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Bizonyítékon alapuló orvoslás és 
pszichológia 

• “az elérhető legjobb bizonyítékok tudatos, 
explicit és átgondolt használata a kliensek 
gondozásával kapcsolatos döntéshozatalban” 
(Sackett és mtsai., 1996, pp. 71–72) 

 
• “A pszichológia bizonyítékon alapuló 

gyakorlata a legjobb elérhető kutatások és a 
klinikai tapasztalatok integrációját jelenti 
figyelembe véve a kliens/páciens jellemzőit, a 
kulturális kontextust és a kliens/páciens 
preferenciáit.” (APA Task Force, 2006, IOM, 
2001,  Sackett, 2000)   

 



A legjobb elérhető 
kutatási evidenciák 

A páciens értékei, 
jellemzői és 
körülményei 
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Bizonyítékokon alapuló praxis alternatív 
megközelítései 

• Guideline-ok: – a probléma/betegségre fókuszálnak és a 
gyakorlatot támogató evidenciákra (szisztematikus 
összefoglalókra alapozva) 
 
– A bizonyítottan hatékony terápiák: az intervencióra 

(és a problémára) fókuszálnak 

 

 

• EBP:  (pszichológiában, orvoslásban, ápolásban szociális 
munkában) az egyéni kliensekkel kapcsolatos 
döntéshozatalra fókuszál 

Idiografikus……….. Élethosszan tartó tanulás 

Nomotetikus 



A kutatási evidenciák típusai 

 
• Klinikai megfigyelés, esettanulmányok 
• Kvalitatív kutatások 
• Esettanulmányok sorozata 
• Single-case experimental designs 
• Népegészségügyi kutatások 
• Folyamatra és kimenetre fókuszáló kutatások  
• Hatékonyságvizsgálatok a természetes közegben 
• Randomizált kontrollált vizsgálatok és ezek 

ekvivalensei  
• Metaelemzés 



Az evidenciák értékelése a 
szakmai irányelvek kidolgozása 

során 







Mire lehetünk kíváncsiak a 
pszichoterápiás kutatásban?  

 
• Hat-e egyáltalán egy adott problémánál? 
 
• Jobb-e mint más módszerek? 
 
• Kinél és milyen körülmények között hat? 
 
• Milyen intenzitásnál hat?  
 
• Hogyan lehet növelni a hatékonyságot? 
 
• Hogyan hat? Milyen mechanizmuson keresztül? 
 
• A terápia melyik komponense hat?  
 
 



Cél: egyénre szabott kezelés 



A legfontosabb célok a 
pszichoterápiás kutatásokban 

 Hatékonyságkutatás: A kezelés különböző 
formái hatékonyságának vizsgálata más-más 
problémában (pl. az ’A’ kezelés segít-e ‚B’ 
problémában szenvedő embereknek?). 

 Folyamatelemzés / folyamatkutatás: annak a 
mechanizmusának a vizsgálata, ahogyan a 
kezelés hat. (pl. mi okozza azt, hogy ‚B’ 
problémában szenvedő személy jobban lesz ‚A’ 
kezelés hatására).  

 Moderátorok vizsgálata: Azoknak a tényezőknek 
a vizsgálata, amelyek befolyásolják a kezelés 
hatékonyságát (pl. Miért van az, hogy bizonyos 
kliensek jobban lesznek ’A’ kezelés hatására, 
míg mások nem?) 



HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT 
ÉS A DODÓ MADÁR HATÁS 
 

„Everybody has won and all must have 
prizes.” 
 
„Mindenki nyert és mindenkinek díjat kell 
kapnia.” 
 
Rosenzweig S. (1936)  

 Some implicit common factors in 
diverse methods of psychotherapy: 
“At last the Dodo said, ‘Everybody 
has won and all must have prizes.’”  

Am J Orthopsychiatry 6:412-5. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dodo_bird_verdict 



A pszichoterápiák hatásméretének 
eloszlása (Lipsay és Wilson, 1993) 

Kedvező 
hatás 

14 



A Dodó hatás következményei 
és kritikája 

 

• Közös faktorok hatás megközelítés 
– Kliens jellemzői 

– A terapeuta jellemzői 

– A változás folyamatai 

– A kezelés struktúrája 

– A  terápiás kapcsolat elemei 

• Egyes terápiák bizonyos problémák 
esetében hatásosabbnak tűnhetnek. 





