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A kutatás, mint minőségi vagy mennyiségi szemle  

 

 A kutatás, mint mennyiségi és minőségi információkra épülő rendszer 

 a kutatásunk vagy más jellegű tudományos munkánk során valamiből építkeznünk kell. Ezek 

vélhetően valamilyen mérési adatok vagy megfigyelések lesznek 

 A számszerű adatokra épülő kutatásokat kvantitatív kutatásnak nevezzük. Ezzel szemben 

állnak a jobbára megfigyelésre épülő és nem adatokkal, hanem tapasztalatok gyűjtésével és 

rendszerezésével dolgozó kutatások, melyeket kvalitatív kutatási módszernek nevezünk. 

 A két módszer nem zárja ki egymást 

 

Kvantitatív kutatás: konkrét adatsorokra, számszerű értékekre épülő rendszer 

Kvalitatív kutatás: feltáró, nem adatokkal, hanem az információk 

rendszerezésével dolgozó rendszer 

 

Az információ megszerzésére irányuló különböző stratégiák  

 

Természetes megfigyelés. Szélesebb értelemben minden kutatómunka megfigyelés. Szorosabb 

értelemben azonban a megfigyelésen mint adatgyűjtési módszeren olyan eljárásokat értünk, amelyek 

a vizsgált személy vagy személyek természetes viselkedésének közvetlen, célzott észlelésén alapulnak. 

Megnyilatkozásra késztetés szóban vagy írásban. Idetartoznak az olyan eljárások, amelyek valamilyen 

feladat- vagy kérdéssorozat segítségével késztetik válaszadásra a részt vevő személyt; ilyenek a tesztek 

és a kérdőívek. 

Kísérlet. Olyan tervszerűen előidézett és kontrollált helyzet, amelyben egy vagy több változót 

szisztematikus módon manipulálunk, és ennek viselkedésre tett hatását rögzítjük. A kontroll mértéke 

alapján megkülönböztethetjük az „igazi” kísérleteket azoktól a „kvázikísérletektől”, amelyekben a 

kontrollt nagy részben feladjuk. 



Dokumentumelemzés. Olyan kész produktumok vizsgálata, amelyek informatívak szerzőjük vagy 

szerzőik pszichés folyamataira nézve. Ilyen elemzés tárgyát alkothatják vizuális anyagok (például 

rajzok), írott szövegek (naplók, hirdetések, reklámok) vagy a természetes élő beszéd regisztrátumai. 

 

Kvantitatív kutatások kísérleti alapstratégiái 

 

1. Annak alapján, hogy hány független változó van, megkülönböztethetünk EGY és TÖBBVÁLTOZÓS 

kísérleteket  

 

vagyis 

 

Egy független változónak (azaz, amit a kutató befolyásol, például milyen 
csoportok, feltételek stb.) a hatása: például egy kísérleti csoport van a 

kontrollhoz képest 
 

Több független változónak (azaz, amit a kutató befolyásol, például milyen 
csoportok, feltételek stb.) a hatása: például egy kísérleti csoport mellett még 

kísérleti feltételek is megjelennek, tehát nem csak csoportra bontás (egy 
független változó), hanem feltételekre bontás is van (még egy független 

változó). Fontos: bármi lehet független változó, ami más feltételt szab meg egy 
alap populációhoz képest! 

 
 

2. Annak alapján, hogy külön csoportokat hasonlítunk-e össze, vagy ugyanazon személyek viselkedését 

több feltétel mellett, megkülönböztethetünk KONTROLLCSOPORTTERV- és KONTROLLFELTÉTELTERV 

kísérleteket.  

  

vagyis 

 

(Független változóval) kialakíthatunk kísérleti csoportokat, melynek párja egy 
kontroll csoport, melyen nem történik semmilyen változtatás. pl.: egy csoport, 

amelynek antidepresszánst adunk (kísérleti) és egy aminek nem (kontroll) – 
Miért pont így? Azért, mert általában egy populációra a nem az antidepresszáns 
szedése a jellemző. De ha egy populáción az alvást vizsgáljuk, akkor ott például 
már az alvásmegvonás (alvásdepriváció) lehet a csoportképző tényező, hiszen a 

nagyobb populációt az alvás megléte jellemzi általánosságban. Összegezve: 
mindig nézzük meg, mi jellemzi a populációt globálisan, ugyanis vélhetően 

ahhoz mérten fogunk kísérleti csoportokat bevezetni! 
 

 



(Független változóval) kialakíthatunk kísérleti feltételeket, melynek párja egy 
kontroll feltétel, amely azt jelenti, hogy nem hozunk változást az egyik mérési 

alkalom során! pl.: egy csoportunk van, akiken az egyik mérési alkalmat kísérleti 
feltétel mellett hajtjuk végre. Ez előtt (vagy után) történik egy kontroll mérés, 
mely esetben nem hozunk semmilyen változtatást. – Mindig nézzük meg, mi 

jellemzi a populációt globálisan, ugyanis vélhetően ahhoz mérten fogunk 
kísérleti feltételeket bevezetni! 

