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Önsöz

Önsöz
Sevgili Meslektafllar›m;
Bilimin en önemli besin kayna¤› olan araflt›rmalarda, yeni bilgilere ulaflmak
için araflt›rman›n konusu ne olursa olsun ortak araflt›rma kavramlar› ve bilimsel
araflt›rma yöntemleri kullan›lmaktad›r. Araflt›rma sürecinde uygun ölçme yöntemlerinin seçilmesi, ölçme araçlar›n›n gelifltirilmesi, elde edilen verilerin analiz edilip
de¤erlendirilmesi, siz ö¤retmenlerin bilimsel araflt›rma alan›ndaki bilgi ve becerilerinize ba¤l›d›r. Bu ba¤lamda elinizdeki kitapta bilimsel araflt›rman›n temel ilkeleri, bilimsel araflt›rmaya iliflkin kavramlar ve bilimsel araflt›rma sürecine yer verilmifltir.
Kitab›m›z›n birinci ünitesinde bilimsel araflt›rmay› daha iyi anlayabilmeniz için
bilim, bilimsel araflt›rma ve araflt›rma yöntemlerine iliflkin temel kavramlara yer
verilmifltir.
‹kinci ünitede araflt›rman›n amac›na ba¤l› olarak araflt›rmac›n›n nicel, nitel ya
da her iki yöntemi bir arada kullanarak araflt›rmas›n› nas›l planlayabilece¤ine iliflkin bilgiler yer almaktad›r.
Üçüncü ünitede uzman araflt›rmac›lar›n yürütücülü¤ünde uygulay›c›lar›n ve
probleme taraf olanlar›n kat›l›m›yla, varolan uygulaman›n elefltirel bir de¤erlendirmesinin yap›larak, durumun iyilefltirilmesi ve gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araflt›rma olan eylem araflt›rmas› anlat›lmaktad›r.
Dördüncü ünitede evreni temsil etme gücüne sahip s›n›rl› say›da birey, olay ya
da olguyu incelemek için devreye giren örnekleme süreci ele al›nmaktad›r.
Kitab›m›z›n beflinci ünitesi uygun veri toplama yöntemi belirlenmesinin araflt›rman›n amac›n›n gerçekleflmesindeki öneminden yola ç›k›larak veri toplama
yöntem ve araçlar›na ayr›lm›flt›r.
Alt›nc› ünitede bilimsel bilgi üretmek için yap›lan araflt›rmalarda kullan›lan ölçme araçlar›n›n güvenilir, geçerli ayn› zamanda kullan›fll› olmas› gerekti¤i göz önüne al›narak veri toplama araçlar›n›n sahip olmas› gereken nitelikler aktar›lm›flt›r.
Yedinci ünitede toplanan nicel ve nitel verilerin analiz sürecine yer verilmifltir.
Sekizinci ünitede bilimsel araflt›rmalarda problem durumuna iliflkin verilerin
analizinden sonra elde edilen bilginin konuyla ilgili kiflilerce paylafl›lmas›nda
önemli bir etkinlik olan araflt›rmalar›n raporlaflt›r›lmas› anlat›lmaktad›r.
Kitab›m›z›n siz araflt›rmac›lara faydal› olaca¤› inanc›yla hepinize baflar›lar
diliyorum.
Editör
Yrd.Doç.Dr. Adile Aflk›m KURT
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Kullan›m K›lavuzu

endi kendine ö¤renme
ilkelerine göre
haz›rlanm›fl olan bu kitab›n
ifllevlerini ö¤renmek için
haz›rlanan “Kullan›m
K›lavuzu”, konular›
anlaman›zda ve s›navlara
haz›rlanman›zda sizlere
fayda sa¤layacakt›r.

Girifl: Ünitede ifllenen konulara
iliflkin bilgi veren, konuya bafllamadan önce sizi düflünmeye
iten, gerekti¤inde konular› daha
iyi kavrayabilmeniz için yapman›z gerekenleri belirten k›sa
aç›klamalard›r.

N Amaçlar›m›z:
Üniteyi tamamlad›¤›n›zda
kazanaca¤›n›z bilgi ve
becerilerdir.

Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular›n günlük yaflama yans›malar›n› içeren, kuramsal aç›klamalarla çevrenizde yaflanan olaylar aras›nda ba¤
kurman›za yard›mc› olmay› hedefleyen örnek olaylar, anektodlar, al›nt›lar ya da gazete haberleridir.

Anahtar Kavramlar: Ünitede aç›mlanan
temel kavramlard›r. Ünitedeki önemli noktalara iliflkin
ipuçlar› verir.

Yana Ç›kma: Metin içinde yer alan önemli kavram ve ifadelere iliflkin tan›m ya da aç›klamalard›r. Önemsemeniz gereken noktalar› gösterir.
Metin içinde yap›lan aç›klamalar›n bir tür çok
k›sa özeti gibi düflünülebilir.

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

Düflünelim: Metnin herhangi bir yerinde ve geD Ü fi Ü N E L ‹ M
rekti¤inde sizlerin düflünmesini, düflündüklerinizi
belirli bir konuya yo¤unlaflt›rman›z› sa¤lamak amac›yla soS da
O Rsizin
U yapman›z beklenen davran›fllard›r.
rulan sorular ya

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

N N

‹çindekiler: Ünite içinde hangi konular›n ifllenece¤ini gösterir. Ana konu-SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
lar›n bafll›klar›n› içerir.

D Ü fi Ü N E L ‹ M
K ‹ T A P
S O R U

TELEV‹ZYON
D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

S›ra Sizde: ‹fllenen konular› kavray›p
SIRA S‹ZDE
kavramad›¤›n›z› kendi kendinize ölçAMAÇLARIMIZ
menize yard›mc› olmaya amaçlayan, düflünmeye ve uygulamaya
sorulard›r.
D Ü fi Ü N E L ‹yönlendiren
M
K ‹ T A P
S O R U

TELEV‹ZYON
D‹KKAT

Kullan›m K›lavuzu

Özet: Ünitede ayr›nt›l› ifllenen konular›n önemli noktalar› tekrar vurgulan›r.

Okuma Parças›: Bu bölümde,
baz› do¤rudan iliflkili bilimsel
bir çal›flmadan al›nan okuma
parçalar›na yer verilmektedir.

Kendimizi S›nayal›m: Ünitede ifllenen konular› ö¤renip ö¤renmedi¤inizi kendi kendinize ölçmenizi sa¤layacak, bir tür s›nava
haz›rl›k testidir. S›navlarda
ç›kabilecek türde sorular› içerir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›:
"Kendimizi S›nayal›m" bölümündeki
sorular›n cevaplar›n› ve ilgili olduklar› konular› içerir. Yanl›fl cevaplad›¤›n›z sorularla ilgili konular› tekrar etmeniz s›navdaki baflar›n›z› art›rabilir.

“

Yaflam›n ‹çinden: Ünitede aktar›lan kuramsal aç›klamalar ile günlük yaflam›m›zda karfl›laflt›¤›m›z olaylar aras›nda iliflki kurman›z› sa¤lamak için verilmifl haber ve
al›nt›lard›r.

”

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›: "S›ra Sizde"lerde
yer alan sorular›n cevaplar›n› içerir. Her hangi
bir S›ra Sizde sorusuna verdi¤iniz cevap ile bu
bölümdeki cevab› karfl›laflt›rarak, ilgili konuyu
ne ölçüde ö¤rendi¤inizi belirleyebilirsiniz.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar: ‹fllenen konulara
iliflkin daha genifl bilgi edinmek
isteseniz bu bölümde yer alan
kaynaklar› inceleyebilirsiniz.
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Okudu¤unuz çal›flman›n bilimsel araflt›rma yöntemlerine uygun haz›rlan›p haz›rlanmad›¤›n bilincinde olarak çal›flmay› de¤erlendirmeniz bilim okuryazarl›¤›
becerilerinize de katk› getirecektir. Ayn› zamanda sizin çal›flmay› anlaman›za ve
kafan›zdaki soru iflaretlerinin azalmas›na katk› sa¤layacakt›r. Bu ba¤lamda bilimsel araflt›rma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar› bilmeniz gerekmektedir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N
N

Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;
bilim kavram›n› aç›klayabilecek,
bilimin ifllevini kavrayabilecek,
bilimin ölçütlerini ve özelliklerini s›ralayabilecek,
bilimsel yöntemi tan›mlayabilecek,
bilimsel araflt›rmay› ve aflamalar›n› aç›klayabilecek,
araflt›rma yöntemlerini aç›klayabilecek,
araflt›rma yöntemleri aras›ndaki farklar› belirleyebileceksiniz.
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Örnek Olay
Rakamlarla Konuflmak: Bilimde Okur / Yazarl›k ve Toplumsal Alg›lama
Hemen her gün “bugün ya¤mur ya¤ma olas›l›¤› yüksek”, “ifli alma flans› düflük”,
“‹stanbul’da deprem olma olas›l›¤› yüksek” benzeri tümceler kurar›z. Risk, olas›l›k
ve ileriye do¤ru öngörülerde az / çok, düflük / yüksek gibi mu¤lak sözcükler kullanmak konuflma dilinde ola¤an. Ancak, rakam verildi¤inde durum farkl›. Örne¤in,
“Fener’in bu sene flampiyonluk flans› %91” ya da “otuz y›l içerisinde ‹stanbul’da 7
ve daha fliddetli deprem olma riski %75” dendi¤inde ne anlamal›? fians %80, ya da
risk %45 olsayd› ne anlama gelecekti, Fener flampiyon olmayacak m›yd› ya da deprem yaflanmayacak m›yd›? Ne de¤iflecekti? Kaç›m›z telaffuz etti¤imiz rakamlar›n
ne anlama geldi¤ini biliyoruz? Ne demek rakam vermek, rakamlarla konuflmak?
Rakamlarla konuflmak hesap yapmay›, hesap yapma (matematiksel ya da de¤il)
belli bir modeli, belli bir model ise kabulleri, varsay›mlar›, gözlemleri, deneyleri,
yasalar› gerektirir. Tüm bunlar›n toplumda alg›lanmas›n›n temelinde ise bilimde
okur / yazar olma yatar.
Kaynak: Sevgi, L. (23 Ekim 2004). Rakamlarla konuflmak: Bilimde okur/yazarl›k
ve toplumsal alg›lama. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 918.

Anahtar Kavramlar
• Bilim
• Bilimsel yöntem
• Bilimsel araflt›rma

• Problem
• Nicel araflt›rma
• Nitel araflt›rma

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• B‹L‹M
• Bilimin ‹fllevi
• Bilimin Ölçütleri
• Bilimin Özellikleri
• B‹L‹MSEL YÖNTEM
• B‹L‹MSEL ARAfiTIRMA
• Bilimsel Araflt›rman›n Aflamalar›
• ARAfiTIRMA YÖNTEMLER‹
• Nicel Yöntem
• Nitel Yöntem
• Nicel ve Nitel Araflt›rma Yöntemlerinin Karfl›laflt›r›lmas›
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G‹R‹fi
Toplumsal, kültürel ve ekonomik üretime kat›l›m ve kiflisel karar almak için gerekli olan bilimsel kavram ve süreçlerin bilgisi (National Academy of Sciences, 1995)
olarak tan›mlanan bilim okuryazarl›¤›, bilimin ne tür bir u¤rafl oldu¤u, nas›l süreçler içerdi¤i, bilimsel önermelerin dili, yap›s›, nas›l yorumlanmalar› gerekti¤i gibi
fleyler hakk›nda fikir sahibi olmay› içermektedir (Erzan, 2006). Bilim okuryazar› bir
birey (North Central Regional Educational Laboratory [NCREL], 2007):
• dijital ça¤ toplumuna kat›l›m için gerekli olan bilimsel kavram ve süreçlerin
bilgisine sahiptir.
• günlük deneyimlerdeki meraktan ortaya ç›kan sorulara cevap verir.
• do¤al olgular› tan›mlama, aç›klama ve tahmin etme yetene¤ine sahiptir.
• okudu¤u bilimsel bir araflt›rmay› anlayabilir, sonuçlar›n geçerli¤ini tart›flabilir.
• ulusal ve yerel kararlar›n alt›nda yatan bilimsel noktalar› tan›mlayabilir.
• bilimsel bilgiyi oluflturan yöntemlerin ve kayna¤›n kalitesini de¤erlendirebilir.
Tüm bu bilgi ve becerilerin yan› s›ra bilim okuryazar› bir bireyin öncelikle bilmesi gereken bilim kavram› ve bu kavrama iliflkin bilgilerdir.

B‹L‹M
H›zla geliflen, çok yönlü ve dinamik yap›s›ndan dolay› herkesin üzerinde uzlaflabildi¤i ortak bir bilim tan›m› yap›lamam›flt›r. Bu nedenle bilim nedir? sorusunu bilim adamlar› de¤iflik biçimlerde tan›mlam›fllard›r (Yaflar, 1998). Yap›lan farkl› bilim
tan›mlar› (Erkufl, 2005, s.25):
• Geçerlili¤i kabul edilmifl sistemli bilgiler bütünü
• Nesnel sa¤laml›¤› olan bilgiler bütünü
• Sistematik bilgilerin birikimi
• Genel, güvenilir, bilinen en geçerli bilgi
• Evrendeki düzeni bulma çabas› ve bu amaca ulaflmak için herkesçe gözlenebilir olan de¤iflkenler aras›nda tekrarlanabilir ve sa¤lanabilir ba¤lant›lar
arama yolu
• Belli bir konuyu bilme iste¤inden yola ç›kan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araflt›rma süreci
• Evrenin ya da olaylar›n bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekli¤e dayanarak yasalar ç›karmaya çal›flan düzenli bilgi
En genel tan›m›yla geçerli¤i kabul edilmifl sistemli bilgiler bütünü olan bilim
kuramlar üretmeye ve varolan kuramlar› s›namaya yarayan süreçtir. Kuram ise
olaylar› aç›klama ve kestirme amac›yla gelifltirilen birbiriyle iliflkili kavramlar, tan›mlar ve önermeler setidir. Bir baflka deyiflle bir olguyu aç›klamaya, kestirmeye ve kontrol etmeye yarayan iliflkili ilkeler bütünü olan kuramlar bilimin yap›
tafllar›d›r (K›rcaali-‹ftar, 1999, s.3). Örne¤in ö¤renmenin nas›l gerçekleflti¤ini
aç›klamaya çal›flan bilgi iflleme kuram› ya da yap›land›rmac› ö¤renme kuram›.
Sistematik bilgilerin birikimi olan bilimin ifllevleri, ölçütleri ve özellikleri bulunmaktad›r.

Bilimin ‹fllevleri
Temelde insano¤lunun, kendisini ve çevresini tan›y›p, gerekti¤inde etkileyebilme, ona egemen olup kendi kontrolü alt›na alma fleklindeki istek ve güdüsünden kaynaklanan bilimin anlama, yordama ve kontrol olmak üzere üç ifllevi
vard›r.
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Bilimin ‹fllevleri:
• Anlama
• Yordama
• Kontrol

Bilimin anlama ifllevi, varolan fleylerin tek tek ya da iliflkiler halinde tan›nmas›,
ayr›nt›l› özelliklerinin ö¤renilmesi için niçin ve nas›l sorusuna cevap aramakta ve
mevcut durumun resmedilmesini sa¤lamaktad›r. Örne¤in bilgisayar okuryazarl›¤›
niçin gereklidir, sigaran›n zararlar› nedir gibi sorular üzerinde çal›flan bilim adamlar› ayn› zamanda nas›l ve hangi durumlarda sorular›n›n da yan›tlar›n› bulmaya ve
bulunan yan›tlar› sistemli bir biçimde aç›klamaya çal›fl›rlar. Yap›lan araflt›rmalarda
aç›mlama ve ayr›nt› belirleme amac›yla gerçeklefltirilenler bilimin anlama ifllevine
dönük çal›flmalard›r.
Bilinen durumlardan yola ç›karak bilinmeyen durumlar hakk›nda kestirimde
bulunma ifli olan yordamak bilimin önemli bir ifllevidir. Örne¤in Türkiye’deki su
rezervleri ve ya¤›fl miktar›na iliflkin bugünkü verileri de¤erlendirerek 2020’li y›llardaki su rezervlerimize iliflkin kestirimde bulunma bir yordama etkinli¤idir. Bilimsel araflt›rmalar sonucunda elde edilen bilgiler baflka olaylar›, olgular› ve süreçleri
aç›klamada kullan›labilir olmal›d›r (Erkufl 2005, s.30).
Bilimin kontrol ifllevi, anlama ve yordama ifllevleriyle üretilen bilgilerin uygulamaya aktar›lmas›, do¤a ve toplum olaylar›n›n denetim alt›na al›nmas›n› amaçlamaktad›r (Karasar, 1999). Örne¤in iflbirli¤ine dayal› ö¤retim yönteminin ö¤rencinin
baflar›s› üzerindeki etkisini s›nayan bir araflt›rmac› iflbirli¤ine dayal› ö¤retim yöntemi d›fl›ndaki tüm de¤iflkenleri kontrol alt›na almaya çal›fl›r.

Bilimin Ölçütleri
Görgül: Gözlemsel çal›flma
Bilimin Ölçütleri:
• Gözlenebilirlik
• Ölçülebilirlik
• ‹letilebilirlik
• Tekrarlanabilirlik
• Sa¤danabilirlik

Bilimin befl temel ölçütü vard›r. Bunlar (Erkufl, 2005; Karakafl, 1998):
• Gözlenebilirlik: Gözlenemeyen hiçbir olgu bilimin konusu olamaz. Bilimin ele ald›¤› tüm olaylar “gözlenebilir” olmal›d›r. Bir baflka deyiflle bilimsel bilgi görgüldür. Gözlenebilirlik dolayl› ya da dolays›z olabilir. Örne¤in
zekâ, akademik baflar› gibi baz› olgular do¤rudan de¤il dolayl› olarak gözlenebilir. Çünkü zekâ, zekâ testleri akademik baflar›, baflar› testleri arac›l›¤›yla ölçülmektedir.
• Ölçülebilirlik: Do¤ada var olan fleylerin miktar› vard›r dolay›s›yla niceli¤i
söz konusudur. Bu nedenle bilimin ele ald›¤› olaylar ayn› zamanda ölçülebilir olmal›d›r. Böylelikle gözlenebilen olgular› say›larla ifade ederek, ölçebilir ve birbirleriyle k›yaslama yapabiliriz.
• ‹letilebilirlik: Gözlenebilen ve ölçülebilen olgu ve olaylar di¤er bilim
adamlar›na aktar›labilmeli, böylece orta genel geçerlili¤i olan bilgilere ulafl›labilmelidir. Bilginin iletilmesinde herkesin ayn› anlam› verece¤i ifade ve
sembollerin kullan›lmas›, ifle vuruk tan›mlar›n yap›lmas› yani ortak bilimsel
bir dilin kullan›lmas› önemlidir. Örne¤in kulland›¤›m›z rakamlar, istatistiksel
testler bilimin iletilebilirli¤ini sa¤lamaktad›r.
• Tekrarlanabilirlik: Bir araflt›rma sonucu elde edilen bilgilerin ayn› yöntem
ve araçlarla ayn› koflullar alt›nda di¤er araflt›rmac›lar taraf›ndan tekrarlanarak do¤rulu¤unun ve yanl›fll›¤›n›n test edilmesidir. Böylece elde edilen bilginin güvenirli¤i artmaktad›r.
• Sa¤danabilirlik: Tekrarlanan araflt›rmalar sonucunda elde edilen bilgi do¤rulu¤u kan›tlanm›fl, kesinli¤i olan bilgi niteli¤i kazan›r. Bir baflka deyiflle bilimsel yasa durumunda bilgi niteli¤i kazan›r. Örne¤in, yer çekimi yasas›,
davran›flç› ö¤renme kuram›.
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Bilimin olgusall›k, mant›ksall›k, objektiflik, elefltiricilik, genelleyicilik, seçicilik, birikimlilik ve evrensellik olmak üzere özellikleri bulunmaktad›r (Yaflar, 1998, s.157).
• Olgusall›k: Bilimin olgusall›¤› kiflisel be¤eni ve görüfllerden ba¤›ms›z herkes taraf›ndan gözlenebilir gerçeklere dayal› olmas›d›r.
• Mant›ksall›k: Elde edilen sonuçlar›n çeliflkiden uzak birbiriyle tutarl› olmas›d›r. Bu süreçte tümevar›m ve tümdengelim yaklafl›mlar›ndan yararlan›l›r.
• Objektiflik: Bilimsel nitelik tafl›yan her sonucun güvenilir olmas›, kifliye ya
da gruba özgü olmamas›, herkesin kullan›m›na aç›k ve elveriflli olacak biçimde ifade edilmesidir.
• Elefltiricilik: ‹leri sürülen her iddia karfl›s›nda ne kadar akla yatk›n görünürse görünsün elefltirici yaklafl›m›n kullan›lmas›d›r. Yanl›fllanabilirlik bilimin gerçe¤e ulaflmada kulland›¤› en sa¤l›kl› özelliktir. Bu özellik arac›l›¤›yla bilim kendi kendini düzeltme olana¤› yaratmaktad›r.
• Genelleyicilik: Bir dizi olguyu belli bir sistem ve bütünlük içinde akla uygun genellemeler biçiminde aç›klamaya çal›flmas›d›r. Bir baflka deyiflle tek
tek ya da birbirinden kopuk gibi görünen olgular› ve aralar›ndaki iliflkileri
bütünlefltirerek genel kanunlara ulaflmaya çal›flmas›d›r.
• Seçicilik: Evrendeki bütün olgular› de¤il önemli gördü¤ü olgular› konu
edinmesidir.
• Birikimlilik: Yeni bilgilerin daha önce elde edilen bilgiler üzerine infla
edilmesidir.
• Evrensellik: Belli bir birikimin sonucunda oluflan bilimin yer ve zamana
göre de¤iflmeyen iliflkileri içermesidir.

Bilimin özellikleri olgusal,
mant›ksal, objektif,
elefltirici, genelleyici, seçici,
birikimli ve evrensel
olmas›d›r.

Bilimin Özellikleri

B‹L‹MSEL YÖNTEM
Bilimsel yöntem bilim üretmenin yolu, bilimin süreç yönü, kan›tlanm›fl bilgi elde
etmek için izlenen yol, uyguland›¤›nda bilime katk› getirmifl ve getirece¤ine güvenilen süreçlerdir. Bir baflka deyiflle sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir. Bilimsel yöntem Bacon’un tümevar›m (özelden genele), Aristo’nun tümdengelim (genelden özele) yaklafl›mlar›n›n bir sentezidir (Karasar, 1999, s.12-13).
Tablo 1.1’de bilimsel ve bilimsel olmayan yaklafl›mlar›n karfl›laflt›r›lmas› verilmifltir.
Bilimsel yöntemin bizlere sa¤lad›¤› yararlar nelerdir?

SIRA S‹ZDE

B‹L‹MSEL ARAfiTIRMA

Tümevar›m (‹ndüksiyon):
Özel bir önermeden genel bir
önermeye gidifli sa¤layan
düflünce biçimidir.
Tümdengelim (Dedüksiyon):
Kesin sonuç veren ak›l
yürütme ç›kar›m›d›r.

1

D Ü fi Ü N E Lplanl›
‹M
Bilimsel araflt›rma problemlere güvenilir çözümler aramak amac›yla,
ve sistemli olarak, verilerin toplanmas›, çözümlenmesi, yorumlanarak de¤erlendirilmesi
ve rapor edilmesi sürecidir (Karasar, 1999, s.22). Bilimsel araflt›rman›n
S O R U amac› bilinenden yola ç›karak bilinmeyene ulaflmakt›r. Bilimsel araflt›rma gerçeklefltiren kifli
güvenilir çözümleri hedefler, verileri sistemli ve planl› toplar, toplanan verilerin
D‹KKAT
analizini yapar, ortaya ç›kan bulgular› de¤erlendirir ve yorumlar, en son aflamada
araflt›rmay› raporlaflt›r›r (Erkufl, 2005).
SIRA S‹ZDE
Bilimsel araflt›rmalar temel araflt›rmalar ve uygulamal› araflt›rmalar
olmak üzere
ikiye ayr›l›r (Karasar, 1999). Varolan bilgilere yenilerini katma amac› tafl›yan araflt›rmalar temel araflt›rmalard›r. Temel araflt›rmalar›n aç›mlama, ayr›nt› saptama, neAMAÇLARIMIZ
den-sonuç iliflkisi saptama ve kuram gelifltirme olmak üzere dört düzeyi vard›r. Bil-

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü NBelli
E L ‹bir
M
Bilimsel Araflt›rma:
amaca yönelik olarak
sistematik veri toplama ve
analiz etme sürecidir.
S O R U

N N

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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Tablo 1.1
Bilimsel ve Bilimsel
Olmayan Yaklafl›mlar›n
Karfl›laflt›r›lmas›
Kaynak: Sümer, N.,
Demirkulu, K., Özkan,
T. (2007). Araflt›rma
teknikleri. ‹stanbul:
Morpa Yay›nlar›

Bilimsel Araflt›rma Yöntemleri

Bilimsel Yöntem

Bilimsel Olmayan Yöntem

Temel Yaklafl›m

Görgül (ampirik)
Nesnel
Genel kurallar
Kamuya aç›k

Sezgisel, varsay›msal (farazi)
Öznel
De¤iflken kurallar
Grup ya da kifliye özgü

Araflt›rmac› Tutumu

Elefltirel
Kuflkucu
Aç›k görüfllü
Üretken
Etik kurallara uygun

Elefltirel olmayan
Ön kabule dayal›
Dar kal›p (at gözlü¤ü)
Dura¤an
Kültürel ya da kiflisel de¤erler

Kavramlar

Kesin tan›mlar
‹flevuruk tan›mlama

Belirsiz, farkl› anlamlar
Öznel tan›mlama

Kuram ve Denence

Kurama dayal›
Test edilebilir

Öznel görüfle dayal›
Test edilemez

Gözlem/Deney

Sistematik
Kontrollü
Neden-sonuç iliflkisi

Plans›z
Kontrolsüz
Nedensellik aç›k de¤il

Ölçme Araçlar›

Do¤ru
Kesin
S›n›rl›l›klar› bilinen
Geçerli
Güvenilir

Do¤rulu¤u bilinmeyen
Kesin olmayan
De¤iflken
S›n›rl›l›klar› bilinmeyen
Genelleme sorunu olan

Ölçüm

Düzenli
Etik kurallara uygun
Geçerli
Güvenilir

Düzensiz
Sadece amaca hizmet eden
Tekrarlanabilirli¤i s›n›rl›

Raporlama

Yans›z
Önyarg›s›z
Bulgulara dayal› yorum

Yanl›
Önyarg›l›
Sadece yoruma uygun
bulgular

gi üretimindeki ilk basamak olan aç›mlama amac› ile yap›lan araflt›rmalarda çözülmesi istenen problemin ne oldu¤u, hangi de¤iflkenlerin etkisinde oldu¤u, çözüme
ulaflmak için uygun yaklafl›mlar›n neler oldu¤u ana çizgileriyle belirlenmeye çal›fl›lmaktad›r. Ayr›nt› saptama düzeyinde ise problem ve ilgili de¤iflkenler tan›mland›ktan sonra, de¤iflkenlerin tek tek (tekil) ya da aralar›ndaki iliflkiler (iliflkisel) araflt›r›l›r. Tekil betimlemelerde de¤iflkenler tek tek aç›klanmaya çal›fl›l›r. Örne¤in ö¤rencilerin bilgisayar okuryazarl›¤› düzeylerini araflt›ran bir araflt›rmac› bilgisayar
okuryazarl›¤›n› cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, kayg›, tutum gibi de¤iflkenler aç›s›ndan ayr›nt›l› olarak betimleyebilir. ‹liflkisel betimlemelerde ise ilgili de¤iflkenlerin birlikte de¤iflip de¤iflmedi¤inin anlafl›labilmesi için ayr›nt›l› betimlemeler yap›lmaktad›r. Ö¤rencilerin gelirleri ile harcama düzeyleri aras›nda birlikte de¤iflimin
olup olmad›¤›n›n belirlenmesi için yap›lan betimlemeler iliflkisel betimlemelerdir.
Neden-sonuç iliflki saptama düzeyinde de¤iflkenler daha kontrollü koflullar alt›nda
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aç›klanmaya çal›fl›l›r. Örne¤in elektri¤in geçece¤i telin direnci, telin boyu ile do¤ru orant›l› iken alan› ile ters orant›l›d›r. ‹letkenin direncinin boyu ile do¤ru orant›l›, alan› ile ters orant›l› bulunmas›n›n di¤er koflullar ayn› kalmak kofluluyla direnç
art›fl›na ya da azal›fl›na neden oldu¤u nedensel iliflkinin belirlenmesidir. Son düzey
ise üretilen bilgilerin en ileri düzeyi olan gözlenebilir verilerin kavramsal bir bütünlük kazand›¤› kuram gelifltirme düzeyidir.
Uygulamaya dönük öneriler oluflturmay› amaçlayan, üretilen bilgilerin de¤erlendirilmesini, problemlere çözüm getirilmesini amaçlayan araflt›rmalar uygulamal› araflt›rmalar olarak adland›r›lmaktad›r. Örne¤in sosyal ö¤renme kuram›ndaki pekifltirme ilkesini sorgulayan bir araflt›rma temel araflt›rma özelli¤ini tafl›rken, iki
gruba ayr›lan bir s›n›fta kullan›lan iki farkl› pekifltirme yönteminin ö¤rencinin ö¤renmesindeki etkilili¤ini inceleyen bir araflt›rma uygulamal› araflt›rma özelli¤i tafl›maktad›r. Uygulamal› araflt›rmalar›n aksiyon (eylem) araflt›rmalar› ve AR-GE (ARaflt›rma-GElifltirme) araflt›rmalar› olmak üzere iki türü vard›r. Bu tür araflt›rmalarda
önemli olan, varolan uygulamalar› iyilefltirme yönünde somut katk›larda bulunabilmektir. Aksiyon araflt›rmalar› uzman araflt›rmac›lar›n yürütücülü¤ünde probleme
çözüm getirmek ve varolan durumu iyilefltirmek amac›yla uygulay›c›lar›n ve probleme taraf olanlar›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen araflt›rmalard›r (Karasar, 1999, s.27).
Aksiyon araflt›rmalar›na A okulunda ö¤renciler aras›ndaki fliddetin art›fl sorununu
çözümlemek amac›yla ilgililerin gerçeklefltirdikleri araflt›rmalar örnek olarak verilebilir. AR-GE araflt›rmalar› problemin çözümünde etkili olabilecek nitelikte geçerli¤i denenmifl somut ürünler gelifltirmeyi amaçlayan araflt›rmalard›r. Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü OECD’ye (2002) göre AR-GE araflt›rmalar› insan, kültür
ve toplumun bilgisinden oluflan bilgi da¤arc›¤›n›n yeni uygulamalar tasarlamak
üzere kullan›lmas› için sistematik bir temelde yürütülen yarat›c› çal›flmalard›r. Bir
baflka deyiflle kuramlar›n uygulamaya aktar›l›fl biçimleridir. Teknolojinin gelifltirilmesi büyük ölçüde AR-GE araflt›rmalar›n›n bir ürünüdür (Yaflar, 1998).
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AR-GE: Bilimsel ve teknik
bilgi birikimini art›rmak
amac›yla, sistematik bir
temele dayal› olarak
yürütülen, yarat›c› çaba ve
bu bilgi birikiminin yeni
uygulamalarda kullan›m›d›r.

