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A megbeszélés (diszkusszió) fejezet 

• A diszkusszió („discutio”: dis+quatere), azaz vita szó 

eredeti jelentése „széttörni, kettétörni, szétzúzni; 

képletesen: megsemmisíteni, meghiúsítani”.Azonban 

manapság diszkusszió alatt számos fogalmat 

definiálhatunk: megbeszélés, tanácskozás, vita, 

eszmecsere. 

• A diszkusszió során szintén a logikai sorrendre kell 

törekednünk, ahogy a módszertan fejezet 

ismertetésében tettük. 



A megbeszélés felépülése 
• Publikációnk megbeszélés című fejezetét az 

eredményekhez ill. a módszerhez szorosan kapcsolódó 

információk közlésével kell kezdenünk. Vagyis meg kell 

adnunk, hogy a kísérletünk során kapott eredményeinket 

milyen esetleges hibák terhelik, valamint milyen 

befolyásoló tényezőket kell figyelembe venni az adatok 

értelmezése során. 

• Például:  

• Állatkísérlet során egy fertőzés ment végig a kísérleti 

egyedeken, amelyek negatívan befolyásolhatják a mért 

eredményeket. 

 

 

 



• Növénynevelés során kártevő rovarok jelentek meg, 

amelyek csökkentették a növények szerves anyag 

produkcióját. 

• Miért van erre szükség? 

– Az így kapott eredmények reprodukálhatóságát 

nagymértékben befolyásolhatják a nem tervezett 

zavaró körülmények. 

– Hitelességünket növelheti, ha egyértelműen 

megadjuk a körülményeket. 

– Mérésünk bizonyító erejét szintén növelheti. 

– Későbbiekben, ha más is hasonló kísérletet tervez, 

annak iránymutatást nyújthat munkánk (ezzel valóban 

bővítettük a tudásbázist). 



Mérési adatok értékelése 

• Az értékelés kezdetén kizárólag a meglévő adatokra, 

diagramokra és statisztikákra támaszkodjunk. Ne 

keverjük bele a végkövetkeztetést, szigorúan tartsuk a 

logikai felépítést itt is! A kisebb részektől haladjunk a 

komplexebb problémák leírásához, magyarázatához. 

• Az értékelés során megpróbálunk esetleges 

tendenciákat megállapítani. A kontroll és a kezelt minták 

között a  különbséget definiáljuk, eldöntjük, hogy a 

különbség tényleg szignifikáns különbség-e ? 



Tendenciára példa 

• A növény víztartalma nem független  a növény 

magasságától, ahol korábbi ismereteinknek megfelelően a 

nagyobb értékek a talajhoz közeli szakaszon helyezkednek 

el.  
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Szignifikáns különbségekre példa 
• Nincs szignifikáns különbség 

a kontroll és a különböző 

nehézfémmel kezelt 

növények víztartalmában. 

 

 

• A kontroll és a Cd-al és Hg-al 

szennyezett növények sztóma 

ellenállásában szignifikáns 

különbséget lehetett 

kimutatni. 



• Az alapadatok bemutatása után más szemszögből 

próbáljuk adatainkat értelmezni. Összehasonlítjuk 

adatainkat, próbálunk valamilyen magyarázatot adni a 

mért értékekre, összevetni az irodalmi adatokkal. Nem 

szabad eltitkolnunk, ha saját magunkkal, vagy ha a 

szakirodalomban talált adatokkal kerülünk 

ellentmondásba. 

• Ne akarjunk az ellentmondásokra mindenáron 

valamilyen okot találni, mivel ilyenkor előfordulhat, hogy 

a vizsgálatok kis számából következően téves 

következtetésre, magyarázatra jutunk. 

• A magától értetődő dolgokat se magyarázzuk. 



• Miért is van szükség az előbb említett gondolatokra? 

– A megjegyzések és az értékelések egy teljesen új 

megvilágításba helyezhetik a mért adatainkat. 

– Az olvasás során a nem világos részek kitisztulhatnak 

az olvasó számára. 