A folyamatkutatás 

A terápiák hatását közvetítő 
folyamatok 



Mediáció – közvetítő változó 
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Terápia 
Kedvező terápiás 

eredmény 

A terapeuta 
viselkedése 

A kliens 
viselkedése 

A közvetítő változók vizsgálata a 
mechanizmust engedi feltárni 

19 



Motivációs interjú 
(MI) 

Kedvező terápiás 
eredmény 

MI inkonzisztens 
terapeuta 
viselkedés 

A kliens bevonódása 
A kliens változásbeszéde 

Csökkent ellenállás 
A diszkrepancia megtapasztalása 

 

A motivációs interjú hatásmechanizmusa 

+ + 

- 

- 

Apodaca és Longabaugh (2009) 
metaelemzése nyomán 20 



Példa: A csoportos kognitív terápia 
hatásmechanizmusa depressziós serdülőknél 

Közvetítő  

változók 

Csoportterápia A depresszív tünetek 

változása 

1 

2 

a 

c 

b 

c’ 
Csoportterápia 

A depresszív 

tünetek 

változása 
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Moderátor hatások 
vizsgálata 



25 



A klinikai vizsgálatok 





Mi a klinikai vizsgálat 

• Miért végzünk klinikai vizsgálatokat? 
• Választ adhassunk egy klinikai kérdésre 

– Új ismeretek gyűjtése új vagy akár 
régóta használt kezelési eljárásokról, 
módszerekről, gyógyszerekről. 

• Érvek alátámasztására 
– Pl. az egészségbiztosító 

támogatásának megszerzésére 
– Új módszerek elterjesztésére. 

 



Klinikai vizsgálatok típusai  
(clinical trials) 

• Kezelések vizsgálata (treatment trial): új eljárások, 
gyógyszerek hatásának vizsgálata 

• Prevenciós vizsgálat (prevention trial): betegségek 
megelőzése egészségeseknél, vagy a betegségek 
kiújulásának megelőzése: ide tartozhatnak 
gyógyszerek, védőoltások, vitaminok, táplálék 
kiegészítők, életmódot, viselkedést megváltoztató 
programok 

• Diagnosztikus vizsgálat (diagnostic trial) 
• Szűrési vizsgálat (screening trial) 
• Életminőség vizsgálatok (quality of life trial): 

krónikus betegek életminőségét javító módszerek 
vizsgálata 



A klinikai vizsgálatok fázisai 



Pilot or Feasibility study 

Postmarketing and surveillance study 

Randomized control trial – pivotal trial 





Mikor érdemes fontolóra venni a 
megvalósíthatósági (feasibility) 
vizsgálatot (2. fázisú vizsgálat) 

 

• Nem ismerjük a célcsoport jellemzőit, hogyan 
fogadná az intervenciót/kezelést. 

• Az adott intervenciós technikával/kezelési 
módszerrel kapcsolatban kevés adat áll a 
rendelkezésünkre. 

• Korábbi intervenciós/kezelési módszerek nem 
voltak hatékonyak, de újabb eljárások, 
módosítások állnak rendelkezésre. 

Bowen et al., 2009 



Milyen kérdésekre válaszolhatunk a 
megvalósíthatósági (feasibility) 

vizsgálatokból? 

• Mennyire elfogadható az intervenció/kezelés? 
• Milyen igény van az adott intervencióra/kezelésre? 
• Implementálható-e oly módon, ahogy azt tervezték? 
• Az intervenció/kezelés mennyiben praktikus? 
• Milyen mértékben szükséges az intervenciót/kezelést 

adaptálni az adott közeghez? 
• Mennyire integrálható az adott program/kezelés az 

adott rendszerbe (pl. kórházba)? 
• Mennyire terjeszthető ki az adott 

intervenció/kezelés más közegekre? 
• Mennyire hatékony a kezelés az adott korlátokon 

belül? 
Bowen et al., 2009 



Bowen et al., 2009 



A nagy kérdések  

• Működhet-e egy intervenció/kezelés? 

 

• Hatékony-e a intervenció/kezelés? 

 

• Hatékony lesz-e az intervenció/kezelés? 

Bowen et al., 2009 



Bowen et al., 2009 



Tervezzünk közössen klinikai 
vizsgálatot! 

Ötlet: Vajon a Simonton 
imagináció segít-e a túlélésben a 

daganatos betegeknél? 