Bilimsel Araflt›rman›n Aflamalar›
Bilimsel araflt›rman›n aflamalar› John Dewey’in problem çözme aflamalar›yla ayn›d›r. Bilimsel araflt›rman›n aflamalar› afla¤›daki gibi s›ralanabilir (Yaflar, 1988, s.158):
1. Güçlü¤ün sezilmesi
2. Güçlü¤ün problem içinde tan›mlanmas›
3. Problemin çözümüne yönelik hipotezlerin (denencelerin) önerilmesi
4. Hipotezlerin gözlenebilir do¤urgular›n›n saptanmas›
5. Hipotezlerin s›nanmas›
6. Raporlaflt›rma
Güçlü¤ün sezilmesi: Bireye rahats›zl›k veren ne oldu¤unu bilmedi¤i bir güçlük
durumunun olmas›.
Güçlü¤ün problem içinde tan›mlanmas›: Problemin keflfedildi¤i ve tan›mland›¤› aflamad›r.
Bu aflamada problemin ne oldu¤unun tan›mlanmas› önemlidir. Bireyi, fiziksel
ya da düflünsel yönden rahats›z eden, karars›zl›k ve birden çok çözüm yolu olas›l›¤› görülen her durum bir problemdir. Bir durumun problem olabilmesi için karars›zl›k durumunun ve birden çok olas› çözüm yolunun olmas› gerekir. Araflt›rma
probleminin seçimi ço¤u araflt›rmac› için zor bir aflamad›r. Bu durumda araflt›rmac›n›n araflt›rmay› planlad›¤› konuda, kendisini rahats›z eden, ayn› zamanda çözüm
getirebilece¤ine inand›¤› bir problemi seçmesi gerekmektedir. Ancak bunu yaparken konudan uzaklaflmamaya ve konunun bütünlü¤ü bozmamaya özen gösterme-

Problem: Giderilmek istenen
her güçlük
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lidir. Bu ba¤lamda araflt›rmac›ya kitap, dergi, vb. baflvuru kaynaklar› yard›mc› olabilir. Daha sonra araflt›rmac› ilgi alan›n› daraltmal› ve konuyu araflt›r›labilecek biçime getirebilmelidir.
SIRA S‹ZDE

2

Hipotez (Denence): Bilimsel
D Ü fi Ü N Eolaylar
L ‹ M aras›nda
yöntemde
iliflkiler kurmak ve olaylar›
bir nedene ba¤lamak üzere
tasarlanan
S O R Uve geçerli
say›lan önermedir.

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Karfl›n›za ç›kan
çözümünde hangi bilgi kaynaklar›n› kullan›rs›n›z?
SIRAproblemlerin
S‹ZDE
Problemin çözümüne yönelik hipotezlerin (denencelerin) önerilmesi: Bireyin
D Ü fi Ü N E L ‹ M
geçmifl yaflant›s›ndan
yola ç›karak problemin çözümüne yönelik tahminlerde bulundu¤u aflamad›r. Bir baflka deyiflle araflt›rmac›n›n araflt›rmaya bafllamadan önce,
S O R U olaylar›n irdelenmesinden, kaynak incelemelerinden ve deneön gözlemlerden,
yimlerinden yola ç›karak yürütülen tahmin olarak ifade edilebilir (Yavuzcan, 2010).
Hipotezlerin gözlenebilir do¤urgular›n›n saptanmas›: Hipotezlerin olas› sonuçD‹KKAT
lar›n›n kestirilmeye ya da saptanmaya çal›fl›ld›¤› aflamad›r.
Hipotezlerin s›nanmas›: Bireyin olay ya da olgulara bakarak, kan›tlar toplayaSIRA S‹ZDE
rak hipotezlerin
do¤ru olup olmad›¤›n› belirlemeye çal›flt›¤› aflamad›r.
Raporlaflt›rma: Bilimin birikimlili¤i, küçük büyük her tür katk›yla geliflen bütünleflik birAMAÇLARIMIZ
ürün oldu¤u kabul edilirse, her bilimsel çal›flman›n rapor edilmesi gerekmektedir. Bunu gerçeklefltirecek ise araflt›rma raporudur.
Bilimsel araflt›rman›n aflamalar› fiekil 1.1’de görüldü¤ü gibi döngüseldir. Herhangi bir aflamada
yap›lsa geri dönülebilir ya da araflt›rmadan elde edilen
K ‹ T A yanl›fll›k
P
sonuçlar yeni bir problem durumu ortaya ç›karabilir.

N N

K ‹ T A P

T E L E Vfiekil
‹ Z Y O N1.1

TELEV‹ZYON

Bilimsel Araflt›rman›n
Aflamalar›
‹NTERNET

‹NTERNET

Güçlü¤ün
sezilmesi

Raporlaflt›rma

Güçlü¤ün
problem
içinde
tan›mlanmas›

Hipotezlerin
s›nanmas›

Problemin
çözümüne
iliflkin
araflt›rma
hipotezlerinin
önerilmesi
Hipotezlerin
gözlenebilir
do¤urgular›n›n
saptanmas›
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Bilimsel araflt›rman›n aflamalar›n›n bir di¤er s›n›fland›r›lmas› ise;
1. problemin seçilmesi ve hipotezlerin ifade edilmesi
2. araflt›rma modelinin (deseninin) oluflturulmas›
3. veri toplama
4. verilerin kodlanmas› ve analizi
5. bulgular›n yorumlanmas›
6. raporlaflt›rma
fleklindedir.
Bu s›n›fland›rmaya iliflkin daha detayl› bilgi Ünite 2’de yer almaktad›r.

ARAfiTIRMA YÖNTEMLER‹
Sosyal bilimlerde kullan›lan araflt›rma yöntemleri nicel ve nitel araflt›rma yöntemleri olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r.

Nicel Yöntem
Nicel yöntem ampirik (görgül) yöntem ya da say›sal yöntem olarak ta adland›r›lmaktad›r. Bu yöntem gözlem ve ölçmeye dayal›, tekrarlanabilen, objektif araflt›rma
yaklafl›m›d›r. 1970’lere kadar yap›lan araflt›rmalar›n ço¤unda kullan›lan nicel yöntem, sosyal bilimlerin flekillenmeye bafllad›¤› 20. yüzy›l›n bafl›nda, fen bilimlerinin
kullanmakta oldu¤u araflt›rma yöntemlerinin ve veri toplama tekniklerinin sosyal
bilimlere uyarlanmas›yla oluflmufltur. Bu yöntemde bilimin de¤er yarg›lar›ndan ve
kiflisel yorumlardan ba¤›ms›z yap›lan gözlem ve/veya ölçümlerden elde edilen verilerden olufltu¤u varsay›lmaktad›r (K›rcaali-‹ftar, 1999, s.6). Nicel yöntemde deneysel ve deneysel olmayan araflt›rmalar kullan›lmaktad›r. Nicel yöntemi kullanarak gerçeklefltirilen araflt›rmalara nicel araflt›rmalar ad› verilmektedir. Amac› bireylerin toplumsal davran›fllar›n› gözlem, deney ve test yoluyla nesnel bir flekilde ölçmek ve say›sal verilerle aç›klamak olan nicel araflt›rma, olgu ve olaylar› gözlemlenebilir, ölçülebilir ve say›sal olarak ifade edilebilir bir flekilde ortaya koyan araflt›rma yaklafl›m›d›r.

Ampirizm: Bilginin duyumlar
sayesinde ve deneyimle
kazan›labilece¤ini öne süren
görüfltür.
Nicel Araflt›rma: Miktar ya
da derecenin istatistiksel
farkl›l›klar›na dayal›
incelemedir.

Nitel Yöntem
20. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru nicel yöntemin baz› sosyal olgular› aç›klamada yetersiz kald›¤›ndan hareketle geliflen ve h›zla yayg›nlaflan nitel araflt›rma yöntemi sosyal gerçeklikle fiziksel gerçekli¤i birbirinden ay›rmaktad›r. Fiziksel gerçekli¤in kiflisel yorumlardan ba¤›ms›z oldu¤u kabul edilirken sosyal gerçekli¤in az da olsa kiflisel yorumlardan olufltu¤u öne sürülmektedir. Bu ba¤lamda insan davran›fl›n›n
ancak esnek ve bütüncül bir yaklafl›mla araflt›r›labilir oldu¤unu savunmaktad›r. Bu
yaklafl›mda araflt›rmaya kat›lan bireylerin görüfl ve deneyimleri önemlidir (K›rcaali-‹ftar, 1999, s.6).
Belli özellikleri paylaflan çeflitli araflt›rma stratejilerini belirtmek için kullan›lan
flemsiye bir terim olan nitel araflt›rman›n tan›m›n› yapmak güç olsa da, nitel araflt›rma gözlem, görüflme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullan›ld›¤›, alg›lar›n ve olaylar›n do¤al ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde
ortaya konmas›na yönelik nitel bir sürecin izlendi¤i araflt›rma olarak tan›mlanabilir (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005, s.19). Nitel araflt›rman›n amac› bireylerin kendi toplumsal dünyalar›n› nas›l oluflturmakta oldu¤unu anlamak ve içinde yaflad›klar› toplumsal dünyay› nas›l alg›lad›klar›n› yorumlamaya çal›flmakt›r. Nitel araflt›rma; ne?
nas›l? niçin? sorular›na yan›t ararken, nicel araflt›rma; ne kadar? ne miktarda? hangi s›kl›kta? gibi sorulara yan›t aramaktad›r.

Nitel Araflt›rma: Kuram
oluflturmay› temel alan bir
anlay›flla sosyal olgular›
ba¤l› bulunduklar› çevre
içerisinde araflt›rmay› ve
anlamay› ön plana alan bir
yaklafl›md›r.
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Nitel araflt›rmalar›n en çok
karfl›lafl›lan özellikleri;
• do¤al ortama duyarl›k
• araflt›rmac›n›n kat›l›mc›
rolü
• bütüncül yaklafl›m
• alg›lar›n ortaya konmas›
• araflt›rma deseninde
esneklik
• tümevar›mc› analizdir.

Nitel araflt›rmalar›n do¤al ortama duyarl›k, araflt›rmac›n›n kat›l›mc› rolü, bütüncül yaklafl›m, alg›lar›n ortaya konmas›, araflt›rma deseninde esneklik ve tümevar›mc› analiz olmak üzere alt› özelli¤i bulunmaktad›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005;
Bogdan ve Biklen, 1998).
Do¤al ortama duyarl›k: Olaylar olufltu¤u ba¤lamda incelenirse en iyi biçimde
anlafl›lmaktad›r temelinden yola ç›karak araflt›rman›n konusunu oluflturan olgu ya
da olaylar›n içinde bulunduklar› do¤al ortamda incelenmeleri gerekmektedir (Bogdan ve Biklen, 1998, s.5). Nitel araflt›rmada, araflt›rma amac›yla de¤ifltirilen ortamlar›n incelenmesi bir anlam tafl›maz çünkü böylesi ortamlarda oluflan insan davran›fllar› do¤al de¤ildir. Bunun yan›nda sosyal olgular bulunduklar› ortama göre biçimlendikleri için elde edilen sonuçlar ancak bu ortam içerisinde anlam kazan›r ve
baflka ortamlara do¤rudan genelleme yap›lmas› mümkün de¤ildir. Belirli bir ortam› fiziksel, sosyal vb. tüm boyutlar›yla yeniden oluflturmak olanakl› olmad›¤›ndan,
belirli bir ortamdan elde edilmifl sonuçlar› baflka ortamlara genellemek oldukça
zordur. Bu nedenle nitel araflt›rmalar genellenebilir sonuçlar üretme çabas› içinde
de¤ildir. Araflt›rman›n gerçekleflti¤i do¤al ortam› bir baflka araflt›rma kapsam›nda
ayn› flekilde bulmak mümkün olmad›¤›ndan nitel araflt›rman›n aynen tekrar› olanakl› de¤ildir (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005; s.21-22). Örne¤in güz döneminde A okulunun okulöncesi s›n›flar›ndaki ö¤rencilerin istenmeyen davran›fllar›n›n ve bu davran›fllar karfl›s›nda ö¤retmenlerin izledikleri stratejilerin araflt›r›ld›¤› bir çal›flma ayn› fiziksel ortam ve ayn› kat›l›mc›larla bahar döneminde tekrar gerçeklefltirilmek istense bile çal›flman›n aynen tekrar› mümkün de¤ildir. Bahar döneminde gerçeklefltirilmesi istenen çal›flman›n sonuçlar› güz döneminde gerçeklefltirilen çal›flman›n
sonuçlar›ndan mutlaka farkl› olacakt›r.
Araflt›rmac›n›n kat›l›mc› rolü: Nitel araflt›rmac› alanda zaman harcayan, kat›l›mc›larla do¤rudan görüflen, gerekti¤inde kat›l›mc›lar›n deneyimlerini yaflayan,
alanda kazand›¤› bak›fl aç›s›n› ve deneyimleri toplad›¤› verilerin analizinde kullanan kiflidir (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005, s.23; Walford, 2001). Bir baflka deyiflle veri
toplamada anahtar araçt›r (Bogdan ve Biklen, 1998, s.4). Dolay›s›yla nitel araflt›rmac› sürecin do¤al bir parças›d›r.
Bütüncül yaklafl›m: Nitel araflt›rmalarda “bir bütün onu oluflturan parçalardan
daha fazla anlam ifade eder” gerçe¤inden hareketle araflt›rma konusu bütüncül bir
yaklafl›mla belirlenir ve toplanan veriler bütüncül bir yaklafl›mla analiz edilir. Bütüncül yaklafl›m›n temelinde ele al›nan de¤iflkenlerin ba¤›ms›z olarak incelenmesi
yerine bu de¤iflkenlerin birlikteli¤inin ön plana ç›kar›lmaya çal›fl›lmas› yer almaktad›r. Bu nedenle bireyin davran›fllar›n› gerçeklefltirdi¤i çevrenin özellikleri ve bu
özelliklerin bireyin davran›fl›n› nas›l etkiledi¤i bütüncül bir yaklafl›mla ele al›n›p incelenmeli, elde edilen sonuçlar bu yaklafl›mla yorumlanmal›d›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005, s.23-24). Bu ba¤lamda nitel araflt›rmac›lar›n sadece ç›kt› ve ürünle u¤raflmak yerine süreçle de ilgilendiklerini (Bogdan ve Biklen, 1998, s.6) vurgulamakta yarar vard›r.
Alg›lar›n ortaya konmas›: Nitel araflt›rmada araflt›rmaya dahil edilen bireylerin
(kat›l›mc›lar›n) alg›lar› ve deneyimleri ortaya konur. Bir baflka deyiflle nitel araflt›rmac›lar kat›l›mc›lar›n bak›fl aç›lar›yla ilgilenirler (Erikson, 1986).
Araflt›rma deseninde esneklik: Nitel araflt›rman›n bafllang›c›nda oluflturulan
kavramsal ve yöntemsel yap› süreç içerisinde de¤iflikli¤e u¤rayabilir. Bir baflka deyiflle araflt›rma süreci içerisinde araflt›rman›n yönü de¤iflebilir, yeni problemler ortaya ç›kabilir ve yeni yöntemlere baflvurulmas› gerekebilir (Maxwell, 2005). Süreç
içerisinde yeni düzenlemeler ve eklemeler yap›lmas›n› olanakl› k›lan bu özellikte
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araflt›rmac›; yapt›¤› de¤ifliklikleri ayr›nt›l› biçimde rapor etmeli ve nedenlerini aç›klamal›d›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005, s.27).
Tümevar›mc› analiz: Nitel araflt›rmada araflt›rmac› toplad›¤› tan›mlay›c› ve ayr›nt›l› verilerden yola ç›karak probleme iliflkin ana temalar› ortaya ç›karma, toplad›¤› verileri anlaml› bir yap›ya kavuflturma bir baflka deyiflle verilerinden yola ç›karak kuram oluflturma çabas› içerisindedir (Bogdan ve Biklen, 1998; Strauss ve
Corbin, 1998; Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005, s.27). Bu yaklafl›mdaki temel amaç, toplanan verileri aç›klayabilecek kavramlara ve iliflkilere ulaflmakt›r.
Nicel ve nitel araflt›rma yöntemlerinin ayr› ayr› kullan›ld›¤› araflt›rmalar desenlenebilirken her iki yöntemin birlikte kullan›ld›¤› karma yöntemle de araflt›rmalar desenlenebilmektedir. Karma yöntem her iki yöntemin s›n›rl›l›klar›n› en aza indirirken, her iki yöntemin üstünlüklerini kullanarak en uygun yöntemle, en uygun
verinin toplanmas›na olanak sa¤lamaktad›r.

Kuram Oluflturma:
Araflt›rmac›n›n toplad›¤›
verilerden yola ç›karak
araflt›rd›¤› konuyu aç›klama,
yorumlama ve anlam
kazand›rma sürecidir.
Karma Yöntem: Nicel ve
nitel araflt›rma
yöntemlerinin bir arada
kullan›ld›¤› araflt›rma
yöntemidir.

Nicel ve Nitel Araflt›rma Yöntemlerinin Karfl›laflt›r›lmas›
Nicel ve nitel araflt›rma yöntemleri aras›ndaki farklar›n daha iyi anlafl›lmas› için
Tablo 1.2 ve Tablo 1.3 oluflturulmufltur.

Nicel Araflt›rma

Nitel Araflt›rma
Varsay›m

Gerçeklik nesneldir
As›l olan yöntemdir
De¤iflkenler kesin s›n›rlar›yla saptanabilir ve bu
de¤iflkenler aras›ndaki iliflkiler ölçülebilir
Araflt›rmac› olay ve olgulara d›flardan bakar,
nesnel bir tav›r gelifltirir

Gerçeklik oluflturulur
As›l olan çal›fl›lan durumdur
De¤iflkenler karmafl›k ve iç içe geçmifltir, aralar›ndaki iliflkileri ölçmek zordur
Araflt›rmac› olay ve olgular› yak›ndan izler, kat›l›mc› bir tav›r gelifltirir
Amaç

Genelleme
Tahmin
Nedensellik iliflkisini aç›klama

Derinlemesine betimleme
Yorumlama
Aktörlerin bak›fl aç›lar›n› anlama
Yaklafl›m

Kuram ve denence ile bafllar
Deney ve kontrol
Standart veri araçlar›n›n kullan›m›
Parçalar›n analizi
Uzlaflma ve norm aray›fl›
Verilerin say›sal göstergelere indirgenmesi

Kuram ve denence ile son bulur
Kendi bütünlü¤ü içinde do¤al
Araflt›rmac›n›n kendisinin veri toplama arac›
olmas›
Örüntülerin ortaya ç›kar›lmas›
Çokluluk ve farkl›l›k aray›fl›
Verinin bütünün derinli¤i ve zenginli¤i içinde
betimlenmesi

Araflt›rmac› Rolü
Olay ve olgular›n d›fl›nda, yans›z ve nesnel

Olay ve olgulara dahil, öznel bak›fl aç›s› olan ve
empatik

Tablo 1.2
Nicel ve Nitel
Araflt›rma
Yaklafl›mlar›n›n
Karfl›laflt›r›lmas›
Kaynak: Y›ld›r›m, A.
ve fiimflek, H. (2005).
Sosyal bilimlerde
nitel araflt›rma
yöntemleri. Ankara:
Seçkin Yay›nc›l›k,
s.29.
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Tablo 1.3
Nicel ve Nitel
Araflt›rmalar›n
Özellikleri
Kaynak: Bogdan, R.
C. & Biklen, S. K.
(1998). Qualitative
research for
education: An
introduction to
theory and methods
(3rd ed.). Boston:
Allyn and
Bacon’dan
uyarlanm›flt›r.
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Nicel

Nitel

Yaklafl›mla iliflkili olan
kavramlar

Pozitivist
Deneysel
‹statistiksel

Do¤al
Alan araflt›rmas›
Etnografi
Antropoloji
Durum çal›flmas›
Yorumlay›c›
Oluflturmac›

Anahtar kavramlar

De¤iflken
Kontrollü
Güvenilir
Geçerli
‹statistiksel anlaml›
Tekrarlanabilir

Anlam
Anlay›fl
Sosyal oluflum
Ba¤lam

Di¤er bilimlerle iliflki

Tar›m
Psikoloji
Ekonomi
Temel bilimler

Antropoloji
Tarih
Sosyoloji

Amaç

Kuram›n testi
Gerçe¤in kan›t›
‹liflki gösterme
Tahmin
‹statistiksel tan›mlama

Kuram gelifltirme
Anlay›fl gelifltirme
Çoklu gerçekleri tan›mlama
Do¤al oluflan davran›fl› koruma

Tasar›m

Yap›land›r›lm›fl
Önceden belirlenen
Özgül

Geliflen
Esnek
Genel

Örneklem

Büyük
Temsil eden
Rassal seçim
Kontrol gruplu

Küçük
Temsil etmeyen
Amaçl›

Veri

Nicel
Sayma
Ölçme araçlar›
Say›lar
‹statistik

Sözel tan›mlamalar
Alan notlar›
Gözlemler
Dokümanlar
Foto¤raflar
Kiflilerin kendi sözcükleri
Öyküsel

Yöntem ve teknikler

Deneysel
Yar› deneysel
Yap›land›r›lm›fl gözlemler
Yap›land›r›lm›fl görüflmeler
Anketler

Gözlem
Kat›l›ml› gözlem
Yap›land›r›lmam›fl görüflme
Doküman incelemesi

Araflt›rmac›n›n rolü

Uzak
K›sa süreli
Ayr›
Araflt›rman›n d›fl›nda

Yak›n
Uzun süreli
Kat›l›mc›
Do¤rulay›c›

Veri analizi

Tümdengelim
‹statistiksel

Tümevar›m
Devam eden
Tema ve kavramlar
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Nicel araflt›rmalar›n çok say›da veriyi ekonomik olarak toplama, veri toplama
sürecinin k›sa olmas›, verilerin kolayl›kla karfl›laflt›r›labilmesi, araflt›rmac›ya kontrolü elinde tutma olana¤› sunmas› gibi üstünlüklerinin yan› s›ra veri toplama sürecinde esneklik sa¤lamamas›, sosyal süreçleri anlamada yetersiz olmas› gibi s›n›rl›l›klar› bulunmaktad›r. Nitel araflt›rmalar›n ise veri toplaman›n zaman al›c› olmas›, toplanan verinin analizinin oldukça zor olmas› gibi s›n›rl›l›klar›n›n yan› s›ra araflt›rmac›ya esneklik sa¤lama ve sosyal sürecinin anlafl›lmas›na olanak tan›ma gibi üstünlükleri bulunmaktad›r (Saunders, Lewis ve Thornhill, 2003).
Araflt›rmac› araflt›rmas›nda hangi araflt›rma yöntemini kullanaca¤›na
karar vermeSIRAnas›l
S‹ZDE
lidir?

3

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Özet

N
A M A Ç

1

• H›zla geliflen, çok yönlü ve dinamik yap›s›ndan
dolay› herkesin üzerinde uzlaflabildi¤i ortak bir
tan›m› yap›lamayan bilim en genel tan›m›yla geçerli¤i kabul edilmifl sistemli bilgiler bütünüdür.
• Belli yöntemlerle elde edilen, kendi kendini düzelten, organize edilmifl bilgiler bütünü.

N
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2
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3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bilimin ifllevini kavrayabilmek

• Bilimin anlama, yordama ve kontrol olmak üzere üç ifllevi vard›r.
• Bilimin anlama ifllevi varolan fleylerin tek tek ya
da iliflkiler halinde tan›nmas›, ayr›nt›l› özelliklerinin ö¤renilmesi için niçin ve nas›l sorusuna cevap
arar ve mevcut durumun resmedilmesini sa¤lar.
• Bilinen durumlardan yola ç›karak bilinmeyen durumlar hakk›nda kestirimde bulunma ifli olan yordamak bilimin bir di¤er ifllevidir.
• Bilimin kontrol ifllevi ise anlama ve yordama ifllevleriyle üretilen bilgilerin uygulamaya aktar›lmas›, do¤a ve toplum olaylar›n›n denetim alt›na
al›nmas›n› amaçlamaktad›r.

N

• Bilimsel yöntem Bacon’un tümevar›m (özelden
genele), Aristo’nun tümdengelim (genelden özele) yaklafl›mlar›n›n bir sentezidir.

Bilim kavram›n› aç›klayabilmek

Bilimin ölçütlerini ve özelliklerini s›ralayabilmek
Bilimin ölçütleri:
gözlenebilirlik,
ölçülebilirlik,
iletilebilirlik,
tekrarlanabilirlik,
sa¤danabilirliktir.
Bilimin özellikleri:
olgusall›k,
mant›ksall›k,
objektiflik,
elefltiricilik,
genelleyicilik,
seçicilik,
birikimlilik,
evrenselliktir.
Bilimsel yöntemi tan›mlayabilmek

• Bilimsel yöntem bilim üretmenin yolu, bilimin süreç yönü, kan›tlanm›fl bilgi elde etmek için izlenen yol, uyguland›¤›nda bilime katk› getirmifl ve
getirece¤ine güvenilen süreçlerdir.

