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[A TUDOMÁNYOS MEGISMERÉS]
szerzők: Dr. Szokolszky Ágnes, Kazinczi Csaba

Tárgymutató






Tudományos megismerés
Logika, indukció, dedukció
Leírás, korreláció, okság, törvény
Determinizmus, redukcionizmus
Magyarázatok elméletének megítélése

Különbségek a tudományos és a hétköznapi gondolkodás között


A tudományos gondolkodás alapja egyszerre a bizonyíthatóság és a "cáfolhatóság". Az
állításaink és véleményeink a lehető legszilárdabb alapon álljanak, azonban könnyen
megcáfolhatók: falszifikálhatók legyenek.



Elméleti tudomány: a meglévő ismeretekre épülő vagy teljesen új, empirikusan még nem
bizonyított feltevés, amely a lehetőségekhez mérten empirikus tesztelésre vár



Empirikus tudomány: a meglévő ismeretekre alapuló, gyakorlatban bizonyított tétel, amely a
tapasztalatokra építkezve von le következtetéseket

Falszifikálhatóság: egy állításról könnyen eldönthető legyen az igazságtartalma, azok a
kijelentések, amelyek ennek nem felelnek meg, nem tudományos jellegűek

Gondolkodás a tudományban: logika, indukció és dedukció
Logika: az ok és okozat közötti tisztán levezetett kapcsolati rendszer. Az ok és okozat közötti kapcsolat
akkor logikus, amikor az egyik változása magával hozza a másik változását is. Ez egyszerű módja annak,
hogy tesztelhessük a megállapításunk logikáját. Természetesen a logika ennél jóval árnyaltabb és
összetettebb terület, azonban a kutatásink összeállításában ezt az alaptételt alkalmazva egy újabb
elemi tudás kerül a kezünkbe.
Indukció: a megismerés egy olyan alapstratégiája, melynek során az egyéni/egyedi megfigyelésekből
haladunk a globális megállapítások felé.
Dedukció: a megismerés egy olyan alapstratégiája, melynek során a globális megfigyelésekből
haladunk az egyéni/egyedi megállapítások felé.
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Egy empirikus munka logikai ütemezése





Megfigyelés: a valóság egy aspektusának rendezett és szelektív megfigyelése valamely
indokolt feltételezés mentén.
Hipotézisállítás: amelyet megfigyelés (indukció) és elmélet (dedukció) egyaránt vezérel.
Tesztelés: újabb – fókuszált – megfigyelés, amelynek során a predikció szembesül az adatokkal.
Értékelés: visszakövetkeztetés az elméleti kiindulásra, az elmélet továbbfejlesztése,
kiterjesztése újabb megfigyelésekre és hipotézisekre – a ciklus újraindulása.

Ismerkedés a tudományos megismerés szintjeivel: leírás, korreláció, okság
és törvény
Ismeretek rendszerezésének szintjei
1. Megfigyelés és leírás: a megfigyelés a valóság mentális leképezése, a leírás pedig a lehető
leginkább az ojbektív valóságot kell tükrözze
2. Kapcsolatok és együttjárás felfedezése: a jelenségek megjelenése közötti kapcsolat
felfedezése. Nem mindenhol van együttjárás, csak azért mert valaminek a változása időben és
térben egy másik tényező változását előidézi
3. Ok-okozati összefüggés meghatározása: fel kell állítani, hogy a hatások között milyen indító
tényező (ok) és milyen eredmény (okozat) áll fenn
4. Ha minden elemre általánosítható és a lefutása mindig ugyanaz: akkor törvényalkotás
5. Ha nem minden elemre általánosítható: akkor törvények melletti megismerés
"Minden tudomány alapja a jelenségek meghatározása és leírása. A korrelációkutatás azonosítja
azokat a tényezőket amelyek együttjárnak és megállapítja az együttjárás fokát és irányát, de nem jelent
oksági kapcsolatot. Az oksági magyarázat meghatározza az oki tényező hatásának pontos feltételeit és
mechanizmusát. Az okság összetett fogalom, amely filozófiai viták tárgyát képezi. A tudományos
törvények univerzális általánosítások; szerepük a pszichológiában csekély."

