
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATOKOS JEGYZET: A KÍSÉRLETEZÉS MÓDSZERTANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StatOkos – Statisztikai és Módszertani Adatbázis 

2018 

 



A KÍSÉRLETEZÉS MÓDSZERTANA 

szerzők: Dr. Szokolszky Ágnes, Kazinczi Csaba 

 

Tárgymutató 

 Kísérleti logika 

 Kutatási kérdés és hipotézis 

 Függő- és független változók 

 Alanyi változók 

 Kontrollcsoport és kontrollfeltétel 

 Független változó hatékonysága és szintjei 

 Függő változó érzékenysége 

 

A kísérletek fontossága a tudományban 

 A tudomány mozgatórugója a kérdés és a kétkedés. Ennek ellenére beláthatjuk, hogy egyes 

kérdések megválaszolása vagy a kételyek megoldása önmagától csak ritkán következik be, az 

embernek - jelen esetben kutatónak, tudósnak -, be kell avatkoznia ebbe a felderítési 

folyamatba 

 A kísérlet alapja a modellalkotás, amely modell a valóság vagy a kérdés szempontjából 

releváns tényezők kontrollált, egyszerűsített változata.  

 A pszichológiában ez a vizsgált tényező általában egy vizsgálati alanyon keresztül válik 

elérhetővé. 

 

A kísérletek és kutatások megtervezésének első lépései 

 

1. Kutatási kérdés és hipotézis: A kutatási kérdés és hipotézisek felállítása a kutatás legelső 

szakasza. Ebbe beletartozik az a folyamat is, amikor még csak sejtéseink vannak vagy 

egyszerűen megfog minket egy téma 

2. Ezt követően célszerű a téma vagy a kutatási terület horizontális ismereteinek a csökkentése, 

míg a vertikálisok növelése 

3. A kutatási kérdés lírai formájában az a kérdés, ami minket foglalkoztat, de tudományos 

formájában megfelel a korábbi fejezetekben taglalt kritériumrendszernek, vagyis tiszta, 

egyértelmű, nem tartalmaz felesleges részeket.  

4. A hipotézis csaknem ezzel egyenértékű fogalom, azonban ez formailag meghatároz mindent, 

amit később a kutatási eredményeink konklúziójával kapcsolatban értelmezünk. A hipotézis 

szintén tiszta, egyértelmű megfogalmazású és rendszerint egy egyszerű vagy igaz vagy hamis 

kritériummal eldönthető 

5. A hipotézist soha ne a kutatás után, hanem a kutatás előtt fogalmazzuk meg 



6. A nem alátámasztott hipotézis is éppolyan értékes eredmény, a tudománynak nem célja az 

alátámasztott hipotézisek gyűjtése (szignifikanciavadászat) 

7. Megkülönböztetünk függő- és független változókat: ezek azok az adatok, melyeket számon 

tartunk a kutatásaink során, vagyis jellemzik a vizsgálati  környezet (független változók) és a 

vizsgált entitás (függő változók) tulajdonságait. 

8. Egyszerű megfogalmazásban a független változó hatását vizsgáljuk a függő változóra.  

 

Kontroll csoport és kontroll feltétel: A független változókkal erősen 

összefüggő fogalmak, ugyanis ezekre a kutatónak még van hatása, hiszen a 

csoportokat ő maga alakítja ki és a feltételeket is. 

Kontroll csoport: a kísérleti csoport (amin változtatást végzünk) mellett 

megjelenik egy kontroll csoport, amin nem változtatunk. 

Kontroll feltétel: a kísérleti feltétel (amely változtatást végezzük) mellett 

megjelenik egy kontroll feltétel, amely nem tartalmaz változtatást. 

 

Alanyi változók: 

Külön figyelmet érdemel a változók egy sajátos csoportja: az ún. alanyi változók. Előfordul, hogy egy 

kísérletben az egyik vizsgált változó a kísérleti személyek valamilyen „magával hozott” jellemzője, pl. 

IQ-ja, kora, neme, valamilyen személyiségvonása, képessége vagy egyéni tapasztalata. Ebben az 

esetben arra vagyunk kíváncsiak, hogy a kérdéses alanyi változó hatása hogyan mutatkozik meg a 

viselkedésben a másik független változó hatása mellett. 

Független változó szintjei 

A kísérleti manipulációt tehát általában úgy alakítjuk ki, hogy a független változónak több szintjét 

hozzuk létre, majd megfigyeljük, hogy ezek hogyan hatnak a függő változóra. Például ha a szorongás 

hatását akarjuk vizsgálni a kreativitásra, akkor a szorongás (mint független változó) 2 szintjét hozhatjuk 

létre azáltal, hogy az egyik csoportnak azt mondjuk, hogy akinek nem sikerül a feladat az meg fog bukni 

a vizsgán, míg a másik csoportnak azt mondjuk, hogy a feladat eredménye nincs befolyással a 

következő vizsgákra. 