•
•
•
•
•
•

N
A M A Ç

6

Bilimsel araflt›rmay› ve aflamalar›n› aç›klayabilmek
Bilimsel araflt›rma problemlere güvenilir çözümler aramak amac›yla, planl› ve sistemli olarak,
verilerin toplanmas›, çözümlenmesi, yorumlanarak de¤erlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir. Bilimsel araflt›rmalar temel araflt›rmalar ve
uygulamal› araflt›rmalar olmak üzere ikiye ayr›l›r.
Bilimsel araflt›rman›n aflamalar›;
güçlü¤ün sezilmesi
güçlü¤ün problem içinde tan›mlanmas›
problemin çözümüne yönelik hipotezlerin (denencelerin) önerilmesi
hipotezlerin (denencelerin) gözlenebilir do¤urgular›n›n saptanmas›
hipotezlerin (denencelerin) s›nanmas›
raporlaflt›rmad›r.
Araflt›rma yöntemlerini tan›mlayabilmek

• Sosyal bilimlerde kullan›lan araflt›rma yöntemleri nicel ve nitel araflt›rma yöntemleri olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r.
• Nicel araflt›rma, miktar ya da derecenin istatistiksel farkl›l›klar›na dayal› incelemedir.
• Nitel araflt›rma, kuram oluflturmay› temel alan bir
anlay›flla sosyal olgular› ba¤l› bulunduklar› çevre
içerisinde araflt›rmay› ve anlamay› ön plana alan
bir yaklafl›md›r.

N

Araflt›rma yöntemleri aras›ndaki farklar› belirleyebilmek
• Nitel araflt›rma niçin, nas›l, ne flekilde sorular›na
yan›t ararken, nicel araflt›rma ne kadar, ne miktarda, ne kadar s›k, ne kadar yayg›n sorular›na
yan›t arar. Nitel araflt›rma kiflilerin deneyimleri,
alg›lar› ve duygular› gibi öznel verilerle meflgul
olurken, nitel araflt›rma bir sosyal olay› do¤al ortam› ve do¤al oluflumu içinde betimler. Deneysel nicel araflt›rmalar gibi olay›n de¤iflkenleriyle
oynamaz. Nitel araflt›rma bir durumu iliflki ba¤lant›lar› içinde anlamaya çal›fl›r. Bir olay› etkileyen de¤iflkenleri kendisi ortaya ç›kar›r. Nicel araflt›rma teori ve denence ile bafllarken, nitel araflt›rman›n sonunda kavram ve teoriler oluflturulur.

A M A Ç
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Kendimizi S›nayal›m
1. “Geçerlili¤i kabul edilmifl sistemli bilgiler bütünü”
tan›m› afla¤›daki kavramlardan hangisine aittir?
a. Bilim
b. Bilimsel yöntem
c. Bilimsel araflt›rma
d. Problem
e. Hipotez

6. Afla¤›dakilerden hangisi bilimin özelliklerinden
biri de¤ildir?
a. Olgusall›k
b. Mant›ksall›k
c. Seçicilik
d. Subjektiflik
e. Evrensellik

2. Afla¤›dakilerden hangisi bilimin ifllevlerinden biri
de¤ildir?
a. Anlama
b. Yordama
c. Kontrol
d. Kestirim
e. Uygulama

7. “Uyguland›¤›nda bilime katk› getirmifl ve getirece¤ine güvenilen süreçler” tan›m› afla¤›daki kavramlardan
hangisine aittir?
a. Bilim
b. Bilimsel yöntem
c. Bilimsel araflt›rma
d. Problem
e. Hipotez

3. “Varolan fleylerin tek tek ya da iliflkiler halinde tan›nmas›” bilimin afla¤›daki ifllevlerinden hangisine aittir?
a. Anlama
b. Yordama
c. Kontrol
d. Kestirim
e. Uygulama
4. “Türkiye’deki okullaflma oran›na ait bugünkü verilere göre 2018 y›l›ndaki okullaflma oran›na iliflkin kestirimde bulunma” bilimin afla¤›daki ifllevlerinden hangisine aittir?
a. Anlama
b. Yordama
c. Kontrol
d. Uygulama
e. Aç›klama
5. Afla¤›dakilerden hangisi bilimin ölçütlerinden biri
de¤ildir?
a. Gözlenebilirlik
b. Ölçülebilirlik
c. Süreklilik
d. ‹letilebilirlik
e. Tekrarlanabilirlik

8. Arçelik buzdolab› fabrikas›nda daha az enerji ile en
iyi verimi elde etmek için yap›lan araflt›rmalar afla¤›daki araflt›rma türlerinden hangisine aittir?
a. Tekil araflt›rma
b. ‹liflkisel araflt›rma
c. Aksiyon araflt›rmas›
d. AR-GE araflt›rmas›
e. Nedensel araflt›rma
9. Afla¤›dakilerden hangisi nitel araflt›rman›n özelliklerinden biri de¤ildir?
a. Do¤al ortama duyarl›k
b. Araflt›rmac›n›n kat›l›mc› rolü
c. Bütüncül yaklafl›m
d. Araflt›rma deseninde esneklik
e. Tümdengelimci analiz
10. Sosyal Bilimlerde Araflt›rma Yöntemleri dersini alan
k›z ve erkek ö¤rencilerin baflar›lar› aras›nda fark yoktur” ifadesi afla¤›daki kavramlar›n hangisine örnektir?
a. Problem
b. Bilimsel araflt›rma
c. Hipotez
d. Varsay›m
e. Say›lt›
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Bilimsel Araflt›rma Yöntemleri

Yaflam›n ‹çinden

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

Günümüzde Bilim ve Toplum
“‹yi bir bilim insan› ve araflt›rmac› sadece pratik sonuçlara yönelik faydac› amaçlar peflinde koflmamal›, do¤an›n, edebiyat›n ve sanat›n güzelliklerine kapal› olmamal›d›r. Afl›r› dar ve uzmanlaflman›n bilim insan›n› bir
teknisyene dönüfltürme riski özellikle ça¤›m›zda bir gerçektir. Gerçekten de kendi s›n›rl› araflt›rma konusu ile
uygarl›¤›n temel sorunlar› aras›nda iliflki aramayan, bulufllar›n genifl sosyal ve kültürel sonuçlar›na kay›ts›z kalan bilim insan› toplumsal anlamda iyi bir bilim insan›
de¤ildir. Bilimin, kültürün di¤er kollar› ile iliflki kurmamas› C.P. Snow’un ifadesiyle “iki kültür” sorununa yol
açmaktad›r. Bir tarafta temel bilim, di¤er tarafta ise edebiyat ve sanat. Birbirinden uzak, birbirinin diline, düflünme ve duyma biçimlerine yabanc› iki entelektüel
grup meydana gelmifltir.
Bilim insanlar›n›n hangi sorunlar üzerinde çal›flacaklar›n›n belirlenmesi, vard›klar› sonuçlar›n yay›nlanmas›
ve bunun denetlenmesi sadece ve sadece bilimsel ölçütlere göre günümüzde gerçekleflmektedir. Günümüzde bilim ve bilim insanlar›n›n karfl›laflt›klar› önemli bir
sorun da artan belirsizlik ve risklerle dolu bir ortamda
bilimin bunlarla nas›l iliflki kuraca¤›d›r. Deli dana ve
flap hastal›klar› örne¤inde oldu¤u gibi bilim zaman›m›z›n sorunlar›na kesin ve h›zl› yan›tlar verememektedir.
Baz istasyonlar›n›n ve siyanürle alt›n ç›kar›lmas›n›n insan sa¤l›¤› için tehlikeli olup olmad›¤› gibi ülkemizde
tart›fl›lan konularda bilim insanlar› tüm toplumu rahatlatacak kesin yan›tlar verememektedir. Benzer biçimde
‹stanbul’da olmas› muhtemel bir deprem konusunda da
kamuoyunun gayet iyi bildi¤i gibi bilim insanlar› aras›nda anlaflmazl›k vard›r. Gelgelelim, belli bir konuda
bilim insanlar› aras›nda anlaflmazl›k olmas›, farkl› görüfllerin ortaya konulmas› bilimsel faaliyetin do¤as› gere¤idir. Ancak riskin ve belirsizli¤in artt›¤› günümüzde
geleneksel bilim, toplumun çeflitli sorunlar karfl›s›ndaki
bilgi eksikli¤ini tam anlam›yla dolduramamaktad›r. Geleneksel bilim belirsizlik ve riskin az oldu¤u durumlarda geçerli olabilir. Bilimsel uzmanl›k ile toplumun kayg›lar› aras›nda köprü kurulmas› gerekmektedir.
..............................................................................”

1. a

Kaynak: Altun›fl›k, R., Coflkun, R., Bayraktaro¤lu, S. ve
Y›ld›r›m, E. (2005). Sosyal bilimlerde araflt›rma yöntemleri: SPSS uygulamal› (4. Bask›).Sakarya: Sakarya Kitapevi, s. 11-12.

”

2. e
3. a
4. b
5. c
6. d
7. b
8. d
9. e
10. c

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilim” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilim” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilim” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilim” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilim” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilim” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilimsel Yöntem” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilimsel Araflt›rma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Araflt›rma Yöntemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilimsel Araflt›rma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Bilimsel yöntem ile gerçe¤i sahtesinden, bilimi bat›l
inan›fllardan, akla yatk›n olan› ak›ld›fl› olandan daha
kolay ay›rt ederiz. Neyi, nerede nas›l bulaca¤›m›z konusunda nesnel tutum ve davran›fl gelifltirme becerisi
kazan›r›z. Yalan yanl›fl bilgiye, yar›m yamalak do¤ruya,
her fleyi almam›z› isteyen reklâmdan, yanl› kampanyalara kadar bizi ç›karlar› için yönlendirmeye çal›flanlara
karfl›, dikkatli, haz›rl›kl› ve dirençli olmay› ö¤reniriz. Bilimsel araflt›rma yöntemlerini bilmek, sistemli düflünen
ve sa¤l›kl› karar veren bireylerin yan› s›ra ça¤dafl toplumun arad›¤› niteliklere sahip olmak için gerekli temel
araflt›rma becerilerini bireylere kazand›r›r.
S›ra Sizde 2
Gelenekler: Birtak›m bilgiler ailelerde ya da bir kültürde
kuflaktan kufla¤a aktar›l›r.
Otoriteler: Sosyal ya da politik yolla yeterli bilgi üreticisi olarak kabul edilmifl kifli ya da kurumlar
Bireysel deneyimler: Bireyin kendi yaflant›lar›
Do¤aüstü güçler gibi bilgi kaynaklar›n› kullanarak karfl›m›za ç›kan problemlere çözüm arayabiliriz.
S›ra Sizde 3
Araflt›rmac›, araflt›rmas›n›n amac›na, hedef kitlenin özelliklerine, kendini yetkin hissetti¤i araflt›rma yöntemine
göre araflt›rma yöntemini belirlemelidir.
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Araflt›rmalar›n
Planlanmas›

2

Problemini belirleyen araflt›rmac› bu probleme iliflkin çözüme nas›l ulaflaca¤›na
karar vermelidir. Bu ba¤lamda araflt›rman›n amac›na ba¤l› olarak nicel ya da nitel araflt›rma yöntemlerinden uygun olan araflt›rmac› taraf›ndan seçilmeli ve bu
do¤rultuda araflt›rma planlanmal›d›r. Ancak bu süreçte ne tür nicel ve nitel araflt›rma desenlerinin oldu¤unun bilinmesi gerekmektedir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra,
bilimsel araflt›rmalarda kullan›lan kavramlar› tan›mlayabilecek,
nicel araflt›rma model ve türlerini aç›klayabilecek,
nicel bir araflt›rmay› aflamalar›na uygun planlayabilecek,
nitel bir araflt›rmay› aflamalar›na uygun planlayabilecek,
nitel araflt›rma desenlerini aç›klayabileceksiniz.
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Örnek Olay
Z›playan Örümcek
Masas›nda yürüyen örümcekle deney yapan bir çocuk iki elini ç›rparak gürültü ç›kar›r ve korkan örümce¤in h›zla s›çrad›¤›n› görür. Bu kez çocuk örümce¤i eline
al›r ve bir baca¤›n› kopar›r, masaya b›rakt›¤›nda elini yeniden ç›rpar. Örümcek
az da olsa s›çramaya devam eder. Çocuk örümce¤in bütün bacaklar›n› s›ras›yla
kopararak el ç›rpmaya devam eder. Sonunda bacaks›z kalan örümce¤i masaya b›rak›r ve elini ç›rpar. Örümcek hiç s›çramaz. Çocuk deney sonucunda karar›n› verir: “Örümcekler bacaklar›yla iflitirler!”. (Hayvanseverlerden özür dilerim ama hikaye böyle!).
Kaynak: Sümer, N., Demirkulu, K., Özkan, T. (2007). Araflt›rma teknikleri. ‹stanbul: Morpa Yay›nlar›

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•

Problem
De¤iflken
Ba¤›ml› de¤iflken
Ba¤›ms›z de¤iflken
Hipotez
Araflt›rma modeli
Veri çeflitlemesi

•
•
•
•
•
•

Fenemoloji
Etnografi
Sanat temelli araflt›rma
Öyküleme araflt›rmas›
Gömülü teori
Durum çal›flmas›

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• N‹CEL ARAfiTIRMALARIN PLANLANMASI
• Problemin Seçilmesi ve Hipotezlerin ‹fade Edilmesi
• Araflt›rma Modelinin Oluflturulmas›
• Veri Toplama
• Verilerin Kodlanmas› ve Analizi
• Bulgular›n Yorumlanmas›
• Raporlaflt›rma
• N‹TEL ARAfiTIRMALARIN PLANLANMASI
• Araflt›rma Probleminin Belirlenmesi
• Kuramsal/Kavramsal Çerçevenin Oluflturulmas›
• Araflt›rma Soru/Sorular›n›n Yaz›lmas›
• Örneklemin Belirlenmesi
• Araflt›rmac›n›n Rolünün Belirlenmesi
• Veri Toplama
• Veri Analizi, Bulgular›n Betimlenmesi ve Yorumlanmas›
• Sonuçlar›n S›n›rland›r›lmas› ve Analitik Genellemelere Ulafl›lmas›
• N‹TEL ARAfiTIRMA DESENLER‹
• Fenomenoloji
• Etnografi
• Sanat Temelli Araflt›rma
• Öyküleme Araflt›rmas›
• Gömülü Teori (Kuram Oluflturma)
• Durum Çal›flmas› (Örnek Olay)
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G‹R‹fi
Araflt›rman›n amac›na ba¤l› olarak araflt›rmac› ayr› ayr› nicel veya nitel yöntemi
kullanabilece¤i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt›rmas›n› planlar.
Her iki yöntemin planlama aflamas›nda aralar›nda benzerlikler olsa da do¤alar› gere¤i ikisi aras›nda farkl›l›klar da bulunmaktad›r. Bu ünitede nicel ve nitel araflt›rmalar›n planlanma aflamalar›n›n yan› s›ra nicel ve nitel araflt›rma desenlerinden bahsedilmektedir.

N‹CEL ARAfiTIRMALARIN PLANLANMASI
Nicel araflt›rmalar›n planlanmas›nda afla¤›da s›ralanan aflamalar göz önüne al›n›r.
1. Problemin seçilmesi ve hipotezlerin ifade edilmesi
2. Araflt›rma modelinin oluflturulmas›
3. Veri toplama
4. Verilerin kodlanmas› ve analizi
5. Bulgular›n yorumlanmas›
6. Raporlaflt›rma
Bu aflamalar fiekil 2.1’de de görüldü¤ü gibi döngüseldir.Bir baflka deyiflle araflt›rman›n raporlaflt›r›lmas›yla süreç bitmemekte süreç içinde yeni problemler ortaya
ç›kabilmektedir. Yeni bir araflt›rma probleminin belirlenmesinde araflt›rma raporundaki öneriler büyük önem tafl›maktad›r.
fiekil 2.1
Nicel Araflt›rman›n
Planlama
Aflamalar›

Problemin
seçilmesi ve
hipotezlerin
ifade edilmesi

Raporlaflt›rma

Araflt›rma
modelinin
oluflturulmas›

Bulgular›n
yorumlanmas›

Veri toplama

Verilerin
kodlanmas› ve
analizi

Problemin Seçilmesi ve Hipotezlerin ‹fade Edilmesi
Bireyi fiziksel ve düflünsel yönden rahats›z eden karars›zl›k ve birden çok çözüm
yolu olas›l›¤› görülen her durum bir problemdir. Araflt›rman›n en önemli ve en
zor aflamalar›ndan biri olan problem seçiminde genel ve özel ölçütler göz önün-
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de bulundurulmal›d›r. Problem seçiminde göz önünde bulundurulan genel ölçütler; çözülebilirlik, önemlilik, yenilik ve etik kurallara uygunluktur (Erkufl, 2005,
s.44).
Çözülebilirlik: Var olan bilgilerimizle çözülemeyecek, gözlemlenmesi ve ölçülmesi çok güç olan bir araflt›rma problem olarak ele al›nmamal›d›r.
Önemlilik: Araflt›rma probleminin çözümü uygulamada ve kuramsal anlamda
bilime ve alana katk› getirmelidir.
Yenilik: Bulunan sonuçlar› do¤rulamak veya yanl›fllamak için yap›lan yineleme
çal›flmalar› d›fl›nda daha önce cevab› bulunmufl araflt›rma sorular›n›n tekrar çal›fl›lmas› bilime yeni bir katk› getirmez.
Etik kurallara uygunluk: Araflt›rmaya kat›lanlar›n gizlilik hakk›, elde edilen verilerin araflt›rma kapsam› d›fl›nda kullan›lmamas›, kat›l›mc›n›n bask› alt›nda b›rak›lmamas›, kat›l›ma zorlanmamas›, izni olmadan araflt›rmaya dahil edilmemesi gibi
etik kurallara dikkat edilmelidir.
Genel ölçütlerin yan› s›ra araflt›rmac›n›n kiflisel yetenek ve olanaklar›ndan kaynaklanabilecek olas› s›n›rl›l›klar› dikkate almak üzere gelifltirilen özel ölçütler de
bulunmaktad›r. Problem seçimindeki özel ölçütler; alanda yeterlik, yöntem ve tekniklerde yeterlik, veri toplama izni, zaman ve olanak yeterli¤i ile ilgi yeterli¤idir
(Erkufl, 2005; Karasar, 1999).
Alanda yeterlik: Araflt›rmac› çal›flmak istedi¤i problem durumuna iliflkin alan›nda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmal›d›r.
Yöntem ve tekniklerde yeterlik: Araflt›rmac› çal›flmak istedi¤i problem durumuna iliflkin kullanaca¤› yöntem ve tekniklerde yeterli bilgi birikimine ve beceriye sahip olmal›d›r.
Veri toplama izni: Araflt›rmaya bafllamadan önce problem durumuna iliflkin verilere toplama izninin verilmesi güvence alt›na al›nmal›d›r.
Zaman ve olanak yeterli¤i: Araflt›rmac› zaman›n›n, olanaklar›n›n ve maddi aç›dan durumunun bilincinde olmal›d›r.
‹lgi yeterli¤i: Araflt›rma problemi araflt›rmay›c› rahats›z etmeli, büyük istekle çözümü bulmak için heveslendirebilmelidir.
Araflt›rmac› için en güç aflamalardan biri olan problem seçiminde farkl› kaynaklardan yararlan›labilir. Bunlardan baz›lar› (Erkufl, 2005; Gay, 1987):
• Son yap›lan çal›flmalar›n do¤urgular›, önerileri
• Öne sürülen bir kuram›n test edilmesi
• Bilimsel tart›flmalar, fikir al›flveriflleri
• Günlük geliflen beklenmedik olaylar
• Öznel yaflant›lar (araflt›rmac›n›n bir olay›n kimsenin göremedi¤i nedenini
buldu¤unu düflünmesi)
‹yi bir problemin özellikleri flu flekilde s›ralanabilir (Altun›fl›k, Coflkun, Bayraktaro¤lu ve Y›ld›r›m, 2005; Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel,
2008):
• Araflt›r›labilir olmal›
• Akla yatk›n olmal›
• Uygulama ve kuram aç›s›ndan katk› niteli¤inde olmal›
• Özgün olmal›
• Aç›k ve anlafl›l›r olmal›
• S›nanabilir, test edilebilir, ölçülebilir olmal›
• Araflt›rmac›n›n yetenek ve olanaklar›yla uyumlu olmal›
• Etik olmal›
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Uzmanl›k ve ilgi alan›yla iliflkili problemin seçiminden sonra araflt›rma probleminin tan›mlanmas› gerekir (Gay, 1987). Araflt›rma probleminin tan›mlanmas›
problemin nicel ve nitel ayr›nt›lar›yla ayr›flt›r›lacak biçimde ifade edilmesidir. Problemler bütünlefltirme, s›n›rland›rma ve tan›mlama aflamalar› olmak üzere üç aflamal› bir yaklafl›mla tan›mlanabilir. Bütünlefltirme aflamas›nda problem genel çizgileriyle bütün içinde tan›t›l›r. S›n›rland›rma aflamas›nda araflt›r›lmak istenen problem
dilimi bütün içindeki yerinden al›narak tan›t›l›r. S›n›rland›r›lm›fl problem alan›n›n
ayr›nt›l› olarak aç›klanmas› ifli tan›mlama aflamas›nda gerçeklefltirilir (Karasar,
1999).
Bir problemin tan›mlanmas›nda önemli olan bir baflka kavram da de¤iflkendir.
De¤iflken gözlemden gözleme de¤iflik de¤erler alabilen objeler, özellikler ya da
durumlard›r. Örne¤in bireyin yafl›, cinsiyeti, saç rengi, gelir durumu, bir haftada
okudu¤u kitap say›s›, YGS puan› birer de¤iflkendir. De¤iflkenleri öncelikle nicel ve
nitel de¤iflkenler olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz. Birey ya da objenin belli
bir özelli¤e sahip olmas› miktar olarak aç›klanabiliyorsa bu tür de¤iflkenlere nicel
de¤iflkenler ad› verilirken, sahip olunan belirli bir özelli¤e göre birey ya da objelerin s›n›fland›r›ld›¤› de¤iflkenler nitel de¤iflken olarak adland›r›lmaktad›r. Örne¤in
Elif 45 kg., Yasemin 55 kg., Zeynep 75 kg’d›r cümlesindeki a¤›rl›k nicel bir de¤iflkendir. Elif yabanc› müzikten, Yasemin pop müzikten, Zeynep ise klasik müzikten
hofllan›r denildi¤inde bireylerin müzik tercihi ise nitel bir de¤iflkendir. Baz› de¤iflkenler say›larla ifade edilebilir ancak o de¤iflkenin nicel olup olmad›¤›na karar vermeden önce kullan›lan say›lar›n matematiksel olarak anlaml› olup olmad›¤› test
edilmelidir. Öyle ki baz› durumlarda say›lar da matematiksel anlamlar›n›n d›fl›nda
sembol olarak kullan›labilmektedir. Örne¤in cinsiyet de¤iflkeninde kad›n yerine
“1” erkek yerine “2” verilebilir. Ancak burada kullan›lan “1” ve “2” say› olarak de¤il sembol olarak kullan›lmaktad›r. Dolay›s›yla verilen bu “1” ve “2” üzerinde büyüklük küçüklük ya da dört ifllem yap›lamaz.
Ayn› zamanda de¤iflkenler ald›klar› de¤erlere ve kontrol flekillerine göre iki flekilde s›n›fland›r›labilmektedir. Ald›klar› de¤erlere göre de¤iflkenler süreksiz ve sürekli de¤iflkenler olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Süreksiz de¤iflkenler ayn› zamanda geçiflsiz de¤iflkenler olarak ta adland›r›lmaktad›r. Süreksiz de¤iflkenler alt ve
üst s›n›rlar› içinde, belli de¤erlerden, belli seçeneklerden baflkas›n› alamayan, yaln›zca tam say›larla ifade edilebilen de¤iflkenlerdir (Karasar, 1999, s.60). Örne¤in,
cinsiyet, mezun olunan okul türü, bilgisayara sahip olup olmama durumu birer süreksiz de¤iflkendir. Sürekli de¤iflkenler ayn› zamanda geçiflli de¤iflkenler olarak da
adland›r›lmaktad›r. Sürekli de¤iflkenler ise kesirli olarak ifade edilebilen ve da¤›l›m
aral›¤›nda her de¤eri alabilen de¤iflkenlerdir. Örne¤in a¤›rl›k ve boy birer sürekli
de¤iflkendir.
SIRA S‹ZDE
De¤iflkenlerin s›n›fland›r›lmas›n› göz önüne ald›¤›n›zda yafl ne tür de¤iflkendir?

Kontrol flekillerine göre de¤iflkenler ba¤›ml›, ba¤›ms›z ve kontrol de¤iflkenleri
D Ü fi Ü N E L ‹ M
olmak üzere üçe ayr›lmaktad›r. Ba¤›ml› (aç›klanan) de¤iflken, aç›klanmas› istenen durumu simgeleyen, ba¤›ms›z de¤iflkenlerin etkilemesi beklenen de¤iflkendir
S O YR Uharfi ile ifade
(Yaz›c›o¤lu ve Erdo¤an, 2004). Araflt›rmac› taraf›ndan seçilir ve
edilir. Örne¤in ö¤rencinin ders çal›flmas›n› etkileyen faktörleri araflt›ran bir araflt›rmada “ö¤rencinin ders çal›flmas›” ba¤›ml› de¤iflken olarak ele al›nabilir.
Ba¤›ms›z
D‹KKAT
(aç›klayan) de¤iflken, ba¤›ml› de¤iflkeni etkileyen ve tahminleyen de¤iflkendir
(McMillan, 2004). X harfi ile gösterilir. Örne¤in akademik baflar› ile ders çal›flma
SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

Problemler üç aflamal› bir
yaklafl›mla tan›mlanabilir.
Bunlar:
• Bütünlefltirme
• S›n›rland›rma
• Tan›mlama’d›r.

De¤iflken: En az iki de¤er
alabilen herfley

Baz› de¤iflkenler say›larla
ifade edilebilir ancak o
de¤iflkenin nicel olup
olmad›¤›na karar vermeden
önce kullan›lan say›lar›n
matematiksel olarak anlaml›
olup olmad›¤› test
edilmelidir. Say›lar sadece
sembol olarak kullan›lm›flsa
bu durumda de¤iflken nicel
de¤il nitel bir de¤iflkendir.

Bir özellik gözlemden
gözleme en az iki farkl›
de¤er alabiliyorsa de¤iflken,
sadece bir de¤er alabiliyorsa
sabit olarak adland›r›l›r.

1

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Ba¤›ml› (aç›klanan)
de¤iflken: Ba¤›ms›z
S O R U
de¤iflkenlerin etkilemesi
beklenen de¤iflken.
Ba¤›ms›z de¤iflken:
D ‹ K Baflka
KAT
bir de¤iflkene ba¤l› olmadan
de¤erler alabilen de¤iflken.