A klinikai vizsgálatok négy 
alapvető eleme 

• A beválasztási és kizárási kritériumok 
 
• Kontrollcsoport 
 
• Randomizáció 
 
• Titkosítás (blinding) 
 
• Követés 



A kontrollcsoportok típusai 

• Nem kap kezelést 

• Várólistás kontroll 

• Figyelmi placebo kontroll 

• Sztenderd kezelési kontroll (treatment 
as usual, TAU) 

• Másfajta kezelést kapó kontroll 
 



Kezelések összehasonlításakor 

• A csoportok összehasonlíthatósága 
– Blokkosított randomizáció 

– A kimenet szempontjából lényeges változók mentén 
történő összehasonlítás 

• A terapeuták összehasonlíthatósága és a 
terapeuták preferenciái 

• A kezelések/intervenciók 
összehasonlíthatósága 

• A mérések összevethetősége 
– „mellékhatások” 

– Nem torzított egyik terápiás kezelés irányába sem.  

 



Randomizáció 
• A zavaró és torzító tényezők 

kontrollálása 
• Egyszerű randomizáció 

– Nem mindig eredményez ekvivalens 
csoportokat 

• Blokkosított randomizáció 
– Nagyobb eséllyel eredményez ekvivalens 

csoportokat kisebb vizsgálatoknál is 

• Ha nincs randomizáció, akkor 
kváziexperimentális vizsgálatról 
beszélünk – háttérbn meghúzódó 
faktorokat nem tudjuk kontrollálni. 

 



Követés -  a mérés időzítése 

• Közvetlenül a kezelés végén 

 

• Követés bizonyos idő elteltével 
– Pl. tartós viselkedésváltozás csak idővel 

rögzül 

 

• Ismételt mérések 
– Pl. mikorra halványul el a kezelés hatása 



A visszaesés folyamata 
A visszaesés korán és 
gyorsan következik be (a 
legtöbb szinte egy héten 
belül). 

A Függetlenség Napja óta eltelt napok száma 
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További szempontok 

• A kezelések valamilyen 
útmutató/protokoll (manual) mentén 
haladnak 
– Kezelési hűség 

• A besorolás ellenőrzése 

• Általánosíthatóság más színterekre 

• Általánosíthatóság más csoportokra 

 

 



A validitás kérdése a 
pszichoterápiák kutatásában 

• Belső validitás 
– Mennyire vagyunk biztosak abban, hogy a kezelés 

okozza a változást 

• Külső validitás 
– Mennyire vagyunk biztosak abban, hogy az 

eredmény általánosítható a kutatáson kivüli 
helyzetekre 

• Konstruktum validitás 
– Mennyire vagyunk biztosak abban, hogy a változás 

azért következett be, amivel a kutató magyarázza 

• A statisztikai következtetés validitása 
– Annak érvényessége, hogy a statisztikai elemzés a 

megfelelő következtetéshez vezet 



Példa 



















A külső validitás értékelése klinikai 
vizsgálatokban – kiválasztási torzítás 

• A beválasztási és kizárási kritériumok (ahol ez releváns) mennyiben felelnek 
meg az adott intervenció célcsoportjának (akiknek tervezik ezt)? 

• Az alkalmazott diagnosztikai eljárás mennyiben tükrözi a hétköznapi 
helyzetet és lehetőségeket (elérhetőség, szükségesség)? 

• A diagnosztikus eljárásokat és értékeléseket a hétköznapi gyakorlathoz 
hasonló képzettségű személyek végzik? 

• A vizsgálati személyek összetétele tükrözi a hétköznapi célcsoportot? 
– A betegség/probléma súlyossága 
– A betegség vagy probléma fennállásának időtartama 
– A személyen belüli változékonyság 
– Életkor 
– Nem 
– További szocioökonómiai jellemzők 
– A terápiával kapcsolatos preferenciák és elvárások  
– Mellékhatások tünetei 
– Kísérő betegségek 
– Kísérő gyógyszerek/kezelések 

• További prognosztikus és terápiával kapcsolatban releváns paraméterek 
• Vizsgálták-e a kutatásban szereplők és a hétköznapi célcsoport 

hasonlóságát?  



„Efficacy” vagy 
„Effectiveness” 



A kutatási elrendezések 
csoportosítása I. 

