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Abstract: The last decades were characterized by tremendous technological development, 
based on theoretical and applied research. The increased demand for new technology and 
extensive research, imply standardized and simplified research methodology. The present 
study analyses the impact of technologization on behavioral research methodology, especially 
on hypothesis-testing. First, we will outline the main criteria, which needs to be considered in 
the validation of scientific theories. Second we will present the rational of statistical analysis, 
pointing to the major deficits of current theory construction and validation methods. Third we 
will discuss the implications of current hypothesis-testing methodology on the interpretation of 
experimental results. We will argue that inappropriate utilization of statistical inference 
conducted to the acknowledgment of research methods, which allow the testing of scientific 
theories through statistical inference, but holds back the development of scientific theories. 
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Bevezetés 
 
Korszakunkat rohamos technikai haladás jellemzi, amely az elméleti és 

alkalmazott tudományos kutatás eredményein alapul. Az elmúlt évszázad a 
kutatás ipari mennyiségű fejlődését eredményezte, minden egyes cég 
rendelkezik legalább egy kutatási – fejlesztési szakosztállyal, s a kutatás 
számára szánt költségvetés jelentősen megnövekedett. A tudomány ilyen 
mértékű fejlődésének következményei egyrészt gazdaságiak (az ismeretek 
egy területen való gyarapodása egyenlő mértékben függ gazdasági és 
tudományos tényezőktől), másrészt metodológiaiak, az empirikus 
adatszerzés és elemzés fejlett “kutatási technológiát” igényel. A “kutatási 
technológia“ kifejezés nem csupán metafora, hanem meglehetősen pontos 
képet nyújt a kutatási eljárások fejlődéséről és gyakorlatban való 
alkalmazásáról. A kutatás technologizálása, a tudományos kutatási 
eljárások alapjainak kibővítését feltételezi, más szóval a kutatási központok 
és a kutatók számának növelését igényli. Szükségletként jelentkezik tehát a 
tudományos kutatás metodológiájának egyszerűsítése és standardizálása.  