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P
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süresi aras›ndaki iliflkinin araflt›r›ld›¤› bir araflt›rmada ders çal›flma süresi ba¤›ms›z
de¤iflken olarak ele al›nabilir. Ayn› örnekte akademik baflar› ba¤›ml› de¤iflkendir.
Kontrol de¤iflkenleri ise ele al›nan ba¤›ms›z de¤iflkenlerin d›fl›nda, ba¤›ms›z de¤iflkenler gibi ba¤›ml› de¤iflkeni etkileme olas›l›¤› yüksek olan de¤iflkenlerdir. Araflt›rmalarda evrene ait, araflt›rma süreçlerine ait ve d›fl kaynaklara ait olmak üzere üç
tür kontrol de¤iflkeni olabilir. Bunlar› örneklendirmek gerekirse, evrene ait; zeka,
cinsiyet ve deneyim, araflt›rma süreçlerine ait; ölçme ve zaman, d›fl kaynaklara ait;
gürültü ve ›fl›k gibi de¤iflkenlerdir (Karasar, 1999, s.62). Örne¤in kullan›lan ö¤retim yönteminin ö¤rencilerin baflar›lar›na etkisinin araflt›r›ld›¤› bir çal›flmada ba¤›ms›z de¤iflken, ö¤retim yöntemi, ba¤›ml› de¤iflken ise baflar›d›r. Ö¤rencilerin oturma
düzeni, s›n›f ortam›, s›n›f›n gürültüsü gibi baz› de¤iflkenler ise ö¤renci baflar›s›n› etkileyebilece¤inden araflt›rma boyunca kontrol alt›nda tutulmaya çal›fl›l›r. Bu nedenle söz konusu de¤iflkenler kontrol de¤iflkenleridir. Yukar›daki tan›mlamalar eflli¤inde de¤iflken türleri fiekil 2.2’deki gibi s›n›fland›r›labilir.
fiekil 2.2
De¤iflkenlerin
S›n›fland›r›lmas›

De¤iflkenler

Özellik

Nitel

SIRA S‹ZDE

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Hipotez (denence):
Problemin geçici çözüm
yoludur.
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Kontrol
Türü

De¤er

Nicel

Sürekli

Süreksiz

Ba¤›ml›

Ba¤›ms›z

Kontrol

Kiflinin gelirSIRA
düzeyiyle
S‹ZDE harcamalar› aras›ndaki iliflkinin araflt›r›ld›¤› bir araflt›rmada gelir
düzeyi ve harcamalar ne tür de¤iflkenlerdir?
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Araflt›rma
probleminin seçiminden ve tan›mlanmas›ndan sonra hipotezlerin
ifade edilmesi gereklidir. Hipotez (denence) bir probleme do¤ru çözüm bulmak
S O R U olas› iliflkiler veya farkl›l›klar hakk›ndaki önermelerdir. Araflt›riçin tan›mlamalar,
malarda genellikle araflt›rmac›n›n, sonuçlar›n ne gösterece¤i hakk›ndaki tahmini
ve beklentisidir
(McMillan, 2004). Hipotezler genellikle geçmifl gözlemlere veya
D‹KKAT
bilimsel teorilerden yap›lan ç›karsamalara dayan›r ve her zaman genifl zaman kipli cümlelerle kurulur. Bunun nedeni s›nanmak istenen yarg›n›n geçmifle, flimdiki
S‹ZDE
zamana yaSIRA
da gelece¤e
ait olmamas›d›r (Karasar, 1999, s.69). Örne¤in; sigara
içenlerde içmeyenlere göre akci¤er kanseri daha çok görülür, derse haz›rl›kl› gelen ö¤renciler
daha baflar›l›d›r, pekifltireç ö¤renme etkinli¤ini artt›r›r, birer hipoAMAÇLARIMIZ
tez örne¤idir.
Problemin tan›mlanmas› süreci bütünlefltirme, s›n›rland›rma ve tan›mlama aflamalar›ndanKoluflmaktad›r.
Bütünlefltirme aflamas›nda problemin bütün içindeki ye‹ T A P
ri belirlenirken s›n›rland›rma aflamas›nda araflt›r›lacak problem dilimi seçilmektedir. Son aflama olan tan›mlama aflamas›nda s›n›rland›r›lm›fl problem ayr›nt›lar›yla
aç›klanmaktad›r.
T E L E V ‹ ZBu
Y O Nsüreç fiekil 2.3’te gösterilmektedir.

N N

‹NTERNET
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fiekil 2.3
Bütünlefltirme
Problemin bütün
içindeki yerinin
belirlenmesi
S›n›fland›rma
Araflt›r›lacak
problemin diliminin
seçimi

Tan›mlama

Problemin
Tan›mlanma
Aflamalar›
Kaynak: Karasar, N.
(1999). Bilimsel
araflt›rma yöntemi
(9. Bas›m).
Ankara: Nobel
Yay›n Da¤›t›m.

S›n›rland›r›lm›fl
problemin
ayr›nt›lar›yla
aç›klanmas›

Problemin seçilmesinden sonra hipotezlerin ifade edilmesi gerekmektedir. Hipotez (Karasar, 1999, s.69);
• veri toplamay› sistemlefltirir.
• fikirlerin, kavramlar›n s›nanmas›n› sa¤lar.
• araflt›rmac›n›n s›nama süresini uygulamaya zorlamas› ile araflt›rmada yans›zl›¤› art›r›r.
• kuram gelifltirmeye yard›m eder.
‹yi bir hipotez (Gay, 1987, s.63);
• daha önce yap›lm›fl çal›flmalar›n sonuçlar›yla tutarl› olmal›,
• mant›kl› olmal›,
• aç›k ve öz bir flekilde aç›klanmal›,
• s›nanabilir olmal›d›r.
Hipotezlerin istatistiksel hipotez ve araflt›rma hipotezi olmak üzere iki türü vard›r. ‹statistiksel hipotez (H0-tarafs›zl›k hipotezi, farks›zl›k hipotezi, s›f›r hipotezi,
yokluk hipotezi), de¤iflkenler aras›nda bir iliflki veya fark olmad›¤›n› ifade eder.
Araflt›rma hipotezi (H1-farkl›l›k hipotezi, alternatif hipotez) araflt›rmac›n›n veri toplay›p, analiz ettikten sonra do¤rulamay› umdu¤u iliflkinin ifade edilmesidir. De¤iflkenler aras›nda iliflki ve farkl›l›¤› ifade edecek flekilde oluflturulur (Altun›fl›k ve
di¤erleri, 2005, s.53-54). Araflt›rma hipotezi tek yönlü ve çift yönlü olmak üzere iki
türlü kurulabilir. Örne¤in;
H0 : K›z ö¤rencilerle erkek ö¤rencilerin baflar›lar› aras›nda fark yoktur
H1: K›z ö¤rencilerle erkek ö¤rencilerin baflar›lar› aras›nda fark vard›r } Çift yönlü
H1: K›z ö¤renciler erkek ö¤rencilerden daha baflar›l›d›r } Tek yönlü
H1: Erkek ö¤renciler k›z ö¤rencilerden daha baflar›l›d›r } Tek yönlü
Hipotezlerin ifade edilmesinden sonra test edilme aflamalar›nda iki tür hata
yapma olas›l›¤› vard›r. Bunlardan ilki gerçekte do¤ru olan bir s›f›r hipotezinin reddedilmesidir. Buna “I.Tip Hata” ad› verilir. I.tip hata olas›l›¤› α ile gösterilir. Di¤eri ise, gerçekte yanl›fl olan s›f›r hipotezinin kabul edilmesi durumudur. Buna “II.
Tip Hata” denilir. II. tip hata β ile gösterilir. Hipotez testlerindeki hata türleri afla¤›daki Tablo 2.1’de özetlenmifltir.

‹ki tür hipotez vard›r. Bunlar;
• ‹statistiksel hipotez
(Yokluk hipotezi)
• Araflt›rma hipotezi
(Alternatif hipotez)
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Tablo 2.1
Hipotez Testlerindeki
Hata Türleri

Araflt›rmac›n›n Karar›

H0 gerçekten do¤ru mu?
Evet

Hay›r

H0 kabul

Do¤ru karar

II.Tip hata (β)

H0 red

I.Tip hata (α)

Do¤ru karar

Araflt›rma Modelinin Oluflturulmas›
Araflt›rma modeli =
Araflt›rma deseni

Problemin seçimi ve hipotezlerin ifade edilmesinden sonra araflt›rma modelinin
oluflturulmas› aflamas›na gelinir. Model ideal ortam›n temsilcisi olup, önemli görülen de¤iflkenleri içine alan gerçek durumun özetlenmifl halidir. Araflt›rma modeli
araflt›rma amac›na uygun ve ekonomik olarak verilerin toplanmas› ve çözümlenmesi için gerekli koflullar›n düzenlenmesidir. ‹ki temel araflt›rma modeli vard›r.
Bunlar tarama ve deneme modelleridir. Araflt›rma modelleri fiekil 2.4’teki gibi s›n›fland›r›labilir.

fiekil 2.4
Araflt›rma
Modelleri

Araflt›rma
Modeli

Tarama

Örnek Olay

Deneme

Deneme
Öncesi

Genel

Tekil

Gerçek
Deneme

Yar›
Deneme

‹liflkisel

Korelasyon

Karfl›laflt›rma

Tarama Modelleri
Geçmiflte ya da halen varolan durumu varoldu¤u flekliyle betimlemeyi amaçlayan
araflt›rma yaklafl›m›d›r. Araflt›rmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koflullar› içinde oldu¤u gibi tan›mlanmaya çal›fl›l›r. Tarama modelleri genel tarama
modelleri ve örnek olay tarama modelleri olmak üzere ikiye ayr›l›r. Genel tarama
modelleri tekil ve iliflkisel tarama modelleri olmak üzere ikiye ayr›l›r. Tekil tarama modelleri, de¤iflkenlerin tek tek, tür ya da miktar olarak oluflumlar›n›n belirlenmesi amac›yla yap›lan araflt›rma modelleridir. Araflt›rmada ilgilenilen olay,
madde, birey, grup, kurum, konu vb. birim ve duruma ait de¤iflkenler, ayr› ayr›
betimlenmeye çal›fl›l›r. Bir baflka deyiflle her bir birimde durum nedir? sorusuna
yan›t aran›r. ‹liflkisel tarama modelleri, iki veya daha çok say›daki de¤iflken aras›nda birlikte de¤iflimin varl›¤›n› ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araflt›rma modelleridir. ‹liflkisel tarama modelleri de korelasyon ve karfl›laflt›rma türü
iliflkisel tarama modelleri olmak üzere ikiye ayr›l›r. Korelasyon türü taramalar
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de¤iflkenlerin birlikte de¤iflip de¤iflmedikleri, birlikte bir de¤iflme varsa, bunun
nas›l oldu¤unun belirlenmeye çal›fl›ld›¤› modellerdir. Karfl›laflt›rma türü tarama
modellerinde en az iki de¤iflken bulunur. S›nanmak istenen ba¤›ms›z de¤iflkene
göre gruplar oluflturulur ve ba¤›ml› de¤iflkene göre aralar›nda bir farkl›laflma olup
olmad›¤› incelenir (Karasar, 1999).

Deneme Modelleri
Deneme modelleri neden-sonuç iliflkilerini araflt›ran, araflt›rmac›n›n kontrolü alt›nda gözlenmek istenen verilerin üretildi¤i araflt›rma modelleridir (Gay, 1987). Deneme modelleri deneme öncesi, gerçek deneme ve yar› deneme modelleri olmak üzere üçe ayr›lmaktad›r.

Deneme Öncesi Modeller
Deneme öncesi modeller üçe ayr›l›r. Bunlar; tek gruplu sontest model, tek gruplu
öntest-sontest model, karfl›laflt›r›lmal› eflitlenmemifl grup sontest modeldir.
Modellerde kullan›lan simgelerin anlamlar›;
G.... Grup
R..... Gruplar›n oluflturulmas›ndaki yans›zl›k
X..... Ba¤›ms›z de¤iflken düzeyi
O.... Ölçme, gözlem

Tek Gruplu Sontest Model
En zay›f deneysel desen olan modelde gelifligüzel seçilmifl tek bir gruba ba¤›ms›z
de¤iflken uygulan›r ve etki ba¤›ml› de¤iflken üzerinde ölçülür (Karasar, 1999;
McMillan, 2004). Örne¤in, daha önce müflteri memnuniyetinin ne oldu¤unun bilinmedi¤i bir lokantada zehirlenme olay›n›n gerçekleflti¤ini varsayal›m. Zehirlenme
olay›ndan sonra müflteri memnuniyetinin ölçüldü¤ü araflt›rma deseni tek grup sontest modelidir. Ancak burada öntest uygulamas› olmad›¤› için müflteri memnuniyet
düzeylerinin zehirlenmeden dolay› m› olup olmad›¤› bilinmez. Modelin simgesel
görünümü afla¤›daki gibidir.
G1

R

O1.2

Tek Gruplu Öntest-Sontest Model
Gelifligüzel seçilmifl bir tek gruba ba¤›ms›z de¤iflkenin uyguland›¤› modelde hem
deney öncesi (öntest) hem deney sonras› (sontest) ölçmeler bulunmaktad›r (Gay,
1987). Örne¤in; 7A s›n›f›nda ö¤renme stratejilerinin ö¤renci baflar›s› ile iliflkisinin
araflt›r›ld›¤› bir çal›flmada ö¤renme stratejileri ölçe¤inin hem öntest hem de sontest
olarak kullan›ld›¤›nda araflt›rma deseni tek gruplu öntest- sontest modelidir. Modelin simgesel görünümü afla¤›daki gibidir.
G1

O1.1

X

O1.2

Karfl›laflt›r›lmal› Eflitlenmemifl Grup Sontest Modeli
Gelifligüzel seçilmifl ve bafllang›çta benzerlikleri bilinmeyen iki grup bulunur. Bunlardan biri deney di¤eri kontrol grubu olarak kullan›l›r ve yaln›zca deney sonucu
ölçmeler yap›l›r (Gay, 1987; McMillan, 2004). Örne¤in; ö¤renci say›lar› farkl› 7A ve
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7B s›n›flar›nda ö¤renme stratejilerinin ö¤renci baflar›s› ile iliflkisinin araflt›r›ld›¤› bir
çal›flmada ö¤renme stratejileri ölçe¤i deney grubu olan 7A s›n›f›nda sontest olarak
kullan›ld›¤›nda araflt›rma deseni karfl›laflt›r›lmal› eflitlenmemifl grup sontest modelidir. Modelin simgesel görünümü afla¤›daki gibidir.
G1

X

G2

O1.2
O2.2

G1= Deney grubu, 7A s›n›f›, O2= 1. grubun 2. ölçümü
G2= Kontrol grubu, 7B s›n›f›, O2.2= 2. grubun 2. ölçümü

Gerçek Deneme Modelleri
Gerçek deneme modelleri üçe ayr›l›r. Bunlar; öntest-sontest kontrol gruplu model,
sontest kontrol gruplu model, solomon dört gruplu modeldir.

Öntest-Sontest Kontrol Gruplu Model
Deney öncesi ve sonras› ölçmelerin yap›ld›¤› yans›z atama ile oluflturulmufl, deney
ve kontrol grubu olmak üzere iki grup bulunur (Gay, 1987). Deney grubu ad›ndan
da anlafl›laca¤› gibi deneysel iflleme tabi tutulan gruptur. Modelde öntestlerin bulunmas›, gruplar›n deney öncesi benzerlik derecelerinin bilinmesine ve sontest sonuçlar›n›n buna göre düzeltilmesine yard›m eder. Bu modelde, “X”in ne ölçüde etkili oldu¤una karar vermek için öntest ve sontest ölçme sonuçlar› birlikte kullan›l›r. Bu amaçla (Karasar, 1999, s.97):
a. Her grup için öntest - sontest puanlar›ndaki yüzde art›fllar bulunarak ortalama art›fllar karfl›laflt›r›l›r
b. Öntest puanlar›n› “birlikte de¤iflen” olarak kullan›p, sontest puanlar›yla, birlikte de¤iflkenlik çözümlemesi yap›l›r
c. Önce öntest puanlar› (O1.1, O2.1) karfl›laflt›r›l›r, arada önemli bir ayr›m yoksa, yaln›zca sontest puanlar› (O1.2, O2.2) kullan›larak ortalamalar aras› farklar s›nan›r.
Örne¤in; araflt›rmam›zda bilimsel araflt›rma yöntemleri dersi alan A s›n›f› ile B
s›n›f› bulunsun. Yans›z olarak A s›n›f› deney B s›n›f› kontrol grubu olarak belirlenmifl olsun. Deney grubunda derslerin bilgisayar destekli e¤itimle, kontrol grubunda ise yüz yüze e¤itimle gerçeklefltirildi¤ini varsayal›m. Her iki grupta da bilimsel araflt›rma yöntemleri dersi baflar› testi öntest olarak kullan›lm›fl, deneysel
süreçten sonra ayn› test sontest olarak her iki gruba da uygulanm›fl olsun. Araflt›rmada A s›n›f› (deney) ile B s›n›f›n›n (kontrol) öntest puanlar› karfl›laflt›r›l›r. E¤er
öntestler aras›nda farkl›l›k varsa yani gruplar›n bafllang›ç düzeyleri birbirlerinden
farkl› ise, öntest puanlar› birlikte de¤iflen olarak ele al›n›p sontest puanlar›yla birlikte de¤iflkenlik çözümlemesi yap›l›r. E¤er öntestler aras›nda farkl›l›k yoksa sontest puanlar› karfl›laflt›r›l›r. Araflt›rma amac›na ba¤l› olarak ayn› zamanda deney ve
kontrol grubu için öntest-sontest puanlar›ndaki yüzde art›fllar bulunur ve ortalama art›fllar karfl›laflt›r›larak çözümlemeler yap›l›r. Bu flekilde desenlenmifl bir araflt›rma modeli öntest-sontest kontrol gruplu modeldir. Modelin simgesel görünümü
afla¤›daki gibidir.
G1

R

O1.1

G2

R

O2.1

X

O1.2
O2.2
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Sontest Kontrol Gruplu Model
Öntest-sontest kontrol gruplu modele benzeyen modelde yine deney ve kontrol
grubu olmak üzere iki grup vard›r. Ancak gruplarda yaln›zca sontest uygulan›r
(Creswell, 2003; Gay, 1987). Örne¤in, araflt›rmam›z›n deney grubuna suyu bilinçli
tüketmezsek dünyada neler olabilece¤ini anlatan bir film, kontrol grubuna da komedi film izlettirilmifl olsun. Filmleri izledikten sonra her iki gruba da bilinçli su tüketim ölçe¤inin uygulan›p, iki grup aras›nda fark olup olmad›¤›n›n test edildi¤i
araflt›rma modeli sontest kontrol gruplu modeldir. Modelin simgesel görünümü
afla¤›daki gibidir.
G1

R

G2

R

X

O1.2
O2.2

Solomon Dört Gruplu Model
Öntest-sontest kontrol gruplu modelle sontest kontrol gruplu modelin birlefliminden oluflan modelde yans›z atama ile oluflturulmufl dört grup bulunur. Bunlardan
ikisi deney, ikisi kontrol grubudur. Deney ve kontrol gruplar›n›n birer tanesinde
öntest uygulan›rken tüm gruplarda sontest uygulanmaktad›r (Gay, 1987). Modelin
simgesel görünümü afla¤›daki gibidir.
G1

R

O1.1

G2

R

O2.1

G3

R

G4

R

X

O1.2
O2.2

X

O3.2
O4.2

Örnek olaya göre çocuk do¤ru ç›kar›mda bulunuyor mu? Neden?

SIRA S‹ZDE

3

Yar› Deneme Modelleri

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Yar› deneme modelleri gerçek deneme modellerinin gerektirdi¤i
kontrollerin sa¤lanamad›¤› ya da yeterli olmad›¤› durumlarda kullan›lan modellerdir. Yar› deneme
O R U örneklemli
modelleri befle ayr›lmaktad›r. Bunlar; zaman dizisi modeli, eflitSzaman
model, eflitlenmemifl kontrol gruplu model, öntest-sontest ayr› örnek grup modeli
ve rotasyon modelidir.
D‹KKAT

Zaman Dizisi Modeli

N N

SIRA
S‹ZDE
Gelifligüzel seçilmifl tek bir grupta ba¤›ml› de¤iflkenin ifllemden
önce
ve sonra ölçüldü¤ü modeldir (Creswell, 2003). Örne¤in, kufl gribinin ortaya ç›kmas›ndan sonra tavuk eti sat›fllar›nda farkl›laflma olmufl mudur? sorusunuAMAÇLARIMIZ
yan›tlamak için kufl
gribinin ortaya ç›kt›¤› aydan geriye do¤ru üç ileriye do¤ru üç ayl›k tavuk eti sat›fl
say›lar› saptan›p, de¤iflimin olup olmad›¤›n›n inceledi¤i araflt›rmada kullan›lan model zaman dizisi modelidir. Modelin simgesel görünümü afla¤›daki
K ‹ T gibidir.
A P

G1

O1

O2

O3

X

O4

O5

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

O6

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Eflit Zaman Örneklemli Model
Eflit zaman örneklemli modelde de, gelifligüzel oluflturulmufl bir tek grup üzerinde çal›fl›l›r ve bir dizi ölçme yap›l›r. Ancak burada, ayn› grup, hem deney hem
de kontrol grubu olarak kullan›l›r. Her uygulamadan sonra, ba¤›ml› de¤iflken de¤eri ölçülür. X1 (deney grubu uygulamas›) ve X0 (kontrol grubu uygulamas›) de¤iflken düzeylerinden sonra yap›lan ölçmeler ayr› ayr› grupland›r›larak, “deney”
ve “kontrol” gruplar› oluflturulur (Karasar, 1999). Modelin simgesel görünümü
afla¤›daki gibidir.
G1

X1O1

X0O2

X1O3

X0O4

X1O5

X0O6

Eflitlenmemifl Kontrol Gruplu Model
Öntest-sontest kontrol gruplu modele benzeyen eflitlenmemifl kontrol gruplu modelde gruplar gelifligüzel oluflturulamaz. Modelde gruplar›n yans›z atama yoluyla
eflitlenmeleri için çaba harcanmaz ancak kat›l›mc›lar›n benzer nitelikte olmalar›na
özen gösterilir. Bu desen iki gruptan çok gruba uzat›labilir, ayr›ca desendeki tüm
gruplar bir deneme alabilir, desende kontrol grubu olmayabilir (Balc›, 2001). Hangi grubun deney hangisinin kontrol grubu olaca¤›na yans›z atamayla karar verilir.
Modelin simgesel görünümü afla¤›daki gibidir.
G1

O1.1

G2

O2.1

X

O1.2
O2.2

Öntest-Sontest Ayr› Örnek Grup Modeli
Deney öncesi ölçmenin ba¤›ml› de¤iflkeni etkileme olas›l›¤› yüksek oldu¤u durumlarda tercih edilen bu modelde yans›z atamayla oluflturulmufl biri öntest di¤eri sontest için kullan›lan iki grup bulunur (Karasar, 1999, s.102). Modelin simgesel
görünümü afla¤›daki gibidir.
G1

R

O1.1

(X)

G2

R

X

O2.2

Rotasyon Modeli
Birden çok grup, zaman ve deney de¤iflkenlerinin eflit s›ra, zaman ve yans›zl›k ilkesine göre etkilefltirilmelerinden oluflur. Her grup eflit sürelerle, yans›z bir s›ra
içinde “X” ba¤›ms›z de¤iflkenlerinin etkisi alt›nda b›rak›l›r ve her “X”den sonra ölçme yap›l›r (Karasar, 1999, s.103). Modelin simgesel görünümü afla¤›daki gibidir.
G1

X1O1

X2O2

X3O3

X4O4

G2

X2O2

X4O4

X1O1

X3O3

G3

X3O3

X1O1

X4O4

X2O2

G4

X4O4

X3O3

X2O2

X1O1

Deneme desenlerini (modellerini) s›n›fland›rmada ölçüt olarak denek say›s›
al›nd›¤›nda deneme desenleri, tek denekli ve çok denekli desenler olmak üzere iki-

31

2. Ünite - Araflt›rmalar›n Planlanmas›

ye ayr›l›r. Çok denekli desenlerde ba¤›ml› de¤iflken üzerinde etkisi incelenen faktör say›s› temel al›nd›¤›nda deneysel desenler tek faktörlü ve çok faktörlü desenler
olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Araflt›rmada tek bir faktörün etkisi inceleniyorsa
desen tek faktörlü, iki ya da daha fazla faktörün etkisi inceleniyorsa desen çok faktörlüdür. Faktöriyel desen ad› da verilen çok faktörlü desenlerde ba¤›ml› de¤iflken
üzerinde etkisi araflt›r›lan faktörlerin tek tek temel etkilerini birbirinden ba¤›ms›z
olarak de¤il de efl zamanl› karfl›laflt›rarak s›namay› amaçlayan, ayn› zamanda faktörlerin ba¤›ml› de¤iflken üzerindeki ortak etkilerinin de anlaml› olup olmad›¤›n›
inceleyen desenlerdir (Büyüköztürk, 2001, s.11-12). Bir baflka deyiflle faktöriyel
desenler, ba¤›ml› de¤iflken üzerinde ayn› zamanda iki ya da daha fazla ba¤›ms›z
de¤iflkenin (faktörün) etkilerinin incelenmesine olanak tan›yan desenlerdir.

Faktöriyel desen=Çok
faktörlü desen

Veri Toplama
Araflt›rma sorular›n›z›n yan›t› olabilecek araflt›rma verilerini, uygun veri toplama
araçlar›n› kullanarak edinme ifllemi veri toplama olarak ifade edilebilir. Bir sonuca
ulaflmak için gerekli olan ilk bilgi olarak tan›mlanan veri bir problemde bilinen,
belirtilmifl anlat›mlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan fley olarak da tan›mlanmaktad›r. Bir baflka deyiflle veri ifllenmemifl kan›tlard›r. Veriler olgusal ve yarg›sal veriler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Olgusal veriler kiflisel yarg›lardan ba¤›ms›z olarak
var olan, herkesin üzerinde anlaflabildi¤i türden gözlenebilir ölçütleri olan gerçeklerdir. Örne¤in cinsiyet, yafl, boy birer olgusal veridir. Olgusal olmayan tüm veriler yarg›sal verilerdir. Örne¤in, baflar›, ilgi, tutum birer yarg›sal veridir (Karasar,
1999). Ayr›ca veriler ifade ettikleri de¤iflkenlerin türüne ba¤l› olarak nitel, nicel, sürekli ya da süreksiz olabilirler.
Ayn› zamanda veriler birincil ve ikincil veriler olmak üzere s›n›fland›r›lmaktad›r. Birincil veriler, araflt›rmac›n›n çal›flmas› için ihtiyaç duydu¤u özgün verileri
farkl› araçlar kullanarak kendisinin toplamas› ile oluflurken, birincil verilerden elde edilen veriler ikincil verileri oluflturur (Altun›fl›k ve di¤erleri, 2005).

Verilerin Kodlanmas› ve Analizi
Araflt›rma için toplanan verilerin araflt›rma problemine çözüm getirilmesine olanak
sa¤layacak biçimde ifllenerek, çözümlenmesi gereklidir. Veri ifllemeyi kolaylaflt›rmak amac›yla verilerin amaca uygun içimde say› sembolleriyle ifade edilmesine
kodlama ad› verilir. Yafl, a¤›rl›k, boy gibi de¤iflkenlerin ölçüleri do¤rudan kullan›labilece¤i gibi, cinsiyet, medeni durum, mezun olunan okul türü gibi de¤iflkenler
ifllenebilmek için kodlan›rlar. Örne¤in cinsiyet de¤iflkeni için kad›nlara 1, erkeklere 2 sembollerinin kullan›lmas› birer kodlamad›r. Daha öncede bahsedildi¤i gibi
buradaki 1 ve 2’nin say›sal bir anlam› yoktur. Bazen a¤›rl›k gibi do¤rudan kullan›labilecek de¤iflkenler bile gerekti¤inde kodlanabilirler. Örne¤in araflt›rmada ayr›nt›l› yafl bilgileri yerine yafl gruplar› ile çal›fl›lmas› yeterli olabilir.
20 - 25 yafl dilimindekiler için
1
26 - 30 yafl dilimindekiler için
2
31 - 35 yafl dilimindekiler için
3
36 - 40 yafl dilimindekiler için
4
41 - 45 yafl dilimindekiler için
5
46 yafl ve daha büyükler için
6 kod numaralar› kullan›labilir.
Kodlama iflleminde verinin özelli¤i ve amaca uygulu¤u korunur. Kodlamada
nelerin ne ifade etti¤ini belirten bir kodlama yönergesinin haz›rlanmas› araflt›rmac›ya kolayl›k sa¤layacakt›r. Kodlama iflleminin tamamlanmas›ndan sonra kodlanan

Veri: Anlam ç›kartmada veya
sonuca varmakta kullan›lan
nicelikler, olaylar, kay›tlar
veya say› kümeleridir.
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veriler bilgisayara aktar›l›r. Bilgisayara girilen veriler amaca uygun olarak haz›rlanm›fl, SPSS, NCSS, SYSTAT gibi paket programlarla ifllenir, analiz edilir. Analiz aflamas›nda araflt›rman›n amac›na uygun olarak basit s›n›flamalardan üst düzey istatistiksel analiz tekniklere kadar çeflitli ifllemler yap›l›r. Verilerin analizi 7. ünitede daha detayl› aktar›lmaktad›r.