 

3. Annak alapján, hogy történik-e ellenőrzött csoportba sorolás, beszélhetünk „IGAZI”, illetve 

„KVÁZIKÍSÉRLETEKRŐL”. Az előbbiek megkülönböztető jegye a kísérleti személyek ellenőrzött 

csoportba sorolása. A kvázikísérlet ezzel szemben olyan eljárás, amelyben az ellenőrzött 

csoportbasorolás nem valósul meg, mert természetes úton kialakult csoportokkal történik a 

kísérletezés (természetes csoport lehet például egy iskolai osztály vagy egy kórházi betegcsoport).  

 

4. A helyszín alapján megkülönböztethetünk LABORATÓRIUMI és TEREPKÍSÉRLETEKET. A 

„laboratórium” minden misztikum nélkül olyan helyiséget jelent, amelyet kifejezetten a tudományos 

kutatás céljára rendeztek be. A laboratórium általában valamilyen tudományos intézmény részeként 

működik.  

 

5. Annak alapján, hogy sok vagy csak néhány (vagy esetleg csak egyetlen) személy vesz-e részt a 

kísérletben, megkülönböztethetünk a tipikustól eltérő KIS N-SZÁMÚ KÍSÉRLETEKET. E kísérlettípus 

valódi független változók hatását nézi, de csak egy vagy néhány személy (vagy kísérleti állat) 

részvételével. 

 

 

Kvantitatív kutatások korrelációs stratégiái 

 

 

A korrelációs stratégia: A korrelációs stratégiának többféle módszer felel meg, elsősorban (de nem 

kizárólagosan) abból a körből, amit feljebb „szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozásra késztetésként” 

neveztünk. Ezek a következők: 

 

1. A pszichológiai TESZT olyan tervszerűen összeállított kérdés-, illetve feladatsor, amelyik a vizsgált 

személyek meghatározott mentális vagy személyiségjellemzőit méri.  

 

2. A KÉRDŐÍV – vagy kérdőíves felmérés – olyan egyértelmű megoldással nem rendelkező kérdéssor, 

amelyik segítségével adatokat gyűjthetünk bármely kérdésre vonatkozóan (például szokásokról, 

véleményekről, személyiségvonásokról). A  

 

3. A SKÁLÁK olyan gondosan megszerkesztett kijelentéssorok, amelyek a vizsgált személyek értékelő 

viszonyulásait mérik olyan módon, hogy a válaszadót a kijelentésekkel való egyetértésük fokának 

kifejezésére késztetik. Leggyakoribbak a pszichológiai szakirodalomban az attitűdskálák. is.  

 



4. Lényegében kérdőívnek tekinthető a szóbeli kikérdezésnek az a fajtája is, amelynek során kötött 

formában kérdezik ki a vizsgálati személyt egy kutatási témában – ez a módszer a STRUKTURÁLT 

INTERJÚ. A strukturált interjú alapvetően zárt kérdésekből áll (előre megadott válaszlehetőségek közül 

kell választani). A válaszok a kérdőívhez hasonló módon kvantifikálhatóak, az értékek pedig korrelációs 

viszonylatok alapján vizsgálhatóak.  

 

5. BEAVATKOZÁSMENTES VIZSGÁLATOKAT másként „nem reaktív” vagy „archív anyag kutatásnak” is 

szokták nevezni. Archív anyag nagyon sokféle tárolt nyilvános és magánjellegű dokumentum és adat 

lehet: naplók, levelek, életrajzok, bírósági tárgyalások jegyzőkönyvei, családfák, népszámlálási adatok, 

újságcikkek, osztálynaplók, fogalmazások, baleseti statisztikák.  

 

6. A korrelációs vizsgálat megvalósítható kvantitatív szövegelemzésen keresztül is; ez az eljárás úgy 

ismert, mint a TARTALOMELEMZÉS módszere.  

 

7. Végül a korrelációs stratégia keretében alkalmazható a STRUKTURÁLT MEGFIGYELÉS módszere: 

ebben az esetben előre meghatározott kategóriák előfordulásának gyakorisága áll a megfigyelés 

középpontjában, és a megfigyelt jellemzők más jellemzőkkel való korrelációit lehet vizsgálni. 

 

Összegezve: valamilyen előre meghatározott rendszer alapján, később 
rendezhető vagy mérhető adatsorok létrehozása, statisztikai elemzésre 

alkalmassá tétele 
 

 

Kvantitatív kutatások korrelációs stratégiái 

 

1. A KVALITATÍV TERMÉSZETES MEGFIGYELÉS előre meghatározott kategóriák nélkül kezd neki a 

megfigyelésnek és elsősorban nem mennyiségi, hanem minőségi szempontok alapján követi a 

megfigyelt viselkedést.  

2. Egyszerre hagyományos és újra felfedezett módszer a KVALITATÍV INTERJÚ, amely a strukturált 

interjútól abban tér el, hogy a kérdező nyitott kérdéseket tesz fel és hagyja kibontakozni a válaszokat 

3. A SZÖVEGELEMZÉS a szövegek különböző paradigmák szerinti kvalitatív és kvantitatív vizsgálatát 

jelenti.  

4. Módszerkombináción alapuló hagyományos, de reneszánszát élő eljárás az ESETTANULMÁNY, 

amely egy eset mélységben történő feldolgozását jelenti.  

 

 

A pszichológiai kutatások módszertana nem lezárt rendszer, a kvalitatív és 

kvantitatív módszerek egyaránt alkalmazhatók és alkalmazandók! 