1. Klinikai vizsgálat/kísérlet 
1. Csoport design 

a) Between-subjects design 

b) Within-subjects design 

c) Kevert design 

2. Single subject design 

2. Kvázi kísérlet 

3. Meta-elemzés 



„Betwen-subjects” design – 
összehasonlítási vagy 

kontrollcsoportos elrendezés 



• Zavaró változók (confounding variables) 

• Random besorolás (random assignment) 
– Többféle módja is van, pl. random 

számtáblázat, randomszám generátor 
(Excel is tud ilyet) 

– Erősíti a belső validitást 

– A kis elemszámnál (20-40 fő) a random 
besorolás nem feltétlenül vezet ekvivalens 
csoportokhoz, ilyenkor célszerű az 
illesztéssel besorolni a személyeket a 
kísérleti és kontroll csoportokba. 



• Illesztés (matching) 
– A két csoportnak összehasonlíthatónak kell 

lennie azon változók mentén, amelyek nagy 
valószínűséggel kapcsolatban állnak a függő 
változóval. 

– Több módja is van, pl. páronkénti illesztés, 
kvóta mátrix. 

– Hátrányai:  
• Nem tudjuk mindig előre, hogy az illesztés 

szempontjából melyek a fontos változók. 

• A legtöbb kísérletnél alkalmazandó statisztikai 
elemzés randomizációt feltételez. 



Illesztés – példa a kvóta-
mátrixra 

Férfi Nő 

Túlsúlyos Kövér Túlsúlyos Kövér 

30 év alatt 8 12 10 16 

30-50 év 18 30 14 28 

50 év felett 12 20 12 22 

Kísérleti csoport Kontroll csoport 

6 6 

7 7 

stb. stb. 



A „klasszikus kísérlet” avagy  
Előteszt-utóteszt kontrollcsoportos 

elrendezés  
(pretest-posttest control group design) 
ha van randomizáció, akkor a klasszikus 

RCT elrendezés 



Kísérleti 
csoport 

idő 

előteszt utóteszt 

intervenció 

Kontroll 
csoport 

idő 

előteszt utóteszt 

Az előteszt-utóteszt 
kontrollcsoportos elrendezés 

sémája 



Az előteszt-utóteszt 
kontrollcsoportos elrendezés 

előnyei és hátrányai 

• Kezeléssel kapcsolatos hatásvizsgálatok 

• Számos előny a belső validitás szempontjából: 
– történeti és érési hatások 

– az előteszt lehetővé teszi az illesztést 

– az előteszt eredményei felhasználhatók a 
statisztikai elemzésben (kovariancia elemzés) 

– a lemorzsolódás vizsgálható: kapcsolatban van-e az 
előteszt értékeivel 

• Probléma: 
– az előteszt szenzitizáció 



Példa az előteszt-utóteszt 
kontrollcsoportos elrendezésre 

• Esterling és mtsai. (1994) vizsgálata  
• Vizsgálati kérdés: hogyan befolyásolja az emocionális közlés 

az átlagos népesség körében rendkívül elterjedt látens 
kórokozó, az Epstein-Barr vírus (EBV) reaktiválódását.  

• Vizsgálati személyek: egészséges, EBV-re nézve 
szeropozitív egyetemi hallgatók (n=57). 

• 3 kísérleti csoport (random besorolás): 
– Írásban történő beszámoló stresszes helyzetekről 
– Szóban történő beszámoló stresszes helyzetekről 
– Hétköznapi események leírása (kontrollcsoport) 
– Mindhárom feltétel esetében három héten át, hetente egy 

alkalommal, 20 percig történik a beszámoló 
• Függő változó: EBV antitest titer (előteszt, utóteszt) 
• Eredmény: az EBV antitest titer mennyiségében szignifikáns 

különbség a csoportok között: írásos/hétköznapi csoport > 
írásos/stresszes csoport > verbális/stresszes csoport 







További példák I. 

• Csak utóteszt kontrollcsoportos elrendezés 
(posttest-only control group design)  
– az előteszt nem mindig alkalmazható 

Kísérleti 
csoport 

idő 

intervenció utóteszt 

Kontroll 
csoport 

idő 

utóteszt 



További példák II. 

• Faktoriális elrendezés (factorial design) 
– 2 vagy több független változó alkalmazása ugyanabban 

a kísérletben. 
– A független változónak különböző szintjei is lehetnek. 
– Vizsgálható a változók közötti interakció. 
– Pl. 2×2-es; 3×2-es, stb. elrendezés. 
– Hátránya: túl sok csoport esetében nagyon sok 

vizsgálati személy szükséges. 