Bulgular›n Yorumlanmas›
Bulgu: Araflt›rma verilerinin
çözümlenmesinden ç›kar›lan
bilimsel sonuçtur.

ÖRNEK

Araflt›rmadan elde edilen verilerin ifllenmesi ve çözümlenmesinden (analizinden)
sonra elde edilen bilgi olan bulgular›n yorumlanmas› gerekir. Bir baflka deyiflle
araflt›rman›n bulgular›n›n araflt›rmac›n›n beklentilerini do¤rulay›p do¤rulamad›¤›
hakk›nda ç›kar›mlarda bulunulmas› gerekir (Sümer, Demirutku ve Özkan, 2007).
Bulgular›n yorumlanmas›, araflt›rmadan elde analiz sonuçlar›n›n, alanyaz›nda bu
araflt›rmalarda yer alan konu ile ilgili yap›lm›fl olan araflt›rmalarla karfl›laflt›r›larak,
benzer ve farkl›l›klar›n ortaya konmas› ifllemidir.
Araflt›rmada ö¤retmenlerin cinsiyetlerine göre bilgisayar özyeterlikleri aras›nda
anlaml› bir farkl›l›k ortaya ç›kmam›flt›r. Bu bulgu, Arsal (2006), Altunçekiç, Yaman ve Koray (2005), Mudasiru (2005), Sefero¤lu ve Akb›y›k (2005), Torkzadeh
ve Dyke (2002), Chao (2001) taraf›ndan yap›lan araflt›rmalarda elde edilen bulgularla tutarl›l›k göstermektedir. Bununla birlikte Keskink›l›ç ve Alabay (2006),
Morgil, Seçken ve Yücel (2004), Ifl›ksal ve Aflkar (2003), Galpin ve di¤erleri (2003)
taraf›ndan gerçeklefltirilen araflt›rmalar›n bulgular› gerçeklefltirilen araflt›rman›n
bulgusunu desteklememektedir. Bu çal›flmalarda erkeklerin kad›nlara oranla daha yüksek bilgisayar özyeterli¤ine sahip oldu¤u sonucuna ulafl›lm›flt›r.
Kaynak: Özçelik, H. ve Kurt, A.A. (2007). ‹lkö¤retim ö¤retmenlerinin bilgisayar
özyeterlikleri: Bal›kesir ili örne¤i, ‹lkö¤retim Online, 6(3), 441-451.

Raporlaflt›rma
Araflt›rma raporu: Bilimsel
bilginin paylafl›m› için
kullan›lan bir tür yaz›l›
iletiflim biçimidir.

Bilimsel bir araflt›rman›n neden yap›ld›¤›, hangi hipotezlerin s›nand›¤›, ne tür araflt›rma tekniklerinin ve istatistiksel analizlerin kullan›ld›¤› ve araflt›rmada nelerin bulundu¤unun sistemli bir flekilde yaz›l› hale getirilmesine araflt›rma raporu ad› verilmektedir (Sümer, Demirutku ve Özkan, 2007). Bilimin birikimlili¤i, elde edilen
bilgilerin alandaki araflt›rmac›larla paylafl›lmas›, her bilimsel araflt›rman›n ayr›nt›lar›yla raporlaflt›r›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r (Karasar, 2000). Araflt›rmalar›n raporlaflt›r›lmas› 8. ünitede daha detayl› aç›klanmaktad›r.

N‹TEL ARAfiTIRMALARIN PLANLANMASI
Nitel araflt›rmalarda s›n›rlar› aç›k seçik belirlenmifl bir bafllang›ç noktas› ve bu bafllang›ç noktas›ndan hareketle izlenen ve araflt›rma sürecinde de¤iflmeyen belirli
aflamalar söz konusu de¤ildir. Büyüklerimizin söyledi¤i “göç yolda düzülür” hesab› gibi baflta ortaya ç›kan desen araflt›rma süreci içinde karfl›lafl›lan yeni durumlara ve bulgulara göre yeniden biçimlendirilebilir. Nitel araflt›rma yapan araflt›rmac›lar öncelikle araflt›rmaya temel oluflturacak kuramsal bir çerçeveyi aç›k bir biçimde oluflturmal›, sistematik, yap›labilir ve esnek bir araflt›rma deseni oluflturmal›,
son aflamada ise nicel araflt›rmalarda oldu¤u gibi araflt›rmay› okuyucular›n anlayabilece¤i flekilde tutarl› ve anlaml› bir biçimde sunmal›d›r. fiekil 2.5’te nitel araflt›rma döngüsü sunulmufltur.
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fiekil 2.5
Nitel Araflt›rma
Döngüsü
Kurumsal/

Yap›

Uygulamaya
iliflkin
Do¤rular

Araflt›rma
Sorular›n›n
Gelifltirilmesi

Sonuçlar›n
S›n›rland›r›lmas›
ve Analitik
Genellemelere
Ulafl›lmas›

Bulgular›n
Yorumlanmas›

‹RL‹K
N‹L
VE
GÜ

‹NAN
DIR
ICI
LIK

Kavramsal

Alan›n/
Örneklemenin
Belirlenmesi
ARAfiTIRMA
PROBLEM‹

Bulgular›n
Betimlenmesi
Veri
Analizi

Veri Toplama
(görüflme,
gözlem
doküman
incelemesi)

Araflt›rmac›
Rolünün
Belirlenmesi

Veri Toplama
Araçlar›n›n/
Stratejilerinin
Gelifltirilmesi

G E Ç E RL ‹ L ‹ K

Araflt›rma Probleminin Belirlenmesi
Araflt›rma probleminin belirlenmesinde çal›fl›lmak istenen konuyla ilgili kuram,
alanyaz›n, araflt›rmac›n›n deneyimleri ve alanda karfl›lafl›lan sorunlar önemli rol oynamaktad›r. Araflt›rma probleminin seçiminde önem ve yap›labilirlik iki önemli ölçüttür. Alanda çal›flan araflt›rmac›lar deneyimlerine dayanarak araflt›rma konusu
bulurlarken çal›flmaya yeni bafllayan araflt›rmac›lar için nereden bafllayacaklar› daha az belirgindir. Alanda yeni çal›flmaya bafllayan araflt›rmac›lar için afla¤›daki öneriler yararl› olabilir (Uzuner, 1999, s.183):
• Araflt›rmaya bafllamadan önce konuya ilginiz olup olmad›¤›na karar verin.
• Kaynaklarla ve verilen sürede yap›lamayacak karmafl›k araflt›rma konular›
seçmeyin.
• Yeteneklerinizi göz önüne al›n.
• Araflt›rma yapaca¤›n›z yer önemlidir bu nedenle do¤rudan iliflkili olmad›¤›n›z bir yerde çal›fl›n.
• Baz› sahalar ve araflt›rma konular›n›n çal›fl›lmas› zordur, ilk çal›flman›z› böyle bir sahada gerçeklefltirmeyin.
fiekil 2’5 te görüldü¤ü gibi araflt›rma problemi nitel araflt›rma döngüsünün merkezinde yer al›r ve di¤er aflamalar› do¤rudan etkiler.

Kaynak: Y›ld›r›m ve
fiimflek (2005).
Sosyal bilimlerde
nitel araflt›rma
yöntemleri.
Ankara: Seçkin
Yay›nc›l›k, s. 51.
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Kuramsal/Kavramsal Çerçevenin Oluflturulmas›
Nitel araflt›rmalar›n planlanmas›nda yap›lacak en önemli ifllerden birisi kuramsal
çerçevenin oluflturulmas›d›r. Araflt›rmaya ait kuramsal bir çerçeve araflt›rmac›ya
problemin boyutlar›n›n tan›mlanmas›nda, bilgi toplama araçlar›n›n boyutlar›n›n
belirlenmesinde ve analiz aflamas›nda kullan›lacak temalar›n belirlenmesinde kolayl›k sa¤lamaktad›r. Ancak her araflt›rma probleminin her zaman kuramsal altyap›s› olmayabilir. Böyle bir durumda yani herhangi bir olay ya da olguyu aç›klayabilecek bir kuram›n olmad›¤› durumlarda nitel araflt›rma, esnek ve tümevar›mc› bir
yaklafl›mla elde etti¤i verilerinden bir kuram oluflturma çabas› içine girebilir. Bu
durumda Glaser ve Strauss’un (1967) kuram oluflturma kavram› önem tafl›maktad›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005, s. 53).

Araflt›rma Soru/Sorular›n›n Yaz›lmas›
Nitel bir çal›flmada nicel çal›flmalarda oldu¤u gibi istatistiksel analizleri içeren hipotezler kurulmaz. Nitel araflt›rmalarda araflt›rma sorular› araflt›rma problemine
iliflkin temel soru ve alt sorular olmak üzere iki türde ele al›nmaktad›r (Creswell,
2003). Bu sorular› olufltururken problemin niteli¤i ve problemle ilgili alanyaz›n›n
önemli rol oynamaktad›r. Nitel araflt›rmalarda araflt›rma sorusu olufltururken aç›k
uçlu ve kapal› uçlu sorulardan yararlan›lmaktad›r. Aç›k uçlu araflt›rma sorular›,
araflt›rma konusuna temel oluflturacak kuramsal alanyaz›n›n yetersiz oldu¤u durumlarda yararlar sa¤lamaktad›r. Örne¤in; ö¤retmenler s›n›flar›nda disiplini nas›l
sa¤lamaktad›r? Kapal› uçlu araflt›rma sorular› belirli bir kuramsal temele sahip araflt›rma konular› için geçerlidir. Kapal› uçlu araflt›rma sorular›, araflt›rmac›n›n belirgin bir çerçeve oluflturmas›n› böylece araflt›rman›n veri toplama ve analiz aflamalar›n›n belirgin hale gelmesini sa¤lamaktad›r. Örne¤in; ö¤retmenin s›n›fta sordu¤u
sorular›n türü ile ö¤rencinin verdi¤i yan›tlar›n düzeyi aras›nda ne tür bir iliflki vard›r? (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005, s.61). Araflt›rma sorular›n›n yaz›m›nda flunlara dikkat edilebilir (Creswell, 2003):
• Bir ya da iki temel sorunuzu izleyen en fazla 5-7 alt sorunuz olsun
• Temel araflt›rma sorunuzu araflt›rman›n nitel stratejisiyle iliflkilendirin.
• Araflt›rman›za “ne”, “nas›l” gibi sorularla bafllay›n. Niçin sorusu neden-sonuç
iliflkisi içerdi¤inden nicel araflt›rmalar için daha uygundur.
• Tek bir olgu ya da kavram üzerine odaklafl›n.
• Dolayl› anlat›mlardan kaç›n›n.
• Aç›k uçlu sorular sormaya özen gösterin.

Örneklemin Belirlenmesi
Evrenin ilgilenilen özelliklerini yans›tmas› amac›yla, sözü edilen evrenden belirli
yöntemlerle seçilmifl birimlerin oluflturdu¤u topluluk olarak tan›mlanan örneklem
nitel araflt›rmalarda nicel araflt›rmalarda oldu¤u gibi genifl de¤ildir. Çünkü araflt›rma kaynaklar›n›n s›n›rl›l›¤›, kullan›lan veri toplama ve analiz yöntemleri nedeniyle çok say›da bireyi araflt›rma örneklemine dahil etmek güçtür. Baz› durumlarda
tek bir birey bile araflt›rman›n örneklemini oluflturabilmektedir. Nitel araflt›rmalarda amaçl› örnekleme yöntemleri kullan›lmaktad›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005, s.54).

Araflt›rmac›n›n Rolünün Belirlenmesi
Nitel araflt›rmada araflt›rmac› olaylara d›flar›dan bakan de¤il incelenen araflt›rma
konusuyla ilgili alanda zaman harcayan, alan› yak›ndan tan›yan alanda olup biten
olaylar yaflayan ve araflt›rmaya dahil olan bireylerle yak›ndan iletiflim kuran kiflidir
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(Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005, s.55). Araflt›rmac›n›n kendisi araflt›rmada anahtar veri
toplama arac›d›r. Bu nedenle araflt›rmac›n›n kat›l›mc› rolü aç›kça belirtilmelidir. Nitel araflt›rmac› kendi görüfl ve yarg›lar›n› araflt›rmadan uzak tutabilmek için, araflt›rmaya kat›lanlarla do¤al, rahats›z ve tehdit etmeyen bir flekilde etkileflimde bulunmal›, toplad›¤› verileri sürekli do¤rulatmal›d›r (Uzuner, 1999).
Araflt›rmac›n›n önyarg› ve varsay›mlar›n›n araflt›rma üzerindeki etkilerini
ortadan kald›SIRA S‹ZDE
rabilmek için araflt›rmac› neler yapabilir?

Veri Toplama

4

D Ü fi Ü N E L ‹ M

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Nitel araflt›rmalarda yayg›n olarak kullan›lan veri toplama yöntemleri görüflme,
S Overilerin
R U
gözlem ve doküman incelemesidir. Nitel araflt›rmada elde edilen
geçerli¤inin ve güvenirli¤inin art›r›lmas› için birden fazla veri toplama yönteminin bir arada kullan›m› yayg›nd›r. Böylelikle bir veri toplama yönteminin s›n›rl›l›¤› di¤er bir
D‹KKAT
veri toplama yöntemiyle giderilmeye çal›fl›l›r (sociology.org, 2007) Ayn› araflt›rmada birden fazla veri toplama yöntemin kullan›lmas›, farkl› örneklemlerden veri topSIRA S‹ZDE
lanmas›, farkl› zaman ve mekanlardan veri toplanmas›na çeflitleme
ad› verilmektedir (McMillan, 2004, s.278). Araflt›rma sorusuna yönelik olarak toplanan verilerin
farkl› yöntemlerle elde edilmesi ve bu flekilde elde edilen bulgular›n
inand›r›c›l›¤›AMAÇLARIMIZ
n›n test edilmesidir (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005, s.85).

Araflt›rmalarda çeflitleme
yollar›;
S O R U
• Yöntem çeflitlemesi
• Veri çeflitlemesi
• Örneklem çeflitlemesi
D‹KKAT
• Araflt›rmac› çeflitlemesi
• Kuram çeflitlemesi

N N

Veri Analizi, Bulgular›n Betimlenmesi ve Yorumlanmas›
K ‹ T A P

Nitel araflt›rmalarda araflt›rmac› uzun bir sürede çeflitli veri toplama teknikleriyle
toplad›¤› verileri tümevar›msal olarak analiz etme e¤ilimindedir (Uzuner, 1999).
Nitel araflt›rmalarda betimsel ve içerik analizi kullan›labilir. TDerinlemesine
analiz
ELEV‹ZYON
gerektirmeyen verilerin ifllenmesinde betimsel analiz kullan›l›rken, elde edilen verilerin daha yak›ndan incelenmesi, bu verileri aç›klayan kavram ve temalara ulafl›lmas› gerekti¤inde içerik analizi kullan›l›r. Seçilen analiz biçimine uygun olarak el‹ N T E elde
R N E T edilen bulde edilen veriler organize edilir ve betimlenir. Analiz sonucunda
gular ayr›nt›l› bir biçimde betimlendikten sonra araflt›rmac› bulgular ilgili yorumlar›n› sunabilir (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005, s.56). Nitel veri analizi ile ilgili daha detayl› bilgiler 7. ünitede aktar›lmaktad›r.

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P
Betimsel analiz içerik
analizine göre daha
yüzeyseldir, daha çok
araflt›rman›nTkavramsal
ELEV‹ZYON
yap›s›n›n önceden aç›k
biçimde belirlendi¤i
araflt›rmalarda kullan›l›r.
‹çerik analizi toplanan
‹NTERNET
verilerin derinlemesine
analiz edilmesini gerektirir
ve önceden belirgin olmayan
temalar›n ve boyutlar›n
ortaya ç›kar›lmas›na olanak
sa¤lar.

Sonuçlar›n S›n›rland›r›lmas› ve Analitik Genellemelere
Ulafl›lmas›
Nitel araflt›rmada sosyal olaylar›n do¤as› gere¤i dura¤an olmamas›, sürekli de¤iflkenlik göstermesi nedeniyle elde edilen bulgular›n genellenebilmesi güçtür. Ancak
s›n›rl› genellemeler yapmak mümkündür. S›n›rl› genelleme yap›l›rken de sosyal
olaylar›n de¤iflen do¤as›, araflt›rman›n çerçevesi ve s›n›rl›l›klar› dikkate al›nmal›d›r
(Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005).

N‹TEL ARAfiTIRMA DESENLER‹
Fenomenoloji
Fenomenolojik yaklafl›m›n amac› durum içinde yer alan bireylerin alg›lar›ndan fenomeni tan›mlamak ve kiflileri ayd›nlatmakt›r. Bir baflka deyiflle fenomeni, yaflanm›fl deneyimlerle tan›mlamakt›r (Lester, 1999; Waters, 2010). Bireysel bilgi ve öznellik paradigmas›na dayanan ve bireylerin bak›fl aç›lar› anlamak için uygun olan
bu yaklafl›mda bireysel bak›fl aç›s›na ve yorumlamaya vurgu yap›lmaktad›r. Bir fe-

Fenomenoloji: Bireylerin
bak›fl aç›lar›ndan
deneyimlerin çal›fl›lmas›d›r.

36

Bilimsel Araflt›rma Yöntemleri

nomeni tan›mlamak, genellikle görüflmeler, tart›flmalar, kat›l›mc› gözlem ve kat›l›mc›lar›n bak›fl aç›s›ndan yans›tma gibi nitel yöntemlerin kullan›larak derinlemesine bilgi edinilmesi ve tümevar›mc› alg›lar› içermektedir (Lester, 1999). Olay ya da
olgunun anlam› için gerekli olanlara odaklanan bu yaklafl›mda, araflt›r›lacak durumla ilgili yaflanm›fl deneyimlere sahip olan kat›l›mc›lar, araflt›rmac› taraf›ndan seçilir (McMillan, 2004).

Etnografi
Etnografi: Do¤al olarak
oluflan davran›fl›n
tan›mlanmas› için
derinlemesine bir kültürün
içinde yer al›nan çal›flmalar.

Antropolojinin yayg›n olarak kulland›¤› sosyal araflt›rma yöntemlerinden birisi
olan etnografi bir kültür ya da sosyal grupta kültürel örüntüleri ve anlamlar› derinlemesine betimleme ve yorumlama çal›flmas›d›r. Bu araflt›rma yönteminde antropologlar, “hedef kitle ile belirli bir zaman süresi geçirirler” ve “onlarla onlar gibi yaflarlar” (Van Maanen, 1996). Etnografi çal›flmalar› da di¤er nitel araflt›rma desenlerinde oldu¤u gibi öncelikle araflt›rma probleminin belirlenmesi ile bafllar araflt›rma alan›na araflt›rmac›n›n kat›l›m› ile devam eder. Bu süreçte araflt›rmac› izin almal›, do¤al davran›fl›n de¤iflimine olanak sa¤lamayacak flekilde uyumlu, iyi iliflkiler kurmal›d›r. Di¤er bir aflama kat›l›mc›lar›n seçimidir. Bundan sonra araflt›rmac›,
gözlem, görüflme, doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerini ve saha notlar›n› kullanarak verilerini toplar, en son aflamada verilerini analiz eder (McMillan,
2004). Etnografi çal›flmalar›nda araflt›rmac›, topluluk hayat›na do¤rudan kat›l›r, bireylerin gerçeklerini, onlarla konuflarak ve onlar› gözlemleyerek, do¤rudan bireylerin kendilerinden ö¤renir. Etnografi çal›flmalar›nda bireylerin as›l davran›fllar› do¤al ortam›nda gözlemlendi¤i için o davran›fla iliflkin derinlemesine, zengin veri elde edilir. Bu ba¤lamda etnografi do¤al ortam›nda gözlemlendi¤inde daha iyi anlafl›lacak davran›fllar için uygun bir yaklafl›md›r (Fraenkel ve Wallen, 2003).

Sanat Temelli Araflt›rma
Sanat Temelli Araflt›rma:
E¤itimsel durumlar›
keflfetmek, yorumlamak ve
de¤erlendirmek için
kullan›lan bir araflt›rma
yaklafl›m›.

E¤itim ortamlar›ndaki baz› yaklafl›mlar bilimsel veriler yan›nda sanatsal verilere dayal› olarak da incelemekte böylelikle e¤itimin nas›l iflledi¤i, ne anlam içerdi¤i, ö¤renmenin ya da ö¤retim sürecindeki etkinli¤in ne amaçla yap›ld›¤›na iliflkin farkl›
bir kavramsall›¤› inceleme olana¤›n› sunmaktad›r (Finley, 2005). Bu ba¤lamda nitel araflt›rma gelene¤i içinde e¤itimsel durumlar› keflfetmek, yorumlamak ve de¤erlendirmek için kullan›lan bir araflt›rma yaklafl›m› olan sanat temelli araflt›rma
kullan›lmaktad›r (Dotson, 2007, aktaran: Ersoy ve Türkan, 2010). Bilimsel araflt›rmalarda sanat ve araflt›rmay› iliflkilendiren bir desen olan sanat temelli araflt›rmada
yaz›l› ve resimsel anlat›mlara iliflkin çeflitli yöntemler kullan›lmaktad›r (Denzin ve
Lincoln, 2005). Disiplinler aras› bir desen olan sanat temelli araflt›rmada ö¤rencilerin sanatsal anlat›mlar› yoluyla çeflitli durumlara iliflkin alg›lar› ve bak›fl aç›lar›, kendi izlenimlerinden yola ç›karak ortaya konulmaya çal›fl›lmaktad›r (Eisner, 2002).
Bu araflt›rma yaklafl›m›nda ifle koflulan yollardan birisi de çocuk çizimleridir. Çocuklar için resim yapmak bireysel, benzersiz ve yepyeni bir fley yaratmak amac›yla farkl› deneyimleri bir araya getiren bir süreçtir (Ersoy ve Türkkan, 2009). Çocuklar›n kendi dünyalar›n› ifade etmede kulland›klar› yaz›l› anlat›mlar›n›n yan› s›ra, iç
dünyalar›n› samimi bir biçimde aktard›klar› resimsel anlat›mlar›yla, onlar›n çevrelerini nas›l alg›lad›klar›, kendilerini bu çevre içinde nerede gördükleri ve çoklu
uyar›c›lardan edindikleri imajlar› nas›l anlamland›rd›klar› ortaya konulmaktad›r
(Belet ve Türkkan, 2007). Sanat temelli araflt›rman›n ayd›nl›¤a kavuflturma (daha
önce fark edilmeyenleri ortaya ç›karma), üretkenlik (yeni araflt›rma sorular› ortaya
koyma), aç›kgözlülük (belirgin e¤itimsel konu ve sorular› ele alma), genellenebi-
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lirlik olmak üzere özellikleri bulunmaktad›r (Green, Camili ve Elmore, 2006). Özellikle okulöncesi dönemde okuma-yazmaya henüz haz›rl›k yapan ö¤renciler için
resimsel anlat›mlar arac›l›¤›yla onlar›n dünyay› nas›l alg›lad›klar›n›n belirlenmesinde hem ö¤renci merkezli bir süreç hem de ö¤renci merkezli de¤erlendirme arac›
olan sanat temelli araflt›rma yaklafl›m›ndan s›kl›kla yararlan›lmaktad›r.

Öyküleme Araflt›rmas›
Nitel yaklafl›m›n özel bir türü olan öyküleme araflt›rmas› yaz›lan ya da söylenen
metnin tarihsel (kronolojik) olarak ba¤land›¤› olay ya da eylem serilerinin yeniden
öykülefltirilerek anlat›lmas› fleklinde tan›mlanabilir (Czarniawska, 2004). Öyküleme araflt›rmalar› genel olarak tek bir kifli ile çal›flmaya, elde edilen öykülerin koleksiyonundan veri sa¤lamaya, kiflisel deneyimleri raporlaflt›rmaya ve kifli için bu
deneyimlerin anlam›n› tart›flmaya odaklan›r (Creswell, 2005).
Öyküleme araflt›rmas›n›n süreci dört ana bafll›kta ele al›nabilir. Bunlar; odaklanma, veri toplama, raporlaflt›rma ve s›ralamad›r. ‹lk olarak araflt›rma probleminin
ya da sorusunun öyküleme çal›flmas›na uygun olup olmad›¤›na bak›l›r. Sonras›nda araflt›rman›n içeri¤inde; bir ya da daha fazla kifliye odaklanma, onlar›n hikâyelerinden elde edilen verileri toplama, bireysel deneyimleri raporlaflt›rma ve bu deneyimlerin anlamlar›n› tarihsel olarak s›ralama yer almaktad›r (Creswell, 2005).
Öyküleme araflt›rmalar› dil araflt›rmalar›, antropoloji, sosyoloji, e¤itim, sa¤l›k gibi alanlarda kullan›lmaktad›r. Öyküleme araflt›rmas› türlerine bakt›¤›m›zda en önde gelenleri biyografi, otobiyografi, yaflam öyküsü ve sözlü tarih olarak belirtilebilir (Creswell, 2007). Biyografi çal›flmalar› gerçek hayat›n kaydedilmesini içerir. Konu edilen kifli hayat›n› okuyarak kendi içine dönebilir böylelikle kendini görebilir.
Baflka bir deyiflle biyografi, kiflinin özel hayat›na giriflin gerçeklefltirilmesi olarak
belirtilebilir. Otobiyografi ise; kiflinin kendisi taraf›ndan yaz›lan, hat›ralar, günlükler, bloglar, mektuplar ve yaz›lar› içerir (Hamilton, 2008). Yaflam öyküsü kültürel
ba¤lam, sosyal kurallar ve de¤erleri içerir. Araflt›rmac› bu kavramlara dikkat ederek konu edilen kiflilerin seçimlerini ve hareketlerini kendi görüfllerini de içerecek
flekilde biçimlendirerek aktar›r (Polkinghorne, 1995). Sözlü tarih ise; kimin aktard›¤› bilinmeyen ve aktaran›n önemsiz oldu¤u her türlü materyali içermektedir.
Sözlü tarihin görüflme, haz›rl›k için araflt›rma ve tarihsel yöntemler için sorular gibi çeflitleri bulunmaktad›r (Grele, 1998).
Öyküleme araflt›rmalar›n›n flekillenmesinde afla¤›daki aflamalar ve unsurlar dikkate al›nmal›d›r (Clandinin ve Connelly, 2000):
• Bir ya da birkaç kiflinin detayl› olarak yaflam deneyimlerini içeren bir problem belirlenir.
• Geçmifl, flimdi ve gelecekteki olas› deneyimler dikkate al›narak bu deneyimlerin bir tarihsel s›ralamas› yap›l›r.
• Yaflam öyküleri denilen birincil kaynaktan elde edilen bilgiler ve alan metinleri ile veri toplama ifllemi gerçeklefltirilir. Bu s›rada kifliye yak›n bireyler,
aile fertleri, yaz›l› dokümanlar, resimler, mektuplar gibi çeflitli kaynaklardan
yararlan›labilir.
• Kat›l›mc›lar›n öyküleri analiz edilir ve mant›kl› bir çerçevede elde edilen bilgiler tekrar öykülefltirilir. Tekrar öyküleme, bir çerçeve alt›nda öykülerin
yeniden organize edildi¤i bir süreçtir. Öyküleme çal›flmas›n›n en önemli basama¤› olan tekrar öyküleme sürecinde, araflt›rmac› fikirler aras›nda nedensel bir iliflki kurar.

Öyküleme Araflt›rmas›:
Yaz›lan ya da söylenen
metnin tarihsel (kronolojik)
olarak ba¤land›¤› olay ya da
eylem serilerinin yeniden
öykülefltirilerek
anlat›lmas›d›r.