Ahogyan az ismereteinket látjuk és magyarázzuk: determinizmus, redukcionizmus,
álmagyarázatok

A tudományos gondolkodás alapjait a tiszta érvelésnek, az egyszerű, de nem túlságosan leegyszerűsítő
magyarázatnak és a látszólagos, álmagyarázatok mellőzésének együttese adja.
Az oksági magyarázat lehet determinisztikus vagy probabilisztikus. A redukcionizmus azt jelenti, hogy
a bonyolultabbat az egyszerűbbel magyarázzuk. Ez a tendencia túlzó leegyszerűsítéshez vezethet; ilyen
az elementarizmus és az elméletredukció. Az előbbi szerint az összetettebb jelenség jelentésvesztés
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nélkül leírható az elemibb szinten, az utóbbi szerint a kevésbé alapvető tudományok fogalmai és
törvényszerűségei előbb-utóbb redu- kálhatóak lesznek az alapvető természettudományok fogalmaira
és univerzális törvényszerűségeire.
Az elméletek megítélésének kritériumai:
1. az empirikus tesztelhetőség: valamilyen módon kimutatható legyen a jelenléte;
2 a parszimónia: az elmélet a legegyszerűbb magyarázat legyen;
3. a magyarázó erő: az elmélet magyarázata falszifikálható és védhető legyen;
4. a termékenység: új elméletek is kibonhatók belőle és azonos irányba mutat a már bizonyított
tételekkel
Determinizmus: az ismeretek és magyarázatok egymásra épülését megfogalmazó vizsgálódási forma,
amely kimondja, hogy véletlenszerű mozzanatok nem találhatók a változók között, azok mögött mindig
valamilyen (eddig ismeretlen) ok-okozati lánc található.
Redukcionizmus: A hagyományos determinista gondolkodás gyakran együtt jár azzal a törekvéssel,
hogy a megmagyarázandó jelenséget valamilyen fő okra vagy alapvető szintre vezesse vissza. A
redukció jelentése: csökkentés, egyszerűsítés. A redukcionizmus azt jelenti, hogy a bonyolultabbat az
egyszerűbbel magyarázzuk.
Álmagyarázatok: ha egy jelenséget egymást feltételező dolgokkal próbálunk megmagyarázni; az
agresszív viselkedés okaként például az agresszív ösztönt nevezzük meg, ugyanakkor az agresszív
ösztön létezési bizonyítékának az agresszív viselkedést tartjuk. Amennyiben a magyarázó fogalom nem
rendelkezik független igazoló bizonyítékkal, a magyarázat nem más, mint körben forgás: tautológia.
Álmagyarázat a már említett panglossziánus stratégia is ha egy magyarázat mindent megmagyaráz,
akkor jó okunk van azt hinni, hogy igazán mélyen semmit sem magyaráz meg.
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[KUTATÁSI PARADIGMÁK ÉS MÓDSZEREK]
szerzők: Dr. Szokolszky Ágnes, Kazinczi Csaba

Tárgymutató







A kutatás, mint minőségi vagy mennyiség szemle
Kvalitatív és kvantitatív kutatási stratégiák
Adatgyűjtési stratégiák
Kutatási módszerek áttekintése alapstratégiák szerint
Kvantitatív kutatások
Kvalitatív kutatások

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
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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!
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(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
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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.
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A pszichológiai kutatások módszertana nem lezárt rendszer, a kvalitatív és
kvantitatív módszerek egyaránt alkalmazhatók és alkalmazandók!
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[A MÉRÉS MÓDSZERTANA]
szerzők: Dr. Szokolszky Ágnes, Kazinczi Csaba

Tárgymutató











Mit tekintünk populációnak?
Mintavételi technikák
Mekkora legyen a mintánk?
Érvényesség - Validitás
Megbízhatóság - Reliabilitás
Mérhetővé tétel - Operacionalizáció
Nominális skála
Ordinális skála
Intervallum skála
Arány skála

Populáció és mérés

Nemcsak a mérni kívánt entitás, hanem a mérőeszköz is számos olyan tulajdonsággal bír, melynek
együttes és helyes értékelése adja az eredményt, amelyen később a statisztikai adatelemzéseinket
lefuttatjuk. Ez különösen igaz a társadalomtudományi munkákra, ugyanis amérni kívánt jelenségek
folyamatos változásban vannak: időben és térben elhatárolva kaphatunk eltérő eredményeket
ugyanazzal a mérési módszerrel!