Van 

intervenció 

Nincs 

intervenció 

Férf

i 
n1 n2 

Nő n3 n4 

Túlsúlyos Kövér 

Alacsony kalória-

tartalmú diéta 
n1 n2 

Kognitív-

viselkedés 

terápia 

n3 n4 

Gyógyszeres 

kezelés 
n5 n6 

2×2-es elrendezés 

3×2-es elrendezés 



„Within-subjects” design 
(Repeated measures design) 



• Önkontrollos vizsgálat – nincs kontrollcsoport 

• Nincs random besorolás 

• A független változó, vagy a független változó 
több szintjének alkalmazása ugyanazoknál a 
vizsgálati személyeknél. 

• Előteszt-utóteszt önkontrollos elrendezés 
(pretest-posttest within-subjects design). 
Sémája: 

idő 

előteszt utóteszt 

intervenció 



A „Within-subjects” elrendezés előnyei 
és hátrányai 

Erősségek 
• A statisztikai erő 

növelhető 
• Gazdaságos  
• Kevesebb kísérleti 

személy szükséges a 
kísérlethez 

• Idő és pénztakarékos 
• A kísérleti személyek 

saját maguk 
kontrolljai 

Gyengeségei 

• Gyakorlási hatás 

• Szenzitizációs hatás 

• „Carry over” hatás 

 



A „carry over” hatás 

Példa: a stimulánsok hatása a tanulási teljesítményre 
•  „A” intervenció: nikotin 
•  „B” intervenció: koffein 
•  „C” intervenció: kokain 

Amikor beadják a koffeint, nem biztos, hogy a nikotin 
hatása már megszűnt. Lehet, hogy együttes hatást mérnek 
(A×B×C)! 

„A” 
intervenció 

„C” 
intervenció 

„B” 
intervenció 

mérések mérések mérések előteszt 

idő 



Kevert elrendezések I. 

• Teljesen kiegyensúlyozott elrendezés (complete 
counterbalancing) 

idő 

A B 

teszt teszt 

1. kísérleti 
csoport 

előteszt 

idő 

B A 

teszt teszt 

2. kísérleti 
csoport 

előteszt 



Kevert elrendezések II. 

• Részlegesen 
kiegyensúlyozott elrendezés 
– Latin négyzet elrendezés. 

– Példa: 4-féle beavatkozás van. 

– 4×3×2×1 (azaz 24) csoport. 

– A latin négyzetben mindegyik 
beavatkozás más-más helyen 
fordul elő. 

– A 24 helyett 4 csoport lesz. 

X Y W Z 

Y W Z X 

W Z X Y 

Z X Y W 

Latin négyzet 



Kvázi experimentális elrendezés 

• Pl. természetes kísérletek, terepkísérletek. 
• A független változók nem manipulálhatók/ 

befolyásolhatók. 
• Nincs megfelelő kísérleti kontroll a kísérlet 

változói felett. 
• A belső validitás gyengülhet a csoportok 

közötti nem kontrollált különbségek miatt. 
• Példa: May és mtsai. (2004) vizsgálata: irodák 

ergonómiai elrendezése és a munkahelyi 
elégedettség kapcsolata. 



Érvényességi kérdések 

• Belső érvényesség: 
– A kapott összefüggéseket más, a kísérleten kívüli 

tényezővel nem magyarázhatjuk. 

– Belső érvénytelenség: a kísérlet alapján levont 
következtetések esetleg nem pontosan felelnek meg 
annak, ami a kísérlet során történt. 

– A belső érvényességet fenyegeti, ha a kísérleti 
ingeren kívül bármi más is befolyásolja a függő 
változót. 

• Külső érvényesség: 
– Hogyan általánosíthatók a kísérleti eredmények a 

„valós” világra? 



A belső érvénytelenség forrásai 
I. 

1. Történelem: a kísérlet idején 
bekövetkezhetnek olyan események, amelyek 
megzavarják a kísérlet eredményeit. 

2. Érés: az ember folyton fejlődik, változik, 
ami befolyásolhatja a kísérleti 
eredményeket. Hosszú távon pl. bölcsebb 
lesz, rövid távon meg fáradt, éhes, stb. 

3. Mérés: előteszt szenzitizáció 
4. Mérőeszközök: ha a függő változót 

többféleképpen operacionalizáljuk, hogyan 
lehet összehasonlítani az eredményeket? 

5. Közeledés az átlaghoz 
6. Kiválasztási hibák 



A belső érvénytelenség forrásai 
II. 