Tekrar Öyküleme: Bir
çerçeve alt›nda öykülerin
yeniden organize edildi¤i bir
süreçtir.
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• Öyküdeki ba¤lam, yer veya temalar bir araya getirilir. Tarihsel s›ralama basitten karmafl›¤a do¤ru, geçmifl, flimdi ve gelecek fikirlerden oluflur. Öyküler zaman, mekân ve olaydan oluflur. Olaylar dizisi, kiflinin deneyimleri ba¤lam›nda flekillenir. Tarihsel s›ralaman›n yan› s›ra araflt›rmac›, öykünün tafl›d›¤› anlam› daha ayr›nt›l› olarak tart›flarak öyküdeki temalar› detayland›rabilir. Bu nedenle nitel veri analizi hem öykünün hem de temalar›n ortaya ç›kar›ld›¤› bir betimleme olabilir.
• Araflt›rmac›, öykü toplarken kat›l›mc› ile iflbirli¤i içinde olmal›, iliflkileri görebilmeli, pürüzleri giderebilmeli ve kat›l›mc›lara kolayl›k sa¤lamal›d›r.
Öyküleme araflt›rmas›nda, anahtar tema, araflt›rmac› ve araflt›r›lan kifli yüz yüze
geldi¤inde de¤iflebilir. Bu süreçte her iki taraf da öykülerin anlam›n› tart›flmal› ve
yap›lan analizi geçerlik kontrolünden geçirmelidir (Creswell ve Miller, 2000). Araflt›rmac›, kat›l›mc›n›n öyküsünde kendi yaflam›ndan bak›fl aç›lar› bulabilir. Ayr›ca
öyküde, öykünün ak›fl›n› dramatik olarak de¤ifltiren s›rlar veya dönüm noktalar›
olabilir. Sonuç olarak öyküleme araflt›rmas› kiflilerin deneyimlerini tarihsel s›ralamal› olarak öykü fleklinde anlat›r ve bunlar› kiflisel, sosyal ve tarihsel ba¤lamda; bu
yaflanm›fll›klar›n önemli temalar›n› içerecek flekilde kurgular.

Gömülü Teori (Kuram Oluflturma)
Gömülü teori çal›flmalar›n›n amac› bir kuram› keflfetmek ya da oluflturmakt›r. Kuram genellikle somut bir flema ya da spesifik bir deneyime, duruma, ortama ait
önermeler setidir. Çal›fl›lacak olan olay›n/olgunun ba¤lam› gömülü teori çal›flmalar›n›n temelini oluflturmaktad›r. Bir baflka deyiflle araflt›rmac› toplad›¤› verileri anlaml› bir yap›ya kavuflturma yani bu verilerden yola ç›karak bir kuram oluflturma
çabas›ndad›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005). Bu tür çal›flmalarda kat›l›mc›lar kuram›n
geliflimine katk›lar› do¤rultusunda seçilirler. Öncelikle birbirine benzer deneyimlere sahip bireylerden oluflan homojen bir grup seçilir, kuram gelifltirildikten sonra
farkl› deneyimlere sahip bireylerden oluflan heterojen bir grup seçilebilir. Bu grupla istenirse kuram›n ilkelerinin do¤rulu¤u ya da yanl›fll›¤› test edilebilir. Baz› gömülü teori çal›flmalar›nda gözlem ve doküman analizi kullan›labilir olmas›na ra¤men fenomelojik çal›flmalarda oldu¤u gibi burada da ana veri kayna¤› bireysel görüflmelerdir (McMillan, 2004). Örne¤in; okulöncesi e¤itimde ö¤retim program›n›n
yeniden düzenlenmesine odaklanan araflt›rmac› okulöncesi e¤itimde ö¤retim program› de¤iflimini ne kuram› aç›klamaktad›r? Ö¤retim elemanlar› bu sürece nas›l kat›lmaktad›r? gibi araflt›rma sorular›yla araflt›rmas›na bafllayabilir. Ard›ndan de¤iflim
süreci nas›l bafllad›? Sürecin önündeki engeller nedir? Süreçteki en önemli bireyler
kimlerdir? Neden bu kifliler etkili olmufltur? Düzenleme sürecinin en son ç›kt›s› nedir? gibi alt araflt›rma sorular›yla kurama ulaflmaya çal›flabilir.

Durum Çal›flmas› (Örnek Olay)
Bogdan ve Biklen (1998) taraf›ndan tek bir olay›n, konunun ya da durumun detayl› olarak incelenmesi olarak tan›mlanan durum çal›flmas› McMillan (2004) taraf›ndan zaman ve mekânla nitelendirilen ve çok iyi tan›mlanm›fl tek bir varl›¤›n
araflt›r›lmas›d›r. Creswell (2003) durum çal›flmas›n› tek bir kifli, program, olay, süreç, kurum, kurulufl, sosyal grup veya fenomenin özel bir zaman çerçevesi içinde
uygun veri toplama araçlar›n›n bir arada kullan›larak incelenmesi olarak tan›mlamaktad›r. Durum çal›flmas›nda bir ya da daha fazla organizasyon, grup ya da topluluk hakk›nda, belirli bir süre boyunca, sistematik araflt›rman›n yürütülmesi ve
analiz edilmesi esast›r (Altun›fl›k ve di¤erleri, 2005, s.245). Durum çal›flmas› bir
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okul, kurum, örgüt gibi do¤al bir çevre içinde gerçeklefltirilir. Duruma iliflkin etkenler olan ortam, bireyler, olaylar, süreçler bütüncül bir yaklafl›mla derinlemesine incelenir ve etkenlerin ilgili durumu nas›l etkiledikleri ile durumdan nas›l etkilendiklerine odaklan›l›r.
Durum çal›flmas›; araflt›rma sorular›n›n gelifltirilmesi, araflt›rman›n alt problemlerinin gelifltirilmesi, analiz biriminin saptanmas›, çal›fl›lacak durumun belirlenmesi, araflt›rmaya kat›lacak bireylerin seçimi, verilerin toplanmas›, verilerin analizi ve
yorumlanmas› ve durum çal›flmas›n›n raporlaflt›r›lmas› olmak üzere sekiz basamaktan oluflmaktad›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005, s. 194). Bu basamaklar afla¤›da k›saca
özetlenmifltir (McMillan, 2004; Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005):
Araflt›rma sorular›n›n gelifltirilmesi: Araflt›rmac› “nas›l”, “niçin” sorular› temelinde araflt›rma sorular›n› oluflturur bunun yan› s›ra “ne” sorusunu da araflt›rma desenine dahil edebilir. Araflt›rma sorusu derinlemesine betimleme ve anlamaya yönelik olarak yaz›l›r.
Araflt›rman›n alt problemlerinin gelifltirilmesi: Baz› araflt›rma problemlerine
iliflkin ayr›nt›l› yan›tlar bulmak olanakl› olmayabilir böylesi durumlarda araflt›rma
probleminin alt boyutlar› ve alanlar› ortaya konulmal›d›r.
Analiz biriminin saptanmas›: Araflt›rmac› için sorun kayna¤› olan “durum”un
ne oldu¤unun tan›mlanmas›d›r.
Çal›fl›lacak durumun belirlenmesi: Araflt›rmac›, araflt›rma problemini en iyi çal›flabilece¤ini düflündü¤ü durum ya da durumlar› saptar.
Araflt›rmaya kat›lacak bireylerin seçimi: Birbiriyle etkileflim içinde bulunan,
ayn› ortam› paylaflan, birbirleriyle tan›mlanabilen bireylerden oluflan bir grup birey
araflt›rmac› taraf›ndan seçilir.
Verilerin toplanmas›: Araflt›rmac› olabildi¤ince birden fazla veri kayna¤›n›, türünü ve yöntemini kullanarak veri toplamal›d›r. Böylelikle araflt›rman›n sonuçlar›n›n daha zengin bir bak›fl aç›s›yla yorumlanmas› mümkün olacakt›r. Durum çal›flmalar›nda doküman analizinin yan› s›ra ço¤unlukla gözlem ve görüflmeler kullan›lmaktad›r.
Verilerin analizi ve yorumlanmas›: Analiz sürecinde elde edilen verilerin düzenlenmesi, dökümü, kodlanmas›, özetlenmesi ve yorumlanmas› gerekmektedir.
Stake (1995) durum çal›flmalar›nda kategorik kümeleme, do¤rudan yorumlama,
örüntüleri çizme ve do¤al genelleme olmak üzere dört tür veri analizinden bahsetmektedir.
Raporlaflt›rma: Üretilen raporlar›n baflkalar›n›n yararlanabilece¤i ölçüde öz,
içerikten ödün vermeyecek flekilde betimsel olmas› gerekmektedir.
Örgütlerdeki sosyal süreçlerin anlafl›lmas›nda di¤er yöntemlere göre daha baflar›l› olan durum çal›flmas›n›n keflfedici, aç›klay›c› ve tan›mlay›c› olmak üzere üç
türü bulunmaktad›r.
Durum çal›flmalar› yaflam›n belli bir kesitine iliflkin derinlemesine bilgi sa¤lar,
okuyucunun kendi bulundu¤u durumla sunulan durum aras›nda karfl›laflt›rma yap›labilmesine olanak tan›r. Ancak durum çal›flmalar›nda kurum ya da kiflilerin kimliklerini gizlemek zordur.
Tablo 2.2’de nitel araflt›rmalarda kullan›lan desenler özetlenmifltir.
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Durum çal›flmas›: Güncel bir
olguyu kendi gerçek yaflam
çerçevesi içinde çal›flan,
olgu ve içinde bulundu¤u
içerik aras›ndaki s›n›rlar›n
kesin olmad›¤› ve birden
fazla veri kayna¤›n›n var
oldu¤u durumlarda
kullan›lan, görgül bir
araflt›rma yöntemidir.
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Tablo 2.2
Nitel Araflt›rma
Desenlerinin
Karfl›laflt›r›lmas›

Bilimsel Araflt›rma Yöntemleri
Veri Toplama

Fenemoloji

Etkinlikleri

(olgu bilim)

Geleneksel

Olguyu yaflam›fl

olarak çal›fl›lan

çoklu bireyler

Etnografi

Gömülü

Öyküleme

Durum

teori

araflt›rmas›

çal›flmas›

Bir kültür-

Bir eylemden

Tek, bireysel,

S›n›rland›r›lm›fl

paylafl›m›

sorumlu ya da

eriflilebilir ve

bir sistem

nedir? (grup ya

içerisinde olan

olgunun

ay›rt edilebilir

da bireysel)

bireyler,

özünde yer

olay, program

gruplar ya da

alan ifllemlere

ya da çoklu

temsili gruplar

kat›lm›fl çoklu

bireyler)

(ifllem, etkinlik,

bireyler
Tipik eriflim ve

Bu olguyu de-

Kilit kifliye

Homojen bir

Kiflilerden izin

Kilit kifliye

uyum konular›

neyimlemifl

eriflim iznini

örnekleme

alma,

eriflim iznini

nelerdir

kiflileri bulmak

elde etmek,

belirlemek

arflivlerdeki

elde etmek,

(eriflim ve

haber kayna¤›-

bilgilere eriflme

haber kayna¤›n›n

uyum)

n›n gizlili¤ini

izni

gizlili¤ini

korumak

korumak

Bir kifli çal›flma

Olgu hakk›nda

Bir kiflinin

Homojen bir

Kifliye ba¤l› bir

Bir durum ya da

için birey ya da

deneyimi olan

yabanc› oldu¤u

örneklem

çok strateji

durumlar bulma,

kümeyi nas›l

kiflileri bulma

kültürel bir

bulma, teori

(uygun, politik

atipik durumlar,

seçer? (amaçl›

(ölçüt

grup bulma,

tabanl›

olarak önemli,

maksimum

örnekleme

örnekleme)

temsili bir

örneklem,

karakteristik,

çeflitlilik ya da

örneklem

teoriksel

kritik bir du-

afl›r› ve ayk›r›

örneklem

rum)

durumlar

stratejileri)
Tipik olarak

Befl kifliden 25

Kat›l›mc›

Teorideki

Belgeler ve

Kapsaml›

toplanan

kifliye kadar

gözlemler,

detaylara

arfliv

formlar;

verilerin

görüflmeler

görüflmeler,

eriflmek için

materyalleri,

belgeler,

biçimleri

eserler ve

20- 30 kifli

aç›k uçlu

kay›tlar,

nelerdir? (Veri

belgeler

aras› öncelikli

görüflmeler,

görüflmeler,

görüflmeler

hat›rat, kat›l›m-

gözlemler ve

c› gözlem,

fiziksel eserler

toplama
flekilleri)

rastlant›sal
konuflma
Bilginin nas›l

Ço¤unlukla

Alan notlar›,

Görüflme

Notlar,

Alan notlar›,

kay›t edilece¤i

ayn› kifliler ile

görüflme ve

tutana¤›, k›sa

görüflme

görüflme ve

(bilginin kay›t

birden fazla

gözlem

notlar

tutana¤›

gözlem

edilmesi)

görüflme

tutanaklar›

Yayg›n veri

Bir kiflinin

Alan konular›

Görüflme

Materyale

Görüflme ve

toplama

deneyimlerini

(dönüflümlülük,

konular›

eriflim,

gözlem

konular› (alan

paranteze alma

tepkisellik,

söyleflinin ve

konular›

karfl›l›kl›l›k, öze

materyallerin

dönüfl, kiflisel

orijinalli¤i

konular›)

tutanaklar›

bilgi, aç›klama)
Bilgi nas›l

Dökümler,

Alan notlar›,

Dökümler,

Dosyalar,

Alan notlar›,

saklanmakta-

(Transkript-

Dökümler,

Bilgisayar

Bilgisayar

Dökümler,

d›r? (verinin

yaz›ya dökme)

Bilgisayar

dosyalar›

dosyalar›

Bilgisayar

depolanmas›)

Bilgisayar

dosyalar›

dosyalar›
* Creswell (2007)’den uyarlanm›flt›r.

dosyalar›
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Özet

N
A M A Ç

1

•

•

•

•

Bilimsel araflt›rmalarda kullan›lan kavramlar›
tan›mlayabilmek
Bilimsel araflt›rmalarda s›kl›kla karfl›m›za ç›kan
kavramlar; problem, de¤iflken, hipotez, veri ve
bulgudur. Birden çok çözüm yolu olan ve bireyi
rahats›z eden her durum problemdir. Problem
bütünlefltirme, s›n›rland›rma ve tan›mlama olmak
üzere üç aflamal› bir yaklafl›mla tan›mlanabilir.
En az iki de¤er alabilen her fley de¤iflkendir. De¤iflkenler ald›klar› de¤erlere göre süreksiz ve sürekli de¤iflkenler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Kontrol flekillerine göre de¤iflkenler ba¤›ml›, ba¤›ms›z ve kontrol de¤iflkenleri olmak üzere üç gruba
ayr›labilirler. Bir kiflinin cinsiyeti süreksiz bir de¤iflkenken maafl› sürekli bir de¤iflkendir. Bir ö¤rencinin baflar›s› ba¤›ml› de¤iflken iken motivasyonu ba¤›ms›z de¤iflkendir. Bu süreçteki s›n›f›n
gürültüsü de kontrol de¤iflkeni olabilir.
Hipotez bir baflka deyiflle denence problemin
geçici çözüm yoludur. ‹statistiksel hipotez ve
araflt›rma hipotezi olmak üzere iki türü vard›r.
Veri, bir problemde bilinen, belirtilmifl anlat›mlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan fleydir. Bir
baflka deyiflle veri ifllenmemifl kan›tlard›r. Veriler
olgusal ve yarg›sal veriler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Bulgu ise araflt›rma verilerinin çözümlenmesinden ç›kan bilimsel sonuçtur.

N

Nicel araflt›rma model ve türlerini aç›klayabilmek
2
• Araflt›rma modeli araflt›rma amac›na uygun ve
ekonomik olarak verilerin toplanmas› ve çözümlenmesi için gerekli koflullar›n düzenlenmesidir.
Tarama ve deneme modelleri olmak üzere iki temel araflt›rma modeli vard›r.
• Tarama modelinde araflt›rmaya konu olan olay,
birey ya da nesne kendi koflullar› içinde oldu¤u
gibi tan›mlanmaya çal›fl›l›r. Tarama modelleri genel tarama modelleri ve örnek olay tarama modelleri olmak üzere ikiye ayr›l›r. Genel tarama
modelleri tekil ve iliflkisel tarama modelleri olmak üzere ikiye ayr›l›rken, iliflkisel tarama modelleri de korelasyon ve karfl›laflt›rma türü iliflkisel tarama modelleri olmak üzere ikiye ayr›l›r.
• Neden-sonuç iliflkilerini belirlemeye çal›flmak
amac›yla araflt›rmac›n›n kontrolü alt›nda, gözlenmek istenen verilerin üretildi¤i araflt›rma modelleri deneme modelleridir. Deneme modelleri deneme öncesi, gerçek deneme ve yar› deneme
modelleri olmak üzere üçe ayr›lmaktad›r.

A M A Ç

N
A M A Ç

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nicel bir araflt›rmay› planlama aflamalar›na uygun planlayabilmek
Nicel araflt›rmalar›n planlanmas›nda afla¤›daki
aflamalar göz önüne al›n›r. Bu aflamalar;
Problemin seçilmesi ve hipotezlerin ifade edilmesi
Araflt›rma modelinin oluflturulmas›
Veri toplama
Verilerin kodlanmas› ve analizi
Bulgular›n yorumlanmas›
Raporlaflt›rmad›r.
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N

Nitel bir araflt›rmay› planlama aflamalar›na uygun planlayabilmek
• Nitel araflt›rmada s›n›rlar› aç›k seçik belirlenmifl
bir bafllang›ç noktas› ve bu bafllang›ç noktas›ndan hareketle izlenen ve araflt›rma sürecinde de¤iflmeyen belirli aflamalar söz konusu de¤ildir.
Bir baflka deyiflle baflta ortaya ç›kan desen araflt›rma süreci içinde karfl›lafl›lan yeni durumlara ve
bulgulara göre yeniden biçimlendirilebilir. Bir
döngü olarak ele al›nan nitel araflt›rmalarda araflt›rma probleminin belirlenmesi, kuramsal/kavramsal çerçevenin oluflturulmas›, araflt›rma soru/sorular›n›n yaz›lmas›, örneklemin belirlenmesi, araflt›rmac›n›n rolünün belirlenmesi, veri toplama, veri analizi, bulgular›n betimlenmesi ve
yorumlanmas›, sonuçlar›n s›n›rland›r›lmas› ve
analitik genellemelere ulafl›lmas› gibi zaman içinde esneklik gösteren aflamalar söz konudur.

A M A Ç

4

N
A M A Ç

5

Nitel araflt›rma desenlerini aç›klayabilmek

• Nitel araflt›rma desenleri aras›nda fenemoloji, etnografi, sanat temelli araflt›rma, öyküleme araflt›rmas›, gömülü teori ve durum çal›flmas› yer almaktad›r.
• Fenomenolojik yaklafl›m›n amac› durum içinde
yer alan aktörlerin alg›lar›ndan fenomeni tan›mlamak ve ayd›nlatmakt›r. Bireysel bilgi ve öznellik paradigmas›na dayanan ve bireylerin bak›fl
aç›lar› anlamak için uygun olan bu yaklafl›mda
bireysel bak›fl aç›s›na ve yorumlamaya vurgu yap›lmaktad›r.
• Etnografi bir kültür ya da sosyal grupta kültürel
örüntüleri ve anlamlar› derinlemesine betimleme ve yorumlama çal›flmas›d›r. Etnografi çal›flmalar›nda bireylerin as›l davran›fllar› do¤al ortam›nda gözlemlendi¤i için o davran›fla iliflkin derinlemesine, zengin veri elde edilir. Bu ba¤lamda etnografi do¤al ortam›nda gözlemlendi¤inde
anlafl›lacak davran›fllar için daha uygun bir yaklafl›md›r.
• Sanat temelli araflt›rma e¤itimsel durumlar› keflfetmek, yorumlamak ve de¤erlendirmek için kullan›lan bir araflt›rma yaklafl›m›d›r. Bilimsel araflt›rmalarda sanat ve araflt›rmay› iliflkilendiren bir
desen olan sanat temelli araflt›rmada yaz›l› ve resimsel anlat›mlara iliflkin çeflitli yöntemler kullan›lmaktad›r. Disiplinler aras› bir desen olan sanat
temelli araflt›rmada ö¤rencilerin sanatsal anlat›m-

lar› yoluyla çeflitli durumlara iliflkin alg›lar› ve
bak›fl aç›lar›, kendi izlenimlerinden yola ç›karak
ortaya konulmaya çal›fl›lmaktad›r.
• Öyküleme araflt›rmas› yaz›lan ya da söylenen
metnin tarihsel (kronolojik) olarak ba¤land›¤›
olay ya da eylem serilerinin öykülefltirilerek yeniden ya da tekrardan anlat›lmas›d›r. Genel olarak tek bir kifli ile çal›flmaya, elde edilen öykülerin koleksiyonundan veri sa¤lamaya, kiflisel deneyimleri raporlaflt›rmaya ve kifli için bu deneyimlerin anlam›n› tart›flmaya odaklan›r. Odaklanma, veri toplama, raporlaflt›rma ve s›ralama olmak üzere öyküleme araflt›rmas›n›n süreci dört
ana bafll›kta ele al›nabilir.
• Gömülü teori çal›flmalar›n›n amac› bir kuram›
keflfetmek ya da oluflturmakt›r. Çal›fl›lacak olan
olay›n/olgunun ba¤lam› gömülü teori çal›flmalar›n›n temelini oluflturmaktad›r. Araflt›rmac› veri
toplarken veya yorumlarken verilerin içine gömülü olan kuram› ortaya ç›kart›r ve araflt›rma boyunca yeni kavram ve kuramlara ulaflabilir.
• Bir ya da daha fazla organizasyon, grup ya da
topluluk hakk›nda, belirli bir süre boyunca, sistematik araflt›rman›n yürütülmesi ve analiz edilmesinin esas oldu¤u durum çal›flmas› tek bir olay›n, konunun ya da durumun detayl› olarak incelenmesi olarak tan›mlanmaktad›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Araflt›r›lmak istenen problem diliminin bütün içindeki yerinden al›narak tan›t›ld›¤› problemi tan›mlama
aflamas› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Bütünlefltirme
b. S›n›rland›rma
c. Tan›mlama
d. Belirleme
e. Aç›klama

6. Deney öncesi ölçmenin ba¤›ml› de¤iflkeni etkileme
olas›l›¤› yüksek oldu¤u durumlarda tercih edilen araflt›rma modeli afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Tek gruplu öntest- sontest modeli
b. Öntest-sontest kontrol gruplu model
c. Solomon dört gruplu model
d. Eflitlenmemifl kontrol gruplu model
e. Öntest-sontest ayr› örnek grup modeli

2. “K›z ve erkek ö¤rencilerin ölçme de¤erlendirme dersi baflar›lar› aras›nda fark yoktur” afla¤›daki kavramlar›n
hangisine örnektir?
a. Araflt›rma hipotezi
b. De¤iflken
c. ‹statistiksel hipotez
d. Problem
e. Model

7. Bir yöntemin s›n›rl›l›¤›n› ortadan kald›rmak için birden fazla veri toplama yönteminin birarada kullan›lmas›na ne ad verilmektedir?
a. Yöntem çeflitlemesi
b. Veri çeflitlemesi
c. Araflt›rmac› çeflitlemesi
d. Kuram çeflitlemesi
e. Kat›l›mc› çeflitlemesi

3. Afla¤›dakilerden hangisi sürekli de¤iflkendir?
a. Cinsiyet
b. Medeni durum
c. Mezun olunan okul türü
d. Yafl
e. Kardefl say›s›

8. Afla¤›dakilerden hangisi nitel araflt›rman›n planlama
aflamalar›ndan biri de¤ildir?
a. Problemin seçilmesi ve hipotezlerin ifade edilmesi
b. Kavramsal çerçevenin oluflturulmas›
c. Araflt›rmac›n›n rolünün belirlenmesi
d. Bulgular›n betimlenmesi ve yorumlanmas›
e. Analitik genellemelere ulafl›lmas›

4. “Ö¤retmenlerin cinsiyetlerine göre bilgisayar okuryazarl›klar› aras›nda anlaml› bir fark ortaya ç›kmam›flt›r”
afla¤›daki kavramlar›n hangisine örnektir?
a. Hipotez
b. De¤iflken
c. Araflt›rma
d. Varsay›m
e. Bulgu
5. 5B s›n›f›nda bilgisayar kayg›s›n›n ö¤rencinin bilgisayar dersi baflar›s› ile iliflkisinin incelendi¤i ve bilgisayar
kayg›s› ölçe¤inin hem öntest hem de sontest olarak kullan›ld›¤› araflt›rma deseni afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Tek gruplu öntest- sontest modeli
b. Öntest-sontest kontrol gruplu model
c. Solomon dört gruplu model
d. Öntest-sontest ayr› örnek grup modeli
e. Eflitlenmemifl kontrol gruplu model

9. Amac› kat›l›mc›lar›n bak›fl aç›s›n› anlamak ve sosyal
gerçekli¤i incelemek olan araflt›rma türü afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Etnografi
b. Gömülü teori
c. Durum çal›flmas›
d. Fenomenoloji
e. Öyküleme araflt›rmas›
10. Örgütsel de¤iflimin anlafl›labilmesi için örgütsel de¤iflim sürecindeki bir örgütün belli bir süre izlenmesi ve
meydana gelen de¤iflikliklerle ilgili bilgi toplanmas› afla¤›dakilerin hangisiyle sa¤lanabilir?
a. Ölçek
b. Deneysel desen
c. Durum çal›flmas›
d. Eylem araflt›rmas›
e. Anket
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Yaflam›n ‹çinden

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

Yüksekö¤retimde Web’e Dayal› ve Yüzyüze Ders
Alan Ö¤rencilerin Ö¤renme Stratejilerinin, Bilgisayar Kayg›lar›n›n ve Baflar› Durumlar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›
“Farkl› ö¤retim yöntemleri kullan›ld›¤›nda ö¤rencilerin
ö¤renmede kulland›klar› ö¤renme stratejilerinin, bilgisayar kayg›lar›n›n ve baflar› durumlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›na yönelik bu araflt›rmada yar› deneysel deneme
modeli olan eflitlenmemifl kontrol gruplu model kullan›lm›flt›r. Eflitlenmemifl kontrol gruplu model öntestsontest kontrol gruplu modele benzemekle birlikte aralar›ndaki farkl›l›k gruplar›n gelifligüzel oluflturulmas›d›r.
Modelde gruplar›n yans›z atama yoluyla eflitlenmeleri
için çaba harcanmaz ancak deneklerin benzer nitelikte
olmalar›na olabildi¤ince özen gösterilir (Karasar, 1999).
Bu desen iki gruptan çok gruba uzat›labilir, ayr›ca desendeki tüm gruplar bir deneme alabilir, desende kontrol grubu olmayabilir (Balc›, 2001). Araflt›rmada kullan›lan modelin simgesel görünümü afla¤›daki gibidir:

1. b

Grup

Ön Ölçme

‹fllem

Son Ölçme

G1

BÖS1
B‹SÖ1
BKÖ1
BT1

Web’e Dayal›
Ö¤retim
Etkinli¤i

BÖS2
B‹SÖ2
BKÖ2
BT2

G2

BÖS1
B‹SÖ1
BKÖ1
BT1

Yüzyüze
Ö¤retim
Etkinli¤i

BÖS2
B‹SÖ2
BKÖ2
BT2

Modelde kullan›lan simgelerin anlamlar› flu flekildedir:
G1: Web’e Dayal› Ö¤retim Yap›lan Grup
G2: Yüzyüze Ö¤retim Yap›lan Grup
BÖS1= Biliflsel Ö¤renme Stratejileri Ölçe¤i (Öntest)
B‹SÖ1= Biliflötesi Ö¤renme Stratejileri Ölçe¤i (Öntest)
BKÖ1= Bilgisayar Kayg›s› Ölçe¤i (Öntest)
BT1= Baflar› Testi (Öntest)
BÖS2= Biliflsel Ö¤renme Stratejileri Ölçe¤i (Sontest)
B‹SÖ2= Biliflötesi Ö¤renme Stratejileri Ölçe¤i (Sontest)
BKÖ2= Bilgisayar Kayg›s› Ölçe¤i (Sontest)
BT2= Baflar› Testi (Sontest)

2. c

3. d

4. e
5. a
6. e
7. b
8. a
9. d
10. c

”

Kaynak: Gülümbay, A.A. (2005). Yüksekö¤retimde
web’e dayal› ve yüzyüze ders alan ö¤rencilerin ö¤renme stratejilerinin, bilgisayar kayg›lar›n›n ve baflar› durumlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›. Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi Yay›nlar›.