A társadalomtudományi mérések során általában populációkat vizsgálunk
A pszichológia is általában populációkon mér
A populáció, egy olyan elméleti vizsgálódási környezet a társadalmon/nagyobb populáción
belül, amely töredék a kutatás szempontjából a lehető legjobban hasonlít a nagyobb
mintavételi egységre
A kísérleti csoportok elemszáma jó, ha legalább 15-20 főt magába tud foglalni vagyis, a
minimális, két csoporttal operáló modellek esetében ez 30-40 főt jelent. Ez az elemszám a
kontroll feltételes vizsgálatokra is alkalmazható!
A kérdőíves vizsgálatok viszont ennél jóval nagyobb elemszámot kívánnak meg, ott az elméleti
minimum körülbelül 60 fő, de célszerű 120 fővel vagy annál magasabb elemszámmal dolgozni.
Ügyeljünk arra, hogy más jellegű – a kutatáshoz nem kapcsolódó - információból származó
(zavaró) interferencia ne léphessen fel
Ugyanakkor számoljunk azokkal a tényezőkkel, amelyek befolyásolhatják a kutatásunk a
modellen túl (kovariánsok)
azt mérje, amire valóban kíváncsiak vagyunk, tehát legyen érvényes (valid)
a mérése legyen reliábilis, azaz megbízható
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Meg kell ismerni a vizsgálni kívánt jelenség mérhetővé tételének
(operacionalizáció) módjait. Tudnunk kell azt, hogy milyen logikával és
eszközökkel tudjuk mérhetővé tenni azt, amire kíváncsiak vagyunk.

Bővebben a mérhetővé tételről
Az operacionalizálás az a folyamat, amikor a vizsgálni kívánt jelenségeket megpróbáljuk mérhetővé
tenni. Ehhez persze szükséges, hogy korábban pontosan definiáljuk a változónkat. Az operacionalizálási
definíció többé vagy kevésbé érvényes módszert ad a kutatónak, hogy vizsgálni tudja hipotetikus
pszichológiai konstrukciót.
Nézzünk egy példát!
Hipotézisünk: Azok a gyerekek, akiket gyakran fenyítenek fizikai módszerekkel agresszívebbekké
válnak, mint társaik.
Ezzel a hipotézissel két változó között szeretnénk összefüggést kimutatni: a szülői fizikai büntetés és a
gyermek agresszív viselkedése között.
Hogyan tegyük ezeket a változókat mérhetővé?
Fizikai büntetés: Felmérjük a szülő fizikai fenyítéshez való viszonyulását, attitűdjét kérdőív
segítségével.
Egyetért-e a következő állítással?
A gyermeket időnként jól el kell verni, hogy megtanulja mi a rend.
Vagy névtelen kérdőívben megkérdezzük a szülőtől, milyen gyakorisággal alkalmaz fizikai fenyítést
Agresszió: megfigyeljük a gyermeket óvodai vagy iskolai közösségben hányszor kezdeményez fizikai
vagy verbális agresszív támadást társai ellen.
Rajzot készíttetünk a gyerekekkel és megfigyeljük, összesítjük a rajzban megjelenő agresszióra utaló
jeleket.

Összegezve tehát a mérhetővé tétel egy közvetlenül vagy közvetve
megfigyelhető jelenség változó(k) által történő lehető legpontosabb és
leginkább bejósolható leírása.
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Változók típusai

Nominális változók
Ebben az esetben a számskálának csak az a legegyszerűbb tulajdonsága érvényesül, hogy a számok
között egyenértékű- ségi viszony van, azaz az egy kategóriába sorolt viselkedések azonosnak
tekintendőek. pl.: férfi és nő vagy hajszínek: barna, szőke, fekete, vörös
Ordinális változók
Ordinális skálázás, ha például egy pszichofizikai kísérletben páros összehasonlítás keretében meg kell
mondani, hogy egy inger erősebb-e, mint a másik vagy erősségi sorrendbe kell állítani egy ingersort.
pl: likert skálák, jövedelmi kategóriák, legmagasabb iskolai végzettség stb.
A metrikus skáláknak két altípusát különböztetjük meg: az intervallum- és arányskálákat.
Az intervallumskálán az értékek közötti távolságok egyenlők vagy közel egyenlők, tehát az értékek
közötti intervallumok összehasonlítható nagyságrendi különbségeket fejeznek ki. pl: iq értékek
Az arányskála engedi meg leginkább az egzakt mennyiségi következtetések levonását, mert
nagyságrendi arányok matematikai viszonyának pontos kifejezését teszi lehetővé. Ez azért lehetséges,
mert az arányskálán az értékközök egyenlők, és van nulla pont. pl: magasság, testtömeg
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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 filozófiai 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
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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.
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