Tantárgy neve: A klinikai és egészségpszichológiai kutatások
módszertana

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa1: gyakorlat, száma: 4 ó/hét
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb2): gyak.jegy
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): nincsenek
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor
informáló leírása
A kurzus tárgyalja a klinikai és egészségpszichológiai kutatások lefolytatásával kapcsolatos módszertani
kérdéseket gyakorlati orientáltsággal. A kurzus során a következő kérdéseket tárgyaljuk szakirodalmi
példákon is bemutatva:
 A szakirodalom keresése a könyvtárban és elektronikus adatbázisokban – a szakirodalom keresés
magasszintű elsajátítása elektronikus adatbázisokban.
 A szisztematikus összefoglaló és metaelemzés – a metaelemzések kritikus olvasása
 A mintavétel jellemzői, a szükséges elemszám meghatározása, a statisztikai erő és a hatásmérték
fogalmai – a mintavétellel kapcsolatos döntéshozatal fejlesztése.
 A mérés kérdései, valamint a klinikai és egészségpszichológiában gyakran használt mérőeszközök – a
mérőeszközök közötti választás szempontjai.
 A vizsgálati/kísérleti designok típusai és értékelése. Kettős vak, randomizált placebo kontroll design
(RCT).
 Korrelációs módszerek előnyeinek és korlátainak elemzése.
 A belső és a külső validitás kérdései – a saját és mások vizsgálatainak értékelésében szerepet játszó
szempontok részletes elemzése.
 A statisztikai és a klinikai szignifikancia fogalmainak elkülönítése és alkalmazása a kutatási
eredmények értékelésében.
 A vizsgálattervezés és adatfeldolgozás kérdései.
 Moderátor és mediátor változók és elemzési lehetőségeik a rendelkezésre álló statisztikai
programokkal.
 A pszichoterápiás hatásvizsgálatok módszertani kérdései és a vonatkozó szakirodalom kritikus
olvasása.
 A program értékelés alapjai.
 Korszerű többváltozós statisztikai eljárások gyakorlati alkalmazása SPSS programcsomaggal.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
Thomas, J. C. and Hersen, M: (2003) Understanding research in clinical and counseling psychology.
London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. ISBN: 0805836713
Az oktató által összeállított jegyzetek és válogatott tanulmányok
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