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Problemin Seçilmesi ve Hipotezlerin ‹fade Edilmesi” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Problemin Seçilmesi ve Hipotezlerin ‹fade Edilmesi” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Problemin Seçilmesi ve Hipotezlerin ‹fade Edilmesi” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bulgular›n Yorumlanmas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Araflt›rma Modelinin Oluflturulmas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Araflt›rma Modelinin Oluflturulmas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nitel Araflt›rmalar›n Planlanmas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nitel Araflt›rmalar›n Planlanmas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nitel Araflt›rma Desenleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nitel Araflt›rma Desenleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar

S›ra Sizde 1
Y›l cinsinden bir kimsenin yafl›n› söylemek nicel bir de¤iflkendir. Ayr›ca yafl›n›z› kesirli biçimde de ifade edebildi¤iniz için (örne¤in, 27 y›l, 4 ay, 5, saat, 15dk gibi)
yafl sürekli de¤iflkendir. Ancak bireylerin genç, orta yafll›, yafll› gibi s›n›fland›r›ld›klar› durumlarda yafl süreksiz
nitel bir de¤iflkendir.

A resource-based learning approach module one, theory and methods unit M14: Reliability, validity and
triangulation. (n.d.). Retrieved November, 6, 2007,
from http://www.sociology.org.uk/methrvt.doc
Altun›fl›k, R., Coflkun, R., Bayraktaro¤lu, S. ve Y›ld›r›m, E.
(2005). Sosyal bilimlerde araflt›rma yöntemleri: SPSS
uygulamal› (4. Bask›).Sakarya: Sakarya Kitapevi.
Balc›, A. (2001). Sosyal bilimlerde araflt›rma: Yöntem,
teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA Yay›nc›l›k.
Belet, D. ve Türkkan, B. (2007). ‹lkö¤retim ö¤rencilerinin yaz›l› anlat›m ve resimsel ifadelerinde alg› ve
gözlemlerini ifade biçimleri (Avrupa Birli¤i örne¤i).
VI. Ulusal S›n›f Ö¤retmenli¤i E¤itimi Sempozyumu
Bildiriler içinde (ss.270-278). Ankara: Nobel Yay›n
Da¤›t›m.
Bogdan, R.C. & Biklen, S. K. (2003) Qualitative research for education: An introduction to theory and
methods (3rd edition). Boston: Allyn&Bacon.
Büyüköztürk, fi.( 2001). Deneysel desenler. Ankara: PegemA Yay›nc›l›k.
Büyüköztürk, fi., K›l›ç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, fi. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araflt›rma
yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
Clandinin, D. J. & Connelly, F. M. (2000). Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research.
San Francisco, CA: Jossey Bass.
Creswell, J. W. ve Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice. 39,
124-130.
Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches (2nd edition). Thousand Oaks: Sage Publications.
Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning,
conducting and evaluating quantitative and qualitative research (2nd edition). Upper Saddle River,
NJ: Pearson Education, Inc.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research
design: Choosing among five approaches (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Czarniawska, B. (2004). Narratives in social science research. Thounsand Oaks, CA: Sage.
Denzin N.K. & Lincoln, Y. S. (2005). The handbook of
qualitative research (3rd edition). Thousand Oaks,
CA: Sage Publications.
Eisner, E. W. (2002). From episteme to phronesis to artistry in the study and improvement of teaching. Teaching and Teacher Education, 18 (4), 375-385.

S›ra Sizde 2
Kiflinin gelir düzeyiyle harcamalar› aras›ndaki iliflkinin
araflt›r›ld›¤› bir araflt›rmada gelir düzeyi ba¤›ms›z de¤iflken, harcamalar ba¤›ml› de¤iflkendir. Çünkü kiflinin
harcamalar› gelir düzeyine ba¤l›d›r. Gelir düzeyine ba¤l› olarak harcamalar› artacak ya da azalacakt›r.
S›ra Sizde 3
Örnek olayda çocuk deneysel bir de¤iflimleme yapmakta ve sistematik olarak örümce¤in baca¤›n› teker
teker koparmaktad›r. Amac› ba¤›ms›z de¤iflkenin (el
ç›rpma) ba¤›ml› de¤iflken (örümce¤in s›çrama yüksekli¤i) üzerindeki etkisini incelemektir. Burada bir neden
sonuca yol açmakta ancak ba¤lant› do¤ru kurulmamaktad›r. Deneysel yöntemde nedensellik ancak ç›kar›m›n
do¤ru yap›lmas› kofluluyla ortaya konulabilir.
S›ra Sizde 4
Nitel araflt›rmada araflt›rmac›n›n amac› çal›flt›¤› ortama
bilgi vermek de¤il ortamdan bilgilenmektir (bugün ben
sizden ö¤renmeye geldim). Bu nedenle öncelikle araflt›rmac›n›n rolünün aç›kça ortaya konmas› gereklidir.
Araflt›rmac› alanda uzun süreli veri toplar, toplad›¤› verileri sürekli inceler ve herhangi bir yorumunu sürekli
do¤rulat›r. Ayn› zamanda araflt›rmaya kat›lanlarla do¤al, rahats›z ve tehdit etmeyen bir flekilde etkileflimde
bulunursa çal›flt›¤› ortamdaki kiflilerin davran›fllar›n› etkileme olas›l›¤›n› en aza indirir.
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Eylem Araflt›rmas›

3

Eylem araflt›rmas› son y›llarda baflta e¤itim alan› olmak üzere turizm, ekonomi,
pazarlama vb. çok farkl› alanlarda s›kl›kla kullan›lan bir bilimsel araflt›rma yaklafl›m›d›r. Bu ünitede tan›t›lan eylem araflt›rmas› özel olarak e¤itim alan›nda yap›lan eylem araflt›rmalar›n› kapsamaktad›r. Eylem araflt›rmalar› ö¤renme-ö¤retme ortamlar›nda genellikle ö¤retmenler ya da yöneticiler taraf›ndan bazen de ö¤retmenler ile akademisyenlerin ya da bir okuldaki ö¤retmenlerin birlikte gerçeklefltirdikleri sistematik, bilimsel bir araflt›rma türüdür. Genel olarak nitel araflt›rma
flemsiyesi alt›nda görülen eylem araflt›rmas›, bu amac›na ulaflabilmek için asl›nda
hem nitel hem de nicel araflt›rma içerisinde bulunan veri toplama yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmektedir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;
e¤itim alan›nda kullan›lan eylem araflt›rmas› kavram›n› tan›mlayabilecek,
eylem araflt›rmas›n›n nicel ve nitel araflt›rma yöntemlerinden fark›n› s›ralayabilecek,
eylem araflt›rmas›n›n özelliklerini s›ralayabilecek,
eylem araflt›rmas› sürecinin aflamalar›n› aç›klayabilecek,
eylem araflt›rmalar›nda kullanilabilecek veri toplama araçlar›n› s›n›fland›rabilecek,
eylem araflt›rmas›nda veri analizi yöntemlerini tart›flabilecek,
eylem araflt›rmalar›ndaki geçerlik ve güvenirlik kavramlar›n› aç›klayabilecek,
eylem araflt›rmas›n›n ö¤retmenlerin mesleki geliflimindeki önemini tart›flabilecek,
eylem araflt›rmas›n›n ö¤retmen yetifltirmedeki önemini belirleyebileceksiniz.
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Örnek Olay
Elif ö¤retmen, bir y›l önce Eskiflehir’deki bir ilkö¤retim okulunda anas›n›f› ö¤retmeni olarak göreve bafllam›flt›r. Geçen sene ö¤retmenli¤inin henüz ilk y›l› olmas›na
ra¤men oldukça baflar›l› bir dönem geçirmifltir. Ancak, bu y›l›n ilk haftalar›nda s›n›f›ndaki baz› ö¤rencilerin etkinliklere kat›l›m›n›n düflük oldu¤unu fark etmifltir.
Ö¤rencilerini birkaç hafta gözlemledikten sonra bu durumun süreklilik gösterdi¤ini ve ö¤rencilerin etkinlik çal›flmalar›nda her geçen gün daha pasif durumda kald›klar›n› belirlemifltir. Bu duruma çözüm bulmak ve bu ö¤rencilerinin de etkinliklere aktif kat›l›m›n› sa¤lamak için üniversite ö¤renimi s›ras›nda bilgi edindi¤i ve
bir kez de uygulama f›rsat› buldu¤u eylem araflt›rmas›n› bu sorununu çözmek için
kullanabilece¤ini düflünerek, s›n›f›nda bir eylem araflt›rmas› gerçeklefltirmeye karar verdi. Bu amaçla öncelikle okulundaki di¤er ö¤retmen arkadafllar› ile görüflür.
Benzer sorunlar› yaflay›p yaflamad›klar›n› sorgular. Benzer sorunu yaflayan arkadafllar›ndan bu sorunu nas›l çözdüklerine iliflkin deneyimlerini toplar. Birkaç hafta onlar›n s›n›flar›nda gözlem yapmaya, ö¤rencilerin ve arkadafllar›n›n davran›fllar›n› incelemeye karar verir. Bu arada alanyaz›n taramas› gerçeklefltirerek kendi
sorunu ile ilgili alanda gerçeklefltirilen ö¤retmen araflt›rmalar› hakk›nda bilgi
toplar. K›sa süre içerisinde gerekli haz›rl›klar›n› tamamlayan ve s›n›f›nda uygulayabilece¤i bir eylem araflt›rmas› planlayan Elif ö¤retmen art›k daha fazla zaman
kaybetmek istemiyor, bir an önce araflt›rmas›na bafllamak istiyordu.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eylem araflt›rmas›
Ö¤retmen araflt›rmas›
Nicel araflt›rma
Nitel araflt›rma
Elefltirel kuram
Odak alan› belirleme
Eylemi planlama
Eylemi uygulama
Yans›tma
Deneyimlere dayal› veri toplama
teknikleri

• Sorgulamaya dayal› veri toplama
teknikleri
• ‹ncelemeye dayal› veri toplama
teknikleri
• Betimsel analiz
• ‹çerik analizi
• Geçerlik ve güvenirlik
• ‹nan›rl›k
• Güvenilmeye lay›k olma
• Transfer edilebilirlik
• Onaylanabilirlik

‹çindekiler
• EYLEM ARAfiTIRMASI
• Eylem Araflt›rmas›n›n Nicel ve Nitel Araflt›rmalarla Karfl›laflt›r›lmas›
• Eylem Araflt›rmas›n›n Özellikleri
• EYLEM ARAfiTIRMASI SÜREC‹
• EYLEM ARAfiTIRMALARINDA VER‹ TOPLAMA VE ANAL‹Z SÜREC‹
• EYLEM ARAfiTIRMALARINDA GEÇERL‹K VE GÜVEN‹RL‹K
• ‹nan›rl›k
• Transfer Edilebilirlik
• Güvenilmeye Lay›k Olma
• Onaylanabilirlik
• EYLEM ARAfiTIRMASININ MESLEK‹ GEL‹fi‹M AÇISINDAN ÖNEM‹
• EYLEM ARAfiTIRMASININ Ö⁄RETMEN YET‹fiT‹RME AÇISINDAN ÖNEM‹
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G‹R‹fi
Eylem araflt›rmalar›, son y›llarda yap›lan bilimsel araflt›rma çeflitleri aras›nda oldukça popüler bir yaklafl›m olarak, gerek akademisyenler gerekse de ö¤retmen araflt›rmac›lar taraf›ndan aktif olarak kullan›lan ve e¤itimin çeflitli konular›nda sistematik ve bilimsel olarak bilgi elde etme ve uygulamalar› gelifltirme amac›yla yararlan›lan bir yöntem olarak görülmektedir. Eylem araflt›rmas›n›n e¤itim alan›ndaki en
önemli amac›, e¤itim dünyas›nda ortaya ç›kan gerçekleri sistematik olarak anlamak ve onlar› de¤ifltirerek gelifltirmeye çal›flmakt›r (Kuzu, 2005). Afla¤›da öncelikle e¤itim alan›nda kullan›lan eylem araflt›rmas› kavram› tan›mlanm›fl, eylem araflt›rmas›n›n özellikleri, uygulama süreci, eylem araflt›rmas›nda veri toplama ve analiz
teknikleri aç›klanm›flt›r. Daha sonra eylem araflt›rmas›n›n ö¤retmenlerin mesleki
geliflimlerindeki önemi ve ö¤retmen adaylar›n›n yetifltirilmesindeki önemi ayr›nt›l›
olarak tart›fl›lm›flt›r.

EYLEM ARAfiTIRMASI
Eylem araflt›rmas›, alanyaz›nda çok farkl› biçimlerde tan›mlanmaktad›r. Johnson
(2003) eylem araflt›rmas›n›, gerçek okul ya da s›n›f ortam›nda ö¤retimin ya da eylemlerin kalitesini anlamak ve gelifltirmek amac›yla yap›lan bir araflt›rma süreci ve
önceden planlanm›fl, organize edilmifl ve di¤er ilgili kiflilerle paylafl›labilen bir
araflt›rma türü” olarak tan›mlamaktad›r. Johnson’a (2002) göre ö¤retmenler eylem
araflt›rmas›n›, kendi uygulamalar›n› gözlemlemek ya da saptad›klar› bir problemin
olas› çözümlerini üretebilmek ve bununla ilgili eylem sürecini aç›klamak için, sistematik ve düzenli bir yol ve e¤itimsel araflt›rma ile ö¤retme uygulamas› aras›ndaki bofllu¤u doldurabilecek bir köprü olarak görmektedir. Fraenkel ve Wallen (2003,
s.572) ise eylem araflt›rmas›n› “bir problemi çözmek ya da yerel bir uygulama hakk›nda bilgi vermek için bilgi toplamak amac›yla bir ya da daha fazla kifli, ya da
gruplar taraf›ndan yap›lan araflt›rma” olarak görmektedir.
Bogdan ve Biklen’e (2003, s.299) göre eylem araflt›rmas› ise “sosyal de¤iflimi
sa¤lamak amac›yla sistematik olarak bilgi toplama süreci” dir. Bogdan ve Biklen
(2003) eylem araflt›rmas›n›, “kat›l›mc› eylem araflt›rmas›” ve “politik eylem araflt›rmas›” olarak ikiye ay›rmaktad›r. Kat›l›mc› eylem araflt›rmas›, bir kurum ya da program içerisinde çal›flan kat›l›mc›lar›n beraberce, de¤iflimi sa¤lamak için önerilerde
bulunmak amac›yla bir araflt›rma tasarlamalar› ve uygulamalar›; politik eylem araflt›rmas› ise kiflilerin sosyal de¤iflimi sa¤lamak amac›yla planlad›klar› araflt›rmalar
olarak görülmektedir.
Elliot (1991, s.69) ise eylem araflt›rmas›n› “sosyal durum içerisindeki eylemin
kalitesini art›rmak amac›yla sosyal durumun araflt›r›lmas›” olarak aç›klamaktad›r.
Bu tan›m ö¤retme ve ö¤renmenin kalitesinin art›rman›n yan›nda, ö¤retmen ve ö¤rencilerin okullarda yaflad›klar› koflullar›n da gelifltirilmesini içermektedir.
Mills’e (2003) göre eylem araflt›rmas›, bir ö¤retme-ö¤renme ortam›nda araflt›rmac› olarak ö¤retmenler, yöneticiler, okul dan›flmanlar›, ya da di¤er ilgililer taraf›ndan ö¤rencilerinin nas›l daha iyi ö¤renebilecekleri, nas›l ö¤retim yapt›klar› ve
okullar›n›n nas›l iflledi¤i konusunda bilgi edinmek ve e¤itsel giriflimlerin (uygulamalar›n) etkilerini anlamak amac›yla nitel yöntemlerin kullan›ld›¤› ve araflt›rma yap›lan okulda pozitif e¤itsel de¤iflim hedeflendi¤i sistematik bir araflt›rma sürecidir.
Sizce eylem araflt›rmas›n›n genel özellikleri nelerdir?

SIRA S‹ZDE

Eylem Araflt›rmas›:
Bir problemi çözmek ya da
yerel bir uygulama hakk›nda
bilgi vermek için bilgi
toplamak amac›yla bir ya da
daha fazla kifli, ya da
gruplar taraf›ndan yap›lan
araflt›rmad›r.

Eylem araflt›rmas›,
• kat›l›mc› eylem
araflt›rmas› ve
• politik eylem araflt›rmas›
olmak üzere ikiye ayr›l›r.

1

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

D‹KKAT
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Mills, eylem araflt›rmas›n›n özelliklerini flu flekilde aç›klam›flt›r:
Eylem araflt›rmas›,
kendi gözetimindeki ö¤renciler üzerinde ö¤retmenler ve yöneticiler taraf›ndan,
okullarda ve s›n›flarda,

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

2

(Kim?)
(Nerede?)

“ne oldu¤unu” tan›mlamak ve yap›lan e¤itsel
giriflimlerin (uygulamalar›n) etkilerini anlamak
için nitel yöntemlerin kullan›ld›¤›,

(Nas›l?)

araflt›rma yap›lan okul ortam›nda pozitif e¤itsel de¤iflimi etkilemek amac›yla gerçeklefltirilen bir süreçtir.

(Niçin?)

Alanyaz›ndaSIRA
verilen
tan›mlar› inceledi¤inizde, sizce, bu tan›mlar içerisinde eylem araflt›rS‹ZDE
mas› için belirtilen en temel ortak nokta nedir?
D Ü fi Ü N incelenen
EL‹M
Alanyaz›nda
eylem araflt›rmas› tan›mlar›nda görülen ortak nokta, eylem araflt›rmas›n›n, “s›n›f, program ya da tüm okuldaki mevcut durumun de¤iflimiS O R U
nin ya da gelifliminin
sa¤lanmas›” d›r.
Ekiz (2003) ise eylem araflt›rmas›n›, okul ve s›n›f gibi yerel seviyelerde de¤iflimin buna ba¤l› olarak da geliflimin oluflturulabilmesinde en güçlü araflt›rmalardan
D‹KKAT
birisi olarak tan›mlamakta, felsefi olarak nitel ve nicel yöntemden farkl› oldu¤unu,
elefltirel kuram içerisinde görülmesi gerekti¤ini belirtmifltir.

N N

SIRA S‹ZDE

Eylem Araflt›rmas›n›n Nicel ve Nitel Araflt›rmalarla
Karfl›laflt›r›lmas›
AMAÇLARIMIZ

E¤itim araflt›rmalar› genellikle ya nicel ya da nitel araflt›rma biçiminde s›n›flanmaktad›r. Nicel araflt›rmalar, sebep-sonuç iliflkilerini ya da bu iliflkilerin gücünü
belirleyen az
K ‹ say›daki
T A P de¤iflkenlerin kontrol edilmesi üzerine odaklan›r. Bu araflt›rma türünde sebep-sonuç iliflkisini betimlemek amac›yla say›lardan yararlan›l›r.
Nicel araflt›rma yöntemleri ile gerçeklefltirilen e¤itim araflt›rmalar›n›n amac›, e¤itsel olaylar›T Eaç›klamak,
L E V ‹ Z Y O N tahmin etmek ya da kontrol etmektir (Gay, 1996, s.6). Araflt›rmac›lar bu amaçla baz› de¤iflkenleri kontrol ederler, manipüle ederler, bir hipotezi test etmeye çal›fl›rlar. Eylem araflt›rmalar›ndaki araflt›rmac›lar ise kendi bulgular›na dayanarak e¤itsel ortamlarda olumlu de¤ifliklikler ve eylemler gerçeklefltir‹NTERNET
meye çal›fl›rlar.
Nicel araflt›rmalarda araflt›rmac› olarak genellikle üniversite ö¤retim elemanlar›,
bilim adamlar› ve üniversite ö¤rencileri çal›flmakta ve ö¤renciler, ö¤retmenler ve
okul yöneticileri üzerinde araflt›rmalar gerçeklefltirmektedirler. Oysa eylem araflt›rmas›nda araflt›rmac›lar genellikle ö¤retmenler ve yöneticilerdir ve araflt›rma kendi
ö¤rencileri ya da kendi okullar› üzerinde gerçeklefltirilmektedir. Eylem araflt›rmalar›nda araflt›rmac›lar ayn› zamanda kendi araflt›rmalar›n›n kat›l›mc›lar›d›r.
Nitel araflt›rmalarda ise kat›l›mc›lar›n alg›lar›n› belirlemek ve anlamak, veri toplamak amac›yla betimsel yaklafl›mlar kullan›l›r. Bu amaçla veriler nitel araflt›rmalarda yüz yüze görüflmeler, gözlemler ve videoteyp kay›tlar› ile toplan›r. Ancak, nicel
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ve nitel yaklafl›m birbirinden farkl› oldu¤u halde, karfl›l›kl› olarak birbirinden ayr›
tutulmalar›na gerek yoktur. Bir çal›flmada nitel ve nicel yöntemlerin ikisi bir arada
kullan›labilir (Johnson, 2002, s.4).
Eylem araflt›rmalar› ise, ö¤retmenlerin, kendi ö¤rencilerinin ö¤renmelerini sistematik olarak etkileyen uygulamalar›n› yans›tmalar›n› sa¤lar. Eylem araflt›rmas›
ö¤retme-ö¤renme ortam›nda ö¤retmenler, araflt›rmac›lar, yöneticiler ve okul dan›flmanlar› ya da kat›l›mc›lar taraf›ndan okullar›n nas›l iflledi¤i, ö¤retmenlerin nas›l ö¤retim yapt›klar› ve ö¤rencilerin daha iyi nas›l ö¤renebileceklerini belirlemek amac›yla gerçeklefltirilen sistematik bir araflt›rma sürecidir.
SIRA
S‹ZDE
Sizce, nicel araflt›rma, nitel araflt›rma ve eylem araflt›rmas› yöntemleri
aras›ndaki
en belirgin farkl›l›klar nelerdir?

3

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Felsefi aç›dan bak›ld›¤›nda ise eylem araflt›rmas›, nicel ve nitel yöntemlere belirli aç›lardan karfl› ç›kmakta, kendini elefltirel kuram içerisine yerlefltirmektedir.
O R U ve Kemmis,
Felsefi temelini ünlü sosyolog Jürgen Habermas’›n oluflturdu¤uS (Carr
1986, aktaran: Ekiz, 2003) elefltirel kuram›n amac›, sosyal bilimlerde pozitivist ve
yorumlay›c› yaklafl›mlar›n elefltirileri ›fl›¤›nda kuram ve uygulama
iliflkiD ‹ Karas›ndaki
KAT
yi yeniden de¤erlendirmektir. Bilindi¤i gibi nitel araflt›rma yöntemi, felsefi olarak
post pozitivizm, rölativizm, yorumlay›c› ve idealizm gibi öznel paradigmalara daSIRA S‹ZDE
yanmakta ve araflt›r›lan konuyu kat›l›mc›lar›n boyutundan anlamaya ve yorumlamaya çal›flmaktad›r. Oysa elefltirel kuram, anlaman›n tek bafl›na yetersiz oldu¤unu,
anlad›ktan sonra “de¤ifltirmenin” ve “gelifltirmenin” de önemli
oldu¤unu savunAMAÇLARIMIZ
maktad›r. Nicel araflt›rma yöntemi ise felsefi olarak, pozitivizm, objektivizm ve realizm gibi felsefi ak›mlara dayanmakta ve araflt›r›lan konu hakk›nda nesnel, genellenebilir, geçerli ve güvenilir bilgi elde etmeyi amaçlamaktad›r
K ‹(Kufl,
T A P2003). Araflt›rman›n temelinde kat›l›mc›lar›n gözlenebilir ve ölçülebilir davran›fllar› yatmaktad›r. Elefltirel kuram, insan davran›fllar›n›n, do¤a bilimlerinin kulland›¤› yaklafl›mlarla anlafl›lamayaca¤›n› belirterek bu kurama da karfl› ç›kmaktad›r.
TELEV‹ZYON
Elefltirel e¤itim araflt›rmalar› da elefltirel kuram ile ayn› felsefi yaklafl›mlara dayanmaktad›r. Elefltirel e¤itim araflt›rmalar›n›n temelinde, uygulamac›lar›n da bilimsel bilgi üretme sürecinde söz hakk› olmas›, bu sürece aktif kat›lmalar› ve bizzat
TERNET
kendilerinin de e¤itim uygulamalar›n› gelifltirmek için bilimsel‹ Naraflt›rma
yapmalar› gerekti¤i yatmaktad›r. Bu kuram çerçevesinde, ö¤retmenlerin araflt›rmac› rolü
üstlenmesi, onlar›n kendi e¤itim uygulamalar›n› flekillendiren durumlar› daha iyi
anlamalar›n› ve bunlar› gelifltirmelerini sa¤lar. Eylem araflt›rmalar› ö¤retmenler taraf›ndan yap›labildi¤i gibi akademisyenler taraf›ndan da gerçeklefltirilebilir, zira
akademisyenler de uygulay›c›lard›r ve kendi e¤itim durumlar›n› de¤ifltirmek ve gelifltirmek çabas› içerisinde olabilirler (Ekiz, 2003).
Hendrics’in (2006) eylem araflt›rmas›n› nicel ve nitel araflt›rmalar ile de¤iflik boyutlardan karfl›laflt›ran tablosu (Tablo 3.1), bize üç araflt›rma yöntemi aras›ndaki
farklar› göstermesi aç›s›ndan yararl› olabilir:
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Tablo 3.1
Nicel, nitel ve eylem
araflt›rmas›
aras›ndaki farklar

Bilimsel Araflt›rma Yöntemleri

Nicel Araflt›rma

Nitel Araflt›rma

Eylem Araflt›rmas›

Araflt›rmac› /
Rolü

Fakülte personeli, mezun ö¤renciler / araflt›rmac›, di¤erleri ile çal›flan objektif bir gözlemcidir.

Fakülte personeli, antropologlar, mezun
ö¤renciler / Araflt›rmac›, araflt›rma sürecinde di¤erleri ile birlikte sürece dahil olan
kiflidir.

Ö¤retmenler, yöneticiler, okul destek personeli, ö¤renciler
ve/veya fakülte personeli / Araflt›rmac›, kendi kendine ve di¤er kiflilerle çal›flan bireydir.

Amaç

E¤itsel teorilere yönelik olarak oluflturulmufl
hipotezleri test etmek.

Do¤al olgular› anlamak
ve yorumlamak.

Bir ö¤retmen veya yöneticinin e¤itim - ö¤retime iliflkin problemlerini çözmek ve ayd›nlatmak.

Dinleyiciler

Fakülteler, personel,
mezun ö¤renciler

Fakülteler, personel,
mezun ö¤renciler

Her zaman dinleyici
yoktur. Ancak araflt›rmac›n›n ulaflt›¤› sonuçlar› paylaflmas›yla di¤erlerinin de ö¤renmesi söz konusudur.

Kat›l›mc›lar

Büyük bir evren içinden rasgele bir örneklem seçilir

Amaçl› bir örneklem
seçilir.

Veri Toplama
Türleri

Objektif ve nicel veriler toplan›r. Bu verilerin toplanmas›nda da
genellikle anketler kullan›l›r.

Doküman incelemeleri, gözlemler, görüflmeler

Amaçl› olarak seçilen
kat›l›mc›lar vard›r.
Araflt›rmac› da bir kat›l›mc› olarak düflünülebilir.
Veriler çeflitli flekillerde toplanabilir. Gözlemler, çal›flma örnekleri, ö¤renci ürünleri,
görüflmeler, dergiler ve
video kay›tlar› kullan›labilir.

Varsay›mlar

Rastlant›sal bir örneklem ve kontrollü bir
içerik ile ulafl›lan sonuçlardan genellemelere var›l›r.

