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A kutatA kutatáás ms móódszereidszerei

SzociolSzociolóógiai kgiai kéérdrdéések (sek (GiddensGiddens))

�� TTéényknykéérdrdééseksek
�� ÖÖsszehasonlsszehasonlííttóó kkéérdrdééseksek
�� FejlFejlııddéési ksi kéérdrdééseksek
�� ElmElmééleti kleti kéérdrdééseksek
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A vizsgA vizsgáálatok flatok fııbb tbb tíípusaipusai

�� ProblProblééma megfogalmazma megfogalmazóó, vagy felder, vagy felderííttıı
ccééllúú

�� LeLeíírróó jellegjellegőő
�� MagyarMagyaráázzóó jellegjellegőő

A mA móódszervdszerváálasztlasztáás krits kritéériumai riumai 

�� MegbMegbíízhatzhatóóssáágg
�� ÉÉrvrvéényessnyesséég g 
�� KutatKutatáás cs cééljalja
�� ViselkedViselkedéés aspektusais aspektusai
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AdatgyAdatgyőőjtjtéési msi móódszerek I.dszerek I.

1. Kvalitat1. Kvalitatíívv 2. Kvantitat2. Kvantitatíívv

AdatgyAdatgyőőjtjtéési msi móódszerek II.dszerek II.

�� DokumentumDokumentum--elemzelemzééss

1.1. KvantitatKvantitatíívv
2.2. TartalomelemzTartalomelemzééss
�� MegfigyelMegfigyelééss

1.1. StrukturStrukturáálatlan (rlatlan (réésztvevsztvevıı megfigyelmegfigyeléés)s)
2.2. StrukturStrukturááltlt
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AdatgyAdatgyőőjtjtéési msi móódszerek III.dszerek III.

�� KKíísséérletrlet
�� A kA kéérdezrdezééss
1.1. KKéérdrdııííves lekves lekéérdezrdezéés s 
2.2. InterjInterjúú--kkéészszííttééss
3.3. FFóókuszcsoportos beszkuszcsoportos beszéélgetlgetééss

Az egyes mAz egyes móódszerek eldszerek elıınyei nyei éés s 
hháátrtráányai I.nyai I.

�� DokumentumkutatDokumentumkutatáás:s:
a.a. ElElııny: tny: töörtrtééneti vizsgneti vizsgáálatoknlatoknáál l 

nnéélklküüllöözhetetlen, nagyszzhetetlen, nagyszáámmúú adat adat 
gygyőőjthetjthetıı

b.b. HHáátrtráány: tny: tööredredéékes forrkes forráások, nehsok, nehééz z 
megmegííttéélni mennyire tlni mennyire tüükrkröözik a zik a 
tendencitendenciáákatkat
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Az egyes mAz egyes móódszerek eldszerek elıınyei nyei éés s 
hháátrtráányai II.nyai II.

�� Terepmunka, megfigyelTerepmunka, megfigyeléés, interjs, interjúú
a.a. ElElııny: gazdag, mny: gazdag, méélyrehatlyrehatóó informinformáácicióók k 

gygyőőjtjtéésséét teszi lehett teszi lehetııvvéé, rugalmas, rugalmas
b.b. HHáátrtráány: csak kisebb csoportok ny: csak kisebb csoportok 

tanulmtanulmáányoznyozáássáához hasznhoz hasznáálhatlhatóó, nem , nem 
ááltalltaláánosnosííthatthatóó eredmeredméényeknyek

Az egyes mAz egyes móódszerek eldszerek elıınyei nyei éés s 
hháátrtráányai III.nyai III.

�� KKíísséérletrlet
a.a. ElElııny: ellenny: ellenıırizhetrizhetıı, megism, megisméételhettelhetıı
b.b. HHáátrtráány: tny: táársadalmi folyamtok nagy rsadalmi folyamtok nagy 

rréésze nem ellensze nem ellenıırizhetrizhetıı
laboratlaboratóóriumokban, a kriumokban, a kíísséérleti szemrleti szeméélyek lyek 
vváálaszait befolylaszait befolyáásolja a ksolja a kíísséérleti sziturleti szituáácicióó
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Az egyes mAz egyes móódszerek eldszerek elıınyei nyei éés s 
hháátrtráányai IV.nyai IV.

�� KKéérdrdııííves lekves lekéérdezrdezéés, felms, felméérrééss
a.a. ElElııny: szny: szééles kles köörrőő, hat, hatéékony kony 

adatgyadatgyőőjtjtéés, vs, váálaszok laszok öösszehasonlsszehasonlííthatthatóókk
b.b. HHáátrtráány: felszny: felszíínes adatok, nem a valnes adatok, nem a valóós s 

nnéézeteket tzeteket tüükrkröözi, hanem azt mit zi, hanem azt mit 
tartanak  elfogadhattartanak  elfogadhatóónaknak

A hA háátrtráányok leknyok leküüzdzdéésséének nek 
lehetslehetsééges mges móódjadja

�� HHááromszromszöögesgesííttéés:s:

TTööbb mbb móódszer egydszer együüttes hasznttes hasznáálatalata
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A kutatA kutatáási folyamat lsi folyamat lééppééseisei

1.1. A problA problééma meghatma meghatáározrozáásasa
2.2. A szakirodalom A szakirodalom ááttekintttekintéésese
3.3. A hipotA hipotéézis megfogalmazzis megfogalmazáásasa
4.4. A kutatA kutatáási terv kidolgozsi terv kidolgozáásasa
5.5. A kutatA kutatáás elvs elvéégzgzéésese
6.6. Az eredmAz eredméények nyek éértelmezrtelmezéésese
7.7. A kutatA kutatáási eredmsi eredméények knyek köözlzléésese