– A munkánk célja és az elvégezett kísérletek között 

világossá válik az összefüggés, egy egész egységet 

alkotva. 

– Rendet teremtünk mind a saját, mind az olvasó 

gondolataiban is.  



A megbeszélés csúcspontja 
• Tágabb értelemben munkánk eredménye vagy 

végeredménye. Nagyon különböző lehet pl.: 

– Ok- okozati összefüggés felderítése 

– Meglévő hipotézis cáfolata 

– Egy új kémiai anyag felfedezése 

– Új gyógyszer leírása 

– Új enzim leírása 

– Egy gén hatásának leírása 

– Új betegség megfogalmazása 

– Új szennyeződés hatás leírása stb. 



Új módszer leírása 
• Elsősorban fogalmazzuk meg, hogy milyen célból 

fejlesztettük ki az új módszerünket. 

• Adjuk meg, hogy az adott módszer a gyakorlati életben hol 

tudjuk és hol érdemes használni. 

• Adjuk meg, hogy az új módszer mennyiben elégítette ki az 

elvárásainkat és a követelményeinket. 

• Milyen technikai háttér szükséges a módszer 

alkalmazásához. 

• A legnehezebb és talán a publikáció szempontjából a 

legkényesebb kérdést is meg kell említenünk: MIK A 

KORLÁTAI AZ ÚJ MÓDSZERÜNKNEK. Ezt  

    sokan burkoltan vagy egyáltalán meg sem  

    jelenítik. 



Következtetések. Hibák és forrásaik 
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Következtetések 

• Sokszor előfordul, hogy következtetéseinknek egy új 

fejezetet kell kialakítanunk. 

• Szigorú logikai sorrendet kell tartanunk! 

• Publikációnk során számos fejezetében előfordulhat, de 

mindig más megvilágításban és terjedelemben. Ez 

szintén a jobb megértést szolgálhatja. 

• A következő fejezetekben fordulhat elő: 

– Bevezetés végén: egy két mondatos utalásban 

jelenítjük meg. 

– Megbeszélés fejezet: ok- okozati összefüggésekből, 

tapasztalatokból levezetve 



– Következtetések fejezet: indirekt következtetések és 

javaslatok. 

– Összefoglalás: rövid ,tömör pár mondatban 

megfogalmazva. 

– A felsorolt bekezdésekben, a következtetéseknek 

egymással kapcsolatban kell állniuk, egymást  

támogatniuk kell! 

• Mit tekinthetünk jó következtetésnek? 

– Sokféle, különböző jellegű, de egymást alátámasztó, 

magyarázó, összhangban lévő bizonyítékokkal tudjuk 

alátámasztani. 

 

 



Hibás következtetés elkerülése 

• Hibás következtetés még akkor is könnyedén 

előfordulhat, ha a kísérleten kapott eredmények teljes 

összhangban vannak a feltevéseinkkel, valamint több 

más hipotézissel is összhangban vannak. 

• A hibás következtetés elkerülése érdekében próbáljunk 

meg kérdéseket feltenni munkánkkal kapcsolatban: 

– Tudunk-e olyan kérdést feltenni, amely cáfolhatja a 

kísérletünk következtetését? 

– Próbáljuk meg a kísérleti eredményeinket más 

szemszögből megvizsgálni, esetleg vitassuk meg egy 

független személlyel. 

 



– Az eredmények megbeszélése más személlyel, aki 

akkor találkozik eredményeinkkel először néha olyan 

kérdéssel tud szolgálni, amely segítségével 

kiegészíthetjük munkánkat, vagy egyéb 

összefüggésekre is rájöhetünk beszélgetésünk során. 

„Szűz” szemek esetleg olyan hibákat is 

felfedezhetnek, amiken mi már átsiklunk. 

– Ahhoz, hogy saját munkánkat más szempontból is át 

tudjuk tekinteni, szükséges kritikai gondolkodásunkat 

is fejleszteni. Erre legegyszerűbben konferenciákon 

való részvétel segítségével készülhetünk fel a 

legjobban. 

 

 



Hibák egyéb forrásai 1. 

• Akaratlan egyszerűsítések: 

– Az ember sokszor hajlamos a legkézenfekvőbb, 

úgymond a legegyszerűbb magyarázatot elfogadni. 

Ezzel nincs is semmi probléma, ha a 

következtetésben egy problémára ad egy egyszerű 

választ, de a problémakör teljes megoldását nyitva 

hagyja. Ezzel szemben hibának minősül, amikor a 

következtetésben az egyszerű válasszal le is zárja a 

diszkussziót, nem adva lehetőséget a későbbi át-, 

továbbgondolásra. 



Hibák egyéb forrásai 2. 

• Túlzott általánosítás: 

– Ha különböző fajokon végzünk kísérletet és 

ellenőrzés nélkül vonatkoztatjuk egy másik tőle 

különböző fajra. 

• Például: Egérrel végzünk kísérletet és korábbi 

patkány vizsgálatokból származó eredményeket 

vonatkoztatunk egérre. Noha a két faj között sok 

hasonlóságot figyelhetünk meg, mégis két 

különböző fajról kell beszélni és kezelni. 



– Túlzott általánosítás hibájába akkor is beleeshetünk, 

ha egy publikációból a következtetésünkhöz 

kiemelünk egy részt és általánosítjuk a saját 

munkánkban. Ilyenkor az eredeti szövegkörnyezetből 

kiemeljük, amely következtében megváltozhat az 

értelme. 

– Akkor is hibát követünk el, ha a következtetésünket 

nem úgy fogalmaztuk meg, hogy önmagában is 

megállja a helyét. Ezt úgy tudjuk elkerülni, hogy még 

egyszer megismételjük, hogy pl.: milyen fajon és 

milyen körülmények között végeztük a 

vizsgálatainkat. Ilyenkor nem hiba saját magunk 

ismétlése. 



Következtetésünk bizonyosságának 

érzékeltetése 
• Szerencsés esetben megállapításainkat annyira alá 

tudjuk támasztani tényekkel, hogy csak egy lehetséges 

következtetést lehet megfogalmazni. Azonban sok 

esetben nem ez az általános. Amikor nem 100%-osan 

bizonyított konklúziót tudunk csak megfogalmazni, azt 

érzékeltetnünk szükséges. Ilyen esetben sokféle 

árnyalatot lehet alkalmazni: 

– Bizonyos, hogy; arra utal, hogy; valószínű, hogy; nem 

lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy; az egyik 

lehetséges magyarázat az, hogy; kizárásos alapon; 

stb. 



Problémák elkerülése 

• Sok lehetőség áll rendelkezésünkre, azonban jelenleg 

csak pár lehetséges stratégiáról lesz szó: 

– Pl.: 6 alternatíva közül hármat valószínűleg kizárunk, 

vagyis marad a fele. A maradék hármat vagy mi vagy 

egy mások által végzett kutatás fogja eldönteni. Eddig 

rendben is van, a problémák ott kezdődnek, amikor 

valamely idézetben a valószínű szó elmarad. Ezzel 

torzul az eredeti mű tartalma, amely az idő előre 

haladtával nagy problémákhoz vezethet. 



Spekulációk 
• A tudományos munka során nem árt, ha az ember 

rendelkezik egyfajta intuitív tulajdonsággal, azonban 

ismerni kell a feltételezés, bebeszélés határait. Ha mégis 

úgy döntünk, hogy a feltételezéseinket is beépítjük a 

publikációnkba, akkor azt az olvasó számára 

egyértelműen világossá kell tenni, hogy meddig 

beszélhetünk tényekről, és hol kezdődnek a 

feltételezések. 

• Természetesen nem minden tudományban van 

lehetőségünk vizsgálatokra, de megfigyeléseket 

mindenhol végezhetünk. Megfigyelés vagy vizsgálat 

nélkül a spekulációból származó eredmény 

    valóságtartalma a nullához tart. 



 

 

Köszönöm figyelmüket! 