Elde edilen veriler bir
olguyu anlamay› sa¤lar.

Uygulama sonucunda
elde edilen verilerden
yans›tmalar yap›l›r, bu
sonuçlara göre tekrar
eylemde bulunulur ve
bu döngü devam eder.

Eylem Araflt›rmas›n›n Özellikleri
Eylem araflt›rmas›n›n temel özelliklerini e¤itim alan› aç›s›ndan ele alan Johnson
(2002, s:14-16) bu özellikleri flu flekilde aç›klanm›flt›r:
• Eylem araflt›rmas› sistematiktir. Verilerin toplanmas›, analizi ve sunumunda
belirli bir özgünlü¤ün bulunmas›na karfl›n sistematik bir bak›fl›n oluflmas›
gerekir. Eylem araflt›rmas› bafl›bofl bir yöntem de¤ildir.
• Eylem araflt›rmas› yan›t› bilinen bir soru ile bafllamaz. Araflt›rmac› araflt›rma
sürecinin bafllang›c›nda tarafs›z bir gözlemci durumundad›r.
• Eylem araflt›rmas› karmafl›k ya da ayr›nt›l› olmak zorunda de¤ildir. ‹yi organize edilmifl, k›saca tan›mlanm›fl bir çal›flma, karmafl›k ve kafa kar›flt›ran
bir çal›flmadan daha çok tercih edilir. E¤er çok fazla materyal ya da ayr›nt›
içerirse, araflt›rmac› ayr›nt›da bo¤ulup ne arad›¤›n› unutabilir ve rapor anlafl›lmaz bir durum al›r.
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• Eylem araflt›rmas›nda veri toplamaya bafllamadan önce plan yap›lmal›d›r.
Sistematik bir araflt›rma için veri toplamadan önce bir plana ve bir takvime
sahip olunmal›d›r. Bununla birlikte araflt›rma sürecinde planlar›n ya da veri
toplama türünün de¤iflebilece¤i de unutulmamal›d›r.
• Eylem araflt›rmalar›n›n süresi de¤iflkendir. Bir eylem araflt›rmas›n›n süresi,
araflt›rma sorusuna, araflt›rman›n do¤as›na, araflt›rma çevresine ve toplanan
verilerdeki ölçütlere göre belirlenir. Ö¤retmenlerin gerçeklefltirece¤i küçük
çapl› eylem araflt›rmalar›nda süre en az iki hafta olarak planlanmal›d›r. Üniversite ö¤rencilerinin yapacaklar› çal›flmalar için bu süre bir ya da iki döneme yay›labilir. Daha üst aflamalarda, örne¤in yüksek lisans tezi ya da akademik çal›flmalarda bu süre genellikle iki aydan bafllayarak bir ö¤retim y›l›na
kadar uzan›r. E¤er veri toplama süresi çok k›sa tutulursa sonuçlar›n e¤itim
alan›na sunulma durumunda risk al›nmas› olas›d›r.
• Gözlemler düzenli olmal›d›r. Gözlemlerin süresi bir dakikadan bir saate ya
da daha fazlas›na dek uzanabilir. Yap›lan gözlemlerin bir k›sm› çok k›sa ve
yaln›zca bir zaman ya da tarih yaz›larak yap›lan k›sa notlar biçiminde olurken, bir k›sm› daha uzun ve daha resmi olabilir.
• Eylem araflt›rmalar› basit ve informalden, daha detayl› ve formal biçimlere
uzanabilir. Eylem araflt›rmas› yürütme konusunda yeni olan araflt›rmac›lar
önce basit olan araflt›rmalar› gerçeklefltirmeli, yeterli deneyim kazand›ktan
sonra ayr›nt›l› çal›flmalara yönelmelidirler.
• Eylem araflt›rmalar› bir kuram üzerine oluflturulabilir. Araflt›rmac›lar, araflt›rman›n sorular›, bulgular› ve sonuçlar› ile iliflki kurmak üzere çal›flmalar›na
kuramsal bir boyut katmak amac›yla genellikle araflt›rma öncesinde bir alanyaz›n taramas› yaparlar. Eylem araflt›rmas› sonunda elde edilen sonuçlar, ayn› konuda daha farkl› biçimlerde, de¤iflik yöntemlerle yap›lm›fl çal›flmalarla
iliflkiler kurularak sunulabilir.
• Eylem araflt›rmas› bir nicel araflt›rma de¤ildir. Eylem araflt›rmalar›nda bir
fleyleri ispat etmeye çal›flmak söz konusu de¤ildir. Bu çal›flmalarda herhangi bir fley, baflka bir fleyle karfl›laflt›r›lmaya çal›fl›lmaz. Bu çal›flmalarda deney
ve kontrol gruplar›, ba¤›ml› ya da ba¤›ms›z de¤iflkenler ya da denenceler
söz konusu de¤ildir. Bir eylem araflt›rmac›s›, farkl› biçimlerde bir dizi foto¤raf yarat›r ve bulundu¤u ortamda “Neler oldu¤unun” baflkalar› taraf›ndan
tam olarak anlafl›lmas›n› sa¤lar. Eylem araflt›rmalar›nda nicel yöntemler kullan›labilir, ancak bulgular ya da uygulama sonuçlar› genifl topluluklara genellenirken araflt›rmada baz› de¤iflkenlerin kontrol edilmemifl ya da hesaplanmam›fl olabilece¤i göz önüne al›narak gerekli uyar›lar yap›lmal›d›r.

Eylem araflt›rmas› süreci
içerisinde hem nitel hem de
nicel araflt›rma yaklafl›mlar›
kullan›labilmektedir.

Eylem araflt›rmas›;
• sistematiktir
• yan›t› bilinen bir soru ile
bafllamaz
• karmafl›k ya da ayr›nt›l›
olmak zorunda de¤ildir
• veri toplama süreci
bafllamadan süreç ile
ilgili planlamalar
yap›lmal›d›r.
• süresi de¤iflkendir.
• düzenli yap›lan gözlemler
ile desteklenir.
• basit ve informalden,
daha detayl› ve formal
biçimlere uzanabilir.
• bir kuram üzerine
oluflturulabilir.
• bir nicel araflt›rma
de¤ildir.

EYLEM ARAfiTIRMASI SÜREC‹
Eylem araflt›rmas›n›n sürecine iliflkin alanyaz›n incelendi¤inde üzerinde uzlafl›lm›fl
bir uygulama süreci görülememektedir. Farkl› bilim insanlar› taraf›ndan farkl› yaklafl›mlar›n kullan›ld›¤› görülmüfltür (Cresswell, 2005; Hendricks, 2006; Johnson,
2002; Mills, 2003; Sagor, 2000).
Alanyaz›nda karfl›lafl›lan tüm yaklafl›mlar›n ortak noktas›; eylem araflt›rmas›n›n,
eylemi planlama, plan› eyleme geçirme, veri toplama ve çözümleme ile yans›tma
süreci fleklinde gerçekleflen döngüsel bir uygulama biçimi oldu¤udur. Eylem araflt›rmas›n›n süreci do¤rusal bir özellik de¤il, aksine sürekli devam eden helezonik
bir özellik gösterir. Gerekli durumlarda süreçlerin s›ras› de¤iflebilece¤i gibi, baz›
süreçler de gerekli de¤ilse ç›kar›labilir.

Eylem araflt›rmas› süreci,
eylemi planlama, plan›
eyleme geçirme, veri
toplama ve çözümleme ile
yans›tma süreci fleklinde
gerçekleflen döngüsel bir
yap› gösterir.
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SIRA S‹ZDE
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D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

S‹ZDE
Herhangi birSIRA
modele
ba¤l› kalmaks›z›n, bir eylem araflt›rmas› süreci sizce nas›l ifllemelidir?

Eylem araflt›rmas› süreci hakk›nda ilgili alanyaz›n incelendi¤inde, birçok farkl›
D Ü fi Ü N E L ‹ M
süreç modeli karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ancak genel olarak bu modeller birbirine paralellik göstermektedir. Eylem araflt›rmas›, seçilen süreç modeli ne olursa olsun, ilk
S O R U
olarak araflt›rmac›n›n
de¤ifltirmek veya gelifltirmek istedi¤i durum veya durumlar›
belirlemesiyle bafllar. Daha sonra belirlenmifl s›k›nt›l› durumun çözüme kavuflmas›n› sa¤layacak
saptan›r. Kaynaklar›n elde edilmesinden sonra verilerin
D ‹ K kaynaklar
KAT
toplanmas›yla araflt›rmaya bafllan›r. Elde edilen verilerin analizi ›fl›¤›nda araflt›rma
sorusunda de¤ifltirilecek bir nokta varsa gerekli düzenlemeler yap›l›r ve sonuçlar
SIRA S‹ZDE
raporlaflt›r›larak sonuçlara dayal› öneriler sunulur. Tüm bu süreçlerin sonunda da
elde edilen sonuçlara ve önerilere dayanarak bir eylem plan› oluflturulur.
Eylem araflt›rmas›
AMAÇLARIMIZ sürecine yönelik gelifltirilmifl modellerden baz›lar› afla¤›da
verilmektedir.
Johnson (2002) eylem araflt›rmas› sürecini; ö¤retmenlerin eylem araflt›rmas›n›,
kendi uygulamalar›n›
K ‹ T A P gözlemlemek ya da saptad›klar› bir problemin olas› çözümlerini üretebilmek ve bununla ilgili eylem sürecini aç›klamak için, sistematik ve düzenli bir yol ve e¤itimsel araflt›rma ile ö¤retme uygulamas› aras›ndaki bofllu¤u doldurabilecek
T E bir
L E V köprü
‹ Z Y O N olarak ifade etmektedir (Kuzu, 2005). Bir eylem araflt›rmas›n›n tamamlanmas› için Johnson, dokuz ad›mdan oluflan bir model öne sürmüfltür.
Bu modelin ad›mlar› flu flekildedir:
1. Problemin ya da araflt›rma konusunun tan›mlanmas›: Bu aflamada araflt›rTERNET
mac›,‹ Naraflt›r›lacak
konunun ne olaca¤›na karar verir. Araflt›rma konusu araflt›rmac›n›n merak›na, ilgi alan›na ve gerçekten derinlemesine incelemek istedi¤i bir probleme göre belirlenir.
2. Problemin ya da araflt›rma konusunun kavramsal bir ba¤lamda ele al›nmas› (alanyaz›n taramas›): Bu aflamada araflt›rmac› detayl› bir flekilde alanyaz›n taramas› yapar. Alanyaz›n taramas› yaparken kullanaca¤› kaynaklar›
mesleki dergiler, kitaplar ve güvenilir Web kaynaklar›ndan seçer. Ayr›ca
araflt›raca¤› konu hakk›nda yap›lm›fl önceki çal›flmalar› inceler ve di¤er araflt›rmac›lar›n neler bulduklar›n› araflt›r›r. Böylece konuya kuramsal bir temel
kazand›rarak s›n›f›nda gerçeklefltirece¤i uygulama ile kuram aras›nda bir
ba¤ oluflturur.
3. Veri toplama sürecinin planlanmas›: Bu aflamada araflt›rmac›, araflt›rmaya
bafllamadan önce hangi tür verileri, nas›l ve ne s›kl›kla toplayaca¤› ile ilgili
planlamalar yapar.
4. Verilerin toplanmas› ve analizine bafllanmas›: Bu aflama, verilerin toplan›p
analiz edilmeye baflland›¤› aflamad›r. Araflt›rmac›, verileri toplarken ve analiz ederken ortaya ç›kan temalar› ve kategorileri belirler.
5. Veri toplama süreci s›ras›nda gerekirse araflt›rma sorusu/ problemin de¤ifltirilmesi: Beflinci aflama, toplanan ve analiz edilen veriler ›fl›¤›nda araflt›rma probleminin ya da sorusunun tekrar gözden geçirildi¤i ve gerekli görüldü¤ü takdirde ilgili de¤iflikliklerin yap›ld›¤› aflamad›r. Toplanan veriler
uygulanan bir ö¤retim stratejisinin de¤iflmesine, yeni veri kaynaklar›n›n
eklenmesine ya da araflt›rman›n oda¤›n›n de¤iflmesine neden olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken fley yap›lan de¤iflikliklerden okuyucunun
haberdar edilmesidir.

N N

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

Araflt›rma konusu
‹ N T E R N E T merak›na,
araflt›rmac›n›n
ilgi alan›na ve gerçekten
derinlemesine incelemek
istedi¤i bir probleme göre
belirlenir.
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6. Verilerin analizi ve düzenlenmesi: Bu aflama, toplanan verilerin analiz edildi¤i ve gerekli görülen düzenlemelerin yap›ld›¤› aflamad›r. Toplam ne kadar
kay›t tutuldu¤u, kaç tema ve kategori oluflturuldu¤u ve her bir kategoride
kaç adet tema bulundu¤u bu aflamada belirlenir. Böylece analitik tümevar›msal bir bak›fl elde edilmifl olur.
7. Verilerin raporlaflt›r›lmas›: Bu aflama, ortaya ç›kan bulgular›n raporlaflt›r›ld›¤› aflamad›r. Araflt›rma sürecinde karfl›lafl›lan önemli olaylar, etkinlikler ve
araflt›rma sorular›na iliflkin elde edilen yan›tlar ayr›nt›l› bir flekilde tan›mlan›r. Her birine iliflkin örnekler verilir.
8. Sonuçlar›n ve önerilerin ç›kar›lmas›: Bu aflama, verilerin yorumland›¤› ve
okuyucuya sunuldu¤u aflamad›r. Araflt›rman›n sonuçlar› ve ulafl›lan sonuçlara yönelik önerilerin tart›fl›ld›¤› bu aflamada, gerekli görüldü¤ü takdirde tekrar bir alanyaz›n taramas› yap›larak, ulafl›lan sonuçlar kuramsal bir ba¤lama
yerlefltirilebilir.
9. Eylem plan›n›n oluflturulmas›: Son aflama, eylem plan›n›n oluflturuldu¤u
aflamad›r. Araflt›rmadan elde edilen sonuç ve önerilere dayal› olarak, ne yap›laca¤›na dair bir eylem plan› gelifltirilir. Haz›rlanan eylem plan›n›n uygulama aflamas›nda ise plan›n etkilili¤i konusunda de¤erlendirmeler yap›l›r.
Eylem araflt›rmas›n›n her an de¤iflebilen esnek ve sistematik bir süreç özelli¤i göstermesi nedeniyle araflt›rmac›, yap›lan de¤erlendirme sonuçlar›na dayanarak gerekirse plan üzerinde de¤ifliklikler yap›labilir.
Mills’in (2003) eylem araflt›rmalar›n›n diyalektik döngüsü, bir odak alan› tan›mlama aflamas›yla bafllay›p veri toplama, verileri analiz etme ve yorumlama aflamalar›yla devam etmekte ve bir eylem plan› gelifltirme aflamas›yla döngüsünü tamamlayan bir yap› göstermektedir. Bu yap›da gerekli zamanlarda bir aflamadan di¤er
aflamaya geri dönülebilir, aflamalar tekrar edilebilir veya farkl› s›ralamalarla bu
döngü tamamlanabilir. Afla¤›da (fiekil 3.1) Mills’e göre eylem araflt›rmas›n›n diyalektik döngüsü verilmifl, daha sonra döngüdeki her nokta ayr› ayr› aç›klanm›flt›r:
fiekil 3.1
Eylem
Araflt›rmas›n›n
Diyalektik
Döngüsü (Mills,
2003)

Bir odak alan›
tan›mlamak

Bir eylem plan›
gelifltirmek

Veri toplamak

Veri analiz
etmek ve
yorumlamak

Bir Odak Alan› Tan›mlama
Bu aflama, eylem araflt›rmas›n›n bafllang›c›nda araflt›r›lmak istenen genel konuyu
belirlemek olarak tan›mlanabilir. Burada bahsedilen genel konu bafll›¤›, bir düflün-
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ceyi eyleme geçirmeyi ifade etmekte ve de¤ifltirilmek veya gelifltirilmek istenen koflullar› veya durumu anlatmaktad›r (Elliott, 1991; Mills, 2003). Odaklan›lacak araflt›rma alan›, eylem araflt›rmac›s›n›n bireysel ilgisini çekecek ve var olan durumun de¤iflmesi veya geliflmesi için istekli bir flekilde çal›flaca¤› konulardan seçilmelidir. Ayr›ca araflt›r›lacak konunun seçimde konunun uygulanabilir ve anlaml› olmas›na da
dikkat edilmelidir. Bu özellikler göz önüne al›narak seçilen araflt›rma konusu, eylem araflt›rmas›na daha sa¤lam temellerle bafllan›lmas›na sebep olacakt›r.
SIRA S‹ZDE

5

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Eylem araflt›rmac›s›,
kendi ö¤retim ortam›nda karfl›laflt›¤› bir soruna yönelik bir odak alaSIRA S‹ZDE
n› tan›mlamak isterse, hangi ifllem basamaklar›n› takip etmesi gerekmektedir?
Ü fi Ü N E L atm›fl
‹M
Mills’in Dortaya
oldu¤u bu modelin “bir odak alan› tan›mlama” aflamas›nda temel olarak flu ifllem basamaklar› takip edilir:
• GenelS konu
O R U bafll›¤›n› ve odak çal›flma alan›n› belirlemek,
• Genel konu alan›n›n do¤as› ve ba¤lam›n› kavramaya yönelik ön bilgiler toplamak,
D‹KKAT
• ‹lgili alanyaz›n› taramak,
• Bir eylem plan› haz›rlamak: Bu aflamada gelifltirilen eylem plan›, eylem araflSIRAsüreci
S‹ZDE içerisinde araflt›rmac›ya rehberlik edecek eylem araflt›rmas› fit›rmas›
kirlerinin k›sa tan›mlar›n› içerir ve genel olarak dokuz alt ifllem basama¤›ndan oluflur. Bunlar (Mills, 2003):
AMAÇLARIMIZ
- Odak alan› tan›m›n›n/araflt›rma amac›n›n yaz›lmas›,
- De¤iflkenlerin tan›mlanmas›,
- Araflt›rma
gelifltirilmesi,
K ‹ T sorular›n›n
A P
- Planlanan etkinli¤in veya yenili¤in tan›mlanmas›,
- Eylem araflt›rmas› grubu görev tan›mlar›n›n ve grup üyelerinin tan›mlanmas›,
- Olas›
göz önüne al›nmas›,
T E Ls›n›rl›l›klar›n
EV‹ZYON
- Gerekli olabilecek kaynaklar›n tan›mlanmas›,
- Veri toplama fikirlerinin gelifltirilmesidir.

N N

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
Eylem araflt›rmas›nda nicelnitel veri toplama
tekniklerinden
hangisinin/hangilerinin
kullan›laca¤›na araflt›rma
sorular›na, ö¤renenlerin
ö¤retim durumlar›na ve
araflt›rmac›n›n bireysel
özelliklerine göre karar
verilir.

‹NTERNET
Veri Toplama

Eylem araflt›rmas›n›n diyalektik döngüsünün ikinci aflamas›n› oluflturan “veri toplama” aflamas›nda, çözülmesi için u¤rafl›lan problemin do¤as› dikkate al›narak veri toplama ile ilgili kararlar al›n›r (Mills, 2003). Araflt›rmada nitel - nicel veri toplama tekniklerinin hangisinden yararlan›laca¤›na araflt›rma sorular›na, ö¤retim durumlar›na ve araflt›rmac›n›n özelliklerine göre karar verilir.
Bir problemin çözümü aflamas›nda birçok fakl› kaynaktan toplanan verilerin
kullan›lmas›, probleme daha genifl bir bak›fl aç›s›yla bak›lmas›n› ve çözülmesini
olanakl› k›lar. Veriler farkl› kaynaklardan sistematik olarak çeflitli zamanlarda ve
farkl› flekillerde toplan›r. Eylem araflt›rmas›n›n esnek yap›s›n› göz önünde bulundurarak süreç içerisinde yeni veri toplama tekniklerinden yararlanmaya bafllanabilir veya bir teknikten vazgeçilebilir ve bu de¤ifliklikler ›fl›¤›nda sürecin herhangi bir
var olan eylem plan› üzerinde de¤ifliklikler yap›labilir. Verilerin toplanmas›nda izlenecek teknikler kadar verilerin geçerli ve güvenilir olarak toplanmas›n›n sa¤lanmas› da önemli bir konudur.

Verileri Analiz Etme ve Yorumlama
Verilerin toplanmaya bafllamas›ndan verilerin tamam›n›n topland›¤› süreç içerisinde araflt›rmac›lar, sürekli kendilerine “toplanan bu veriler ne anlamlara gelmekte-
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dir?” sorusunu sorarlar. Bu soruya yan›t bulmak için toplanan veriler, detayl› bir flekilde analiz edilir ve yorumlan›r.
Veri analizi, verilerin neler anlatt›¤›n› belirlemedir. Verilerin analizi, araflt›rmac›n›n güvenilir, kesin ve do¤ru bir flekilde toplanan verileri özetlemek ve sunmak
istemesiyle bafllar (Mills, 2003). Bir eylem araflt›rmas›nda verilerin analizi; tema belirleme, veri kodlama, görüflme ve anket uygulama, anahtar sorular sorma, organizasyonel incelemeler yapma, kavram haritalar› oluflturma, önbilgileri ve sonuçlar›
analiz etme ve bulgular›n gösterilmesi yöntemleriyle yap›lmaktad›r.
Verilerin yorumlanmas› ise, araflt›rmac›n›n toplad›¤› verileri anlamland›rmas› ve
bu anlamland›rmalarla birlikte araflt›rma sorular›na yan›tlar bulmaya çal›flmas›d›r.
Bir eylem araflt›rmas›nda verilerin yorumlanmas›; sorular› artt›rarak analizi geniflletme, kiflisel deneyimler ile bulgular aras›nda iliflki kurma, kritik bireylerin önerilerine baflvurma, bulgular› alanyaz›n ile bir ba¤lama oturtma ve bir kurama dönüfltürmedir (Mills, 2003).

Bir Eylem Plan› Gelifltirme
Toplanan ve analiz edilen verilerin sonuçlar› ›fl›¤›nda, bir eylem plan› gelifltirilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, eylem plan› içerisinde bir kerede tek
bir de¤ifliklik yap›lmas›d›r. Çünkü süreç içerisinde yap›lan birden fazla müdahale,
hangi eylemin de¤iflikli¤e neden oldu¤unun belirlenmesini güç k›labilir. Eylem plan› uygulan›rken sürekli bir takip ve performans verisi toplamaya devam edilmelidir.
Süreç içerisinde her aflamada bir iyileflme olup olmad›¤›; e¤er varsa nedenlerinin
belli olup olmad›¤›, e¤er yoksa daha iyi sonuçlar almak için neler yap›lmas› gerekti¤i belirlenir. Daha sonra bu belirlemeler do¤rultusunda gerekli görüldü¤ü takdirde ek sorular ve iyilefltirmeyi artt›rmak için ek planlamalar yap›labilir.
Mertler (2006) ise eylem araflt›rmas›n›n genel sürecini; planlama aflamas›, eylem
aflamas›, gelifltirme aflamas›, yans›tma aflamas› olarak dört ana aflamada incelenmektedir. Genel olarak sürecin iflleyifli Mills’in (2003) ortaya atm›fl oldu¤u eylem
araflt›rmas› süreciyle paralellik gösteriyor olsa da Mertler ortaya atm›fl oldu¤u bu
yeni modelde Mills’in modeli üzerine “sonuçlar›n paylafl›lmas›” ve “sonuçlar›n
araflt›rma sürecine yans›t›lmas›” basamaklar›n› ayr› olarak ele alm›flt›r. Mertler’in
planlama, eylem, gelifltirme ve yans›tma aflamas› bafll›klar› alt›nda toplad›¤› sekiz
alt basamaktan oluflan eylem araflt›rmas› süreci flu flekildedir:
1. Konu bafll›¤›n› tan›mlama ve s›n›rland›rma: Her araflt›rmada oldu¤u gibi
eylem araflt›rmas› sürecinin de ilk ad›m›, ne çal›fl›laca¤›na karar vermekle
bafllar. Araflt›rmac›n›n kiflisel ve mesleki deneyimleri paralelinde seçilecek
konunun araflt›rmac›da merak uyand›ran, ilgisini çeken ve konu hakk›nda
derinlemesine bilgi edinmek istedi¤i alanlardan seçilmesi araflt›rmac›n›n konu üzerinde s›k›lmadan ve istekli olarak çal›flmas›n› sa¤lar (Johnson, 2005).
Ayr›ca konu seçimi aflamas›nda konunun araflt›rman›n amac›na uygun olmas›na; süreç sonunda ö¤retim ortam›nda var olan bir sorunu çözecek, de¤ifltirecek veya iyilefltirecek özellikte olmas›na ve araflt›rman›n gerçeklefltirilebilir olmas›na dikkat edilmelidir (Fraenkel ve Wallen, 2003).
2. ‹lgili alanyaz›n›n taranmas›/incelenmesi: ‹lgili alanyaz›n taramas›, bir önceki aflamada seçilmifl olan araflt›rma konusuna ›fl›k tutacak mevcut kaynaklar
olarak ifade edilebilir (Mertler, 2006). Detayl› bir alanyaz›n taramas› yap›larak araflt›rma konusu tan›mlanabilir ve netlefltirilebilir; benzer çal›flmalara
bak›larak uygun araflt›rma deseni seçilebilir; veri toplama araçlar› ve analiz
yöntemleri hakk›nda fikirler al›nabilir (Parsons ve Brown, 2002).
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Alanyaz›n taramas› için en s›k baflvurulan kaynaklar ise; bilimsel dergi makaleleri, ERIC dokümanlar›, ya da eylem araflt›rmas›n›n konusu ile iliflkili di¤er kaynaklard›r. Alanyaz›n taramas› sonucunda araflt›rma konusu belirlenebilir, araflt›rma konusu ile iliflkili olarak odaklan›lacak alan s›n›rland›r›labilir,
araflt›rma desenine karar verebilmek için bilgi toplan›r, araflt›r›lan konu ile
iliflkili s›n›f içi uygulamalar, araflt›rma sorular›, hipotezler, veri toplama yöntemleri ve veri analizi tekniklerinin örneklerine ulafl›labilir. Alanyaz›n taramas›, planlanan eylem araflt›rmas› ile önceki çal›flmalardan elde edilenler,
keflfedilenler, söylenenler aras›nda köprü oluflturur (Johnson, 2005).
Alanyaz›n taramas›nda kullan›lan kaynaklar iki kategoriye ayr›l›r: Birincil
kaynaklar ve ikincil kaynaklar. Birincil kaynaklar, ilk elden eriflilen orijinal
araflt›rmalard›r. Bilimsel dergilerde yay›nlanan makaleler, monograflar, sempozyum ve konferanslarda sunulan bildiriler vb. birincil kaynaklara örnek
olarak verilebilir. ‹kincil kaynaklar ise, orijinal araflt›rmalar de¤il, orijinal
kaynaklar hakk›nda baflkalar›n›n düflünceleri, söyledikleri, özetleri, derlemeleri, analizleri ve yorumlar›d›r. Ansiklopediler, araflt›rma el kitaplar›, araflt›rma incelemeleri, ders kitaplar›, dergiler, mecmualar vb. kaynaklar ikincil
kaynaklar aras›nda say›labilir. Alanyaz›n taramas›nda öncelikle birincil kaynaklara güvenmek gerekir.
Birincil kaynaklara öncelikle özel alan indekslerinde ve veri tabanlar› üzerinde arama yap›larak eriflilebilir. Birincil ve ikincil kaynaklara ayr›ca, üniversite kütüphanelerinden, ‹nternet arama motorlar› üzerinden arama yaparak ya da mesleki kurulufllar›n ve organizasyonlar›n Web sitelerinden
eriflilebilir.
3. Bir araflt›rma plan›n›n oluflturulmas›: Araflt›rma alan›na karar verildikten,
konu s›n›rland›r›ld›ktan, ilgili alanyaz›n taramas› gerçeklefltirildikten ve konu ile ilgili gerekli bilgiler topland›ktan sonra, konu araflt›rma sorular› ya da
hipotezler fleklinde formüle edilir. Araflt›rma sorular› oluflturulurken flu befl
hususa dