
 مبحث دوم

 
 روش های تحقیق در روانشناسی بالینی
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 مشاهده 

 .  مشاهده است، ترین و نافذترین روش تحقیقبنیادی•
 
 :انواع روش های مشاهده•
 مشاهده نامنظم-
 مشاهده طبیعی-
 مشاهده کنترل شده-
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 سوال کنکور

مهمترین مزیت و ایراد روش مشاهده طبیعی به ترتیب کدام است؟  
 (85سال )
 

 ناپذیری تعمیم و آزمایشگاه در آن اجرای بودن آسان1)
 ناپذیریکنترل و زندگی واقعی هایپدیده مشاهده2)
 بودن فریبنده و هاداده اساس بر علی استنباط بودن ترساده3)
 ناپذیریتعمیم و هاداده اساس بر علی استنباط بودن ترساده4)
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 (CASE STUDY)موردپژوهشی 

 با انواع روشها( فرد)بررسی فشرده و دقیق یک مورد •
 
 فرضیه سازیو فهم و منبع درک : مهمترین نقاط قوت•

 
 عدم اصول کلی، عدم رابطه علت و معلولی: مهمترین نقاط ضعف•
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 سوال کنکور

 ترتیب به موردی بررسی روش ضعف نقطه و امتیاز مهمترین•
 (85 سال) کدامند؟

 

 متعدد های ارزیابی به نیاز -علی استنباط1)
 معلول و علت کشف در ناتوانی -فرضیه تولید2)
 نبودن صرفه به مقرون -هیجانی رایج مشکالت بررسی3)
 معلول و علت کشف در ناتوانی -تعمیم قابل های یافته4)
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 روش های همبستگی

 میزان و جهت رابطه •
 عدم تعیین علت و معلول•
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 همه گیر شناسی

 مشخص زمانی فاصله در بیماری جدید موارد :(incidence) بروز•
 

 مشخص زمانی فاصله در قبلی و جدید موارد کل :(prevalence) شیوع•
 

است اختالل یک درباره تحقیق در مهم قدم اولین گیرشناسیهمه 
 

است متکی همبستگی هایروش به گیرشناسیهمه 

 

ravanamooz.ir 22 



 سوال کنکور

شناسی اختالالت روانی، کمبود  گیرشناسی و سببدر مطالعات همه
 (93سال )شود؟ میکدام روش آماری احساس

 
 تحلیل رگرسیون1)
 تحلیل های خطی2)
 روش های همبستگی3)
 مدل یابی معادالت ساختاری4)
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 تحلیل عاملی

   اصلی عامل کردن مشخص و متغیر چندین همزمان روابط بررسی•
 
 است همبستگی روش عاملی، تحلیل اساس•
 
 ها داده از بزرگی مجموعه روابط سازماندهی برای روشی•
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 طرح مقطعی و طولی 

 مقایسه افراد سنین متفاوت  : طرح مقطعی•
 
 پیگیری افراد ثابت در طول زمان: طرح طولی•
 
 طولی  ترکیبی از طرح مقطعی و : طرح زنجیره ای•

 
(کوهورت)اثر همدوره : ایراد مهم طرح مقطعی 
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 روش آزمایشی

 وابسته متغیر بر مستقل متغیر تاثیر بررسی•
  متغیرها سایر کنترل•
 سازی تصادفی•
   معلولی و علت روابط•

 
 

  در واقعی زندگی مشابه شرایط ایجاد :(آنالوگ) قیاسی مطالعات
  آزمایشگاه
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 اعتبار درونی و بیرونی

   است؟ مستقل متغیر دستکاری معلول چقدر آزمایش نتیجه :درونی اعتبار•
 

  و آزمایش هایگروه در تصادفی گمارش همتاسازی، :درونی اعتبار افزایش
   دوسرکور روش گواه،

 
   است؟ تعمیم قابل شرایط سایر به چقدر آزمایش نتیجه :بیرونی اعتبار•
 

 افزایش اعتبار درونی، کاهش اعتبار بیرونی: کنترل بیشتر
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 سوال کنکور

توان فهمید که نتیجه آزمایش، ناشی از  با کدام ویژگی می•
 (88سال )دستکاری متغیر مستقل است؟ 

 
 پایایی1)
 اعتبار درونی2)
 اعتبار بیرونی3)
 معناداری بالینی4)
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 (SINGLE CASE)طرح تک موردی 

 اندازه گیری رفتار یک آزمودنی تحت شرایط مختلف•
 شباهت با موردپژوهی و روش آزمایشی•
 

 طرح چند خط پایه( ABAB                                  2طرح ( 1
 
  طرح چند خط پایه، مناسب برای بررسی اثر یک درمان روی

 اختالالت همزمان  
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 سوال کنکور

  گیردمی قرار بررسی مورد گواه و آزمایشی شرایط در فرد که هنگامی
 طرح کدام با شود،می حذف و برده کار به متناوب مراحل در درمان و

 (89 سال) داریم؟ کار و سر تحقیقی
 

 یابی زمینه1)
 همبستگی2)
 ای مقایسه علی3)
 آزمودنی تک4)
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 طرح مرکب

 دادن قرار و گروه دو به موجود پیش از متغیر یک اساس بر افراد تقسیم•
   آزمایش شرایط معرض در آنها

 
  با آزمایش شرایط همبستگی :همبستگی و آزمایشی فنون ترکیب•

 بندی طبقه متغیر
 
شرایطی چه یا کسی چه برای درمانی چه اینکه شدن مشخص  

 است مناسبتر
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تحقیقهای های روشفواید و محدودیت  

/ گیرشناسیهمه موردپژوهی  
 همبستگی

 مرکب موردیتک آزمایشی

         * اطالعات مشروح

 * * *     اعتبار درونی

 *     *   اعتبار بیرونی

   * *     تعیین علیت
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