă 
din punct de vedere pragmatic pentru cercetători.

Nu în ultimul rând este demn de menționat că 
în forma lui completă cu nivel de bază inițial și sec-
vență de follow-up, acest design respectă aspectele 
etice ale cercetării experimentale cu un singur subiect 
în sensul că la fi nal subiectul benefi ciază de interven-
ția dovedită a fi  cea mai efi cientă pentru el.

Desigur că nici designul cu alternarea inter-
vențiilor nu este lipsit de limite. Ca și în designurile 
discutate în capitolele anterioare, validitatea conclu-
ziilor extrase în urma desfășurării unui experiment cu 
alternarea intervențiilor depinde în foarte mare mă-
sură de respectarea asumpțiilor acestui tip de design. 
Considerăm că problema cea mai serioasă o ridică cea 
de-a doua asumpție a acestui tip de design și anume 
asumpția efectelor imediate ale intervențiilor. Astfel, 
identifi carea unor intervenții care să aibă efecte ime-
diate și care să nu interfereze cu efectele celorlalte 
intervenții testate este o sarcină de multe ori difi cilă, 
necesitând o bună cunoaștere a suportului teoretic și 
a mecanismelor schimbării pe care mizează fi ecare 
intervenție. Așa cum arătam și mai devreme, utiliza-
rea unor intervenții care nu respectă această asumpție 
poate genera distorsiuni în concluziile experimentu-
lui, de tipul falsului pozitiv, falsului negativ sau su-
praestimări ale efectelor intervențiilor.

Rezumând cele prezentate în această lucrare, 
vom spune în primul rând că designul cu alternarea 
intervențiilor este un design experimental ce permite 
compararea efi cienței a două sau mai multe interven-
ții, asemănându-se din acest punct de vedere cu desig-
nurile reversibile de tip ABAC, însă utilizând pârghii 
diferite de asigurare a validității interne.

Procedura designului discutat aici constă în 
măsurarea opțională a unui nivel de bază inițial, al-
ternarea aleatoare a două sau mai multe intervenții, cu 
sau fără nivel de bază inclus printre acestea, respectiv 
secvență opțională de follow-up în care se continuă 
doar implementarea intervenției dovedite a fi  mai efi -
ciente. Este vorba așadar despre un design fl exibil, în 
care măsurarea nivelului de bază și încheierea prin 
secvență de follow-up sunt incluse sau nu în func-
ție de particularitățile fi ecărei situații de cercetare în 
parte respectiv de tipurile de intervenție administrate. 
De asemenea, ca funcție a acelorași particularități, 
durata unui asemenea experiment, generată implicit 
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de intervalele de timp dintre măsurători și de numărul 
acestora, poate varia de la minute la zile, săptămâni 
sau luni.

Mai trebuie reținut în acest context că toată 
construcția logică în argumentarea efi cienței superi-
oare a unei intervenții sau a lipsei unor diferențe de 
efi ciență se întemeiază pe anumite asumpții ale aces-
tui tip de design. Acestea sunt caracterul distinct al 
intervențiilor comparate și calitatea acestora de a/și 
manifesta efectul de la o aplicare la alta. În primul 
caz este vorba despre mecanisme diferite ale schim-
bării, situație care permite identifi carea diferențelor 
de efi ciență. În cel de-al doilea caz este vorba des-
pre modifi cările imediate pe care intervențiile trebuie 
să le imprime variabilei dependente, o latență mare a 
schimbării, așa cum arătam mai sus, putând genera 
atribuiri greșite ale efectelor sau ignorarea acestora. 
Dacă asumpțiile acestea nu sunt respectate, validitatea 
concluziilor unui asemenea studiu experimental este 
dubitabilă.

În încheiere, vom spune că designul cu alterna-
rea intervențiilor reprezintă o opțiune atractivă pen-
tru cercetători, prin avantaje precum fl exibilitatea și 
avantajele etice, impunându-se totuși o atenție sporită 
măsurii în care asumpțiile acestui tip de design sunt 
respectate și implicit validității interne condiționate 
de respectarea acestor asumpții.
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