7. Lemorzsolódás a vizsgálatban 
8. Sorrendiség 
9. A hatások átterjedése: a kísérleti és 

kontrollcsoport érintkezése során megtörténhet 
a kísérleti inger egy részének átadása, így 
„szennyeződhet” a kontrollcsoport 

10. Kárpótlás: a „nélkülöző” kontrollcsoport 
megszánása (pl. kórházi kísérletben) 

11. Kiegyenlítő versengés: a kísérleti ingerben nem 
részesülő alanyok megpróbálhatják kemény 
munkával bepótolni az inger hiányát (pl. oktatási 
kísérletnél) 

12.Demoralizálódás: a depriváció érzése ahhoz is 
vezethet, hogy a kontrollcsoport feladja a 
küzdelme 



„Single subject design” 



• „Kis N típusú kísérleti elrendezés” 
(Szokolszky, 2004, 252. old.) – megtévesztő 
elnevezés! 

• A beavatkozás előtti viselkedés tipikus 
gyakorisági szintjének regisztrálása jelenti azt 
a kiindulópontot, amelynek ismeretében 
értékelni lehet a beavatkozás okozta változást. 

• A stabil alapszint megállapítása a kutatás 
kiinduló fázisa, amely a viselkedések sokszori 
mérésén alapszik. 

• Az alapszint egy adott viselkedés szokásos, 
normális körülmények között jellemző szintje, 
mértéke, amely összehasonlítási alapul 
szolgálhat a kísérleti beavatkozás 
értékeléséhez. 



Példák 

• A-B 

• A-B-A 

• A-B-A-B 

• B-A-B 

• A-B-A-C-A-C 

• A-B-BC-B-BC 



A-B terv 

• Ez a legegyszerűbb elrendezés 
• Az A fázis az alapszint felmérését foglalja 

magában 
• A B fázisban a kísérleti beavatkozások 

mellett folytatódnak ugyanazok a mérések 
• Hátránya: ebben az elrendezésben nem lehet 

megállapítani, hogy a viselkedésben 
bekövetkezett változás a beavatkozásnak 
köszönhető-e, vagy pedig más tényezőknek, pl. 
a gyógyulás spontán folyamatának (spontán 
remisszió) 



A-B-A-B terv 

• Ún. „sorrendfordító kísérleti elrendezés” 
(withdrawal-type experimental design) 

• E vizsgálati elrendezés a negyedik fázisban 
ismét visszaállítja a független változó 
hatását. Ezáltal: 
– elkerülhető az etikai probléma 
– még bizonyosabb konklúzió vonható le a 

beavatkozás hatásosságára vonatkozóan 

• Erre a kísérleti elrendezésre nyújt példát 
Freeman és mtsai. (1999) vizsgálata (ld. 
következő dia) 



A-B-A-B single subject design - The Bedtime Pass (Friman et al 1999) 

3 years 

old child 

10 years 

old child 

Friman PC, Hoff KE, Schnoes C, Freeman KA, Woods DW, & Blum N. (1999). The bedtime pass: An approach to bedtime crying and 

leaving the room. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 153(10), 1027–1029. http://doi.org/10.1001/archpedi.153.10.1027 



Freeman, K. A. (2006). Treating Bedtime Resistance with the Bedtime 

Pass: A Systematic Replication and Component Analysis with 3-Year-

Olds. Journal of Applied Behavior Analysis, 39(4), 423–428. 

http://doi.org/10.1901/jaba.2006.34-05 







A-B-C-B Design 



A Single Subject Design 
jellegzetességeinek összefoglalása 

• Nem esettanulmány 
• A feltételezhetően fontos változó(k) közvetlen manipulációja 
• A belső validitás kontrollja a legtöbb esetben biztosított 
• Ismételt megfigyelések: 

– alapvonal 
– intervenció 

• A kísérleti hatás replikációja 
• Általában csak egy változót változtatnak egy alkalommal 
• Legnagyobb módszertani értékét az adja, hogy lehetővé teszi 

specifikus viselkedések egyedi mintázatainak hosszabb 
időintervallumon (heteken, hónapokon) keresztül történő intenzív 
tanulmányozását.  

• Ez a stratégia „egyfajta mikroszkópként működik”, amely a 
megfigyelt viselkedés finomabb szintű elemzését teszi lehetővé, 
mint a csoport-módszer, alkalmazhatósági köre azonban viszonylag 
korlátozott. 

• Elsősorban olyan klinikai vagy pedagógiai alkalmazású kutatási 
területeken alkalmazzák, ahol a viselkedés megváltoztatása illetve 
valamilyen terápiás hatás eredményességének megállapítása a cél 
(pszichoterápia hatékonyságvizsgálatok). 



Klinikai szignifikancia: történet, 
alkalmazás és jelenlegi gyakorlat 

Ogles, Lunnen és Bonesteel 
(2001) 

 
Czeglédi Edit összefoglalója 

 
 



A statisztikai szignifikancia 
problematikája 

A statisztikai szignifikanciára olykor túlzott hangsúlyt 
fektetünk. A statisztikai szignifikancia kritikája: 

• Nem ad útmutatót arra nézve, hogy mekkora is a különbség a 
kísérleti és a kontroll csoportok között.  

 Szignifikancia = hatásméret × elemszám 
• A csoportok közötti összehasonlítás (pl. átlagok) nem enged 

következtetni arra, hogy az egyes személyek hogyan 
változnak. Előfordulhat, hogy egy adott kísérleti csoportban 
valaki jelentősen változik a terápiás intervenció hatására, de 
az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem változik, vagy akár 
rosszabbodik is, de a kísérleti és a kontrollcsoport átlaga 
elmossa, tompítja ezeket a különbségeket.  

• Nem lehet pontosan tudni azt, hogy a hatás mennyire jelentős 
a gyakorlati alkalmazás szempontjából. A csoportok közötti 
statisztikailag szignifikáns különbségnek mi a relevanciája a 
mindennapi életben, mi a relevanciája a személy számára, aki 
az adott intervencióban részt vesz? Klinikailag menyire 
jelentős a különbség? 



• A fent ismertetett problematikus pontok 
miatt a pszichoterápiás kutatásokban és a 
pszichoszociális intervenciók kutatásában 
egyre nagyobb jelentősége lesz a klinikai 
szignifikanciának.  

• Mi az a lényeges változás, amit fontosnak, 
elfogadhatónak tartunk, ami igazolhatja 
például egy intervenció eredményességét.  

• Önmagában nem elég az, hogy ki tudunk 
mutatni valamilyen változást.  

• Azt kell kimutatnunk, hogy ez a változás 
jelentős, valamint, hogy ez a változás a 
kliens életében is jelentős.  



A klinikai szignifikancia fogalmának 
fejlődése 

1. A pszichoterapeuta osztályozása 
 
1. A statisztikai szignifikancia 

hangsúlyozása 
 
1. A szociális validitás fogalmának 

megjelenése  



1. A pszichoterapeuta osztályozása 

• A pszichoterápiák kutatásának legrégebbi tanulmányai 
elsősorban a terapeuta osztályozásán alapultak, és főként 
pszichoanalitikus közegben zajlottak.  

• A terapeuta az alábbi módon osztályozta a személyeket: 
nem javult, javult, nagyon javult, meggyógyult.  

• Ebben a kategorizációban implicite benne rejlik a klinikai 
jelentőség fogalma. Ez volt a legkorábbi próbálkozás 
arra, hogy valamiféleképpen meghatározzák, hogy milyen 
hatása van a pszichoterápiának vagy egyéb 
intervencióknak.  

• A terapeuta osztályozásának problematikus pontjai: 
– nincsenek benne azok, akik idő előtt abbahagyták a terápiát, vagy 

akiknél még folyamatban volt a terápia; 
– kérdéses lehet, hogy a pszichoterapeuta ítéletei mennyire 

megbízhatóak, mennyire érvényesek; 
– az eljárás önmagában is kérdéses, számos módszertani probléma 

merül fel, pl. hogy nincs kontrollcsoport. 



2. A statisztikai szignifikancia 
hangsúlyozása  

• A pszichoterapeutától származó szubjektív 
ítéletek ellensúlyozásaként megjelent a 
statisztikai szignifikancia hangsúlyozása.  

• A statisztikai szignifikancia azonban 
önmagában keveset árul el a különbség 
természetéről, valamint a különbség 
lényegességéről, jelentőségéről.  

• Na és a hatásméret? De: mivel 
csoportátlagokról beszélünk, a hatásméret 
továbbra sem mondja meg, hogy mi a 
jelentősége az adott különbségnek, és 
továbbra is elfedi az egyéni variabilitást.  



3. A szociális validitás fogalma 

• A statisztikai szignifikancia korlátainak felismerése 
eredményeképpen az 1970-es évek közepén megjelent a 
szociális validitás fogalma. 

• A szociális validitás lényege, hogy figyelembe vesszük a 
terápiás kapcsolaton kívüli személyek ítéletét is,  
– tehát nemcsak a terápiás kapcsolatban lévő személyek (a 

terapeuta, vagy a páciens maga) ítélik meg a terápia 
hatékonyságát (mert sok minden torzítja a megítélésüket), 
hanem a terápiás kapcsolaton kívüli személyek is megítélik, 
hogy mennyire hatásos, vagy hatékony ez a terápia.  

• Vizsgáljuk azt is, hogy egy terápiás beavatkozásnak mi a 
széles értelemben vett következménye, illetve gyakorlati 
jelentősége.  
– a gyakorlati jelentőséget ugyanis nem csak a személy 

perspektívájából kell figyelembe venni, hanem az egész 
társadalom szempontjából.  



• Ha társadalmi szempontból nézzük egy pszichológiai 
intervenció jelentőségét, akkor ezt három szinten 
lehet megragadni (Kazdin, 1997): 

1. Célok: a kezelés célja összhangban van-e a 
társadalom céljaival? 

2. Folyamat: az adott intervenció folyamatai 
társadalmilag helyénvalók-e? 

3. Eredmény: az adott intervenció hatásait a 
társadalom jelentősnek tartja-e? A szociális 
validitás tekintetében központi dolog annak 
meghatározása, hogy a kezelés hatásai klinikailag 
vagy gyakorlatilag valóban fontosnak tekinthetők-e. 
Kazdin (1977) két elsődleges módot javasol e kérdés 
eldöntésére:  

a) szubjektív értékelés módszere  
b) társas összehasonlítás módszer 



A klinikai szignifikancia vizsgálatára 
szolgáló módszerek 

• A szociális validitás alapjain számos specifikus 
metodológiát fejlesztettek ki, hogy vizsgálják a 
pszichológiai kezelés során megjelenő változások klinikai 
relevanciáját.  

• Ezek a módszerek változnak a jelentős vagy klinikailag 
szignifikáns változás egyéni definíciójától függően, de 
mindegyik módszer a szignifikáns változás kutatók által 
meghatározott, vagy „klinikai” definícióira fókuszál.  

• A klinikailag szignifikáns változás három legprominensebb 
definíciója az alábbiakat foglalja magában:  
1. Javulás: a kezelt személy statisztikailag megbízható javulást 

mutat a terápia eredményeképpen  
2. Gyógyulás: a kezelt személy a kezelést követően empirikusan 

megkülönböztethetetlen a „normál” vagy nem deviáns 
személyektől 

3. A normális működéshez való visszatérés valamint a 
megbízható javulás kombinációja.  



Javulás (improvement) 

• Definíció: statisztikailag megbízható 
változás mutatása.  

• Többféle módszer is létezik, például: 
– Jacobson-Truax (1991): megbízható változás 
index (reliable change index, RCI). Az egyéni 
változások értékelésére a szakirodalomban 
ez leggyakrabban említett módszer. 

– Blanchard és Schwarz (1988): százalékos 
javulás (percent improvement). 

– Kombinált mutatók (pl. agorafóbia esetében; 
Michelson, Mavissakalian és Marchione, 1985). 



Reliable change index (RCI) 
• Kiszámításához szükséges, hogy a terápia előtt és a terápia után is 

legyenek adatok. 
• Az RCI képlete: 
 
 
• Minden egyes személyre ki lehet számolni ezt a hányadost. Pl. a 

depressziót esetében, a terápia utáni depresszió pontszámból 
kivonjuk a terápia előtti depresszió pontszámot. A képlet 
nevezőjében feltüntetett s egy szórásérték, amely az alábbi módon 
számítható ki: 

 sdiff = √2(sE)
2   sE = sztenderd hiba 

 sE = s1√1-rxx  ahol  s1 = a preteszt szórása 
     rxx = a teszt-reteszt megbízhatóság 
 ha RCI>1,96  akkor a különbség megbízható  
• Ezzel a módszerrel már módunk van arra, hogy megnézzük, hogy az 

adott vizsgálati csoporton belül a személyek hány százaléka ért el 
megbízható változást. És tovább is lehet folytatni a vizsgálódást arra 
nézve, hogy mi a különbség azok között, akiknél megbízható ez a 
változás, szemben azokkal, akiknél nem.  

RCI = 
Xpost –Xpre 

Sdif
f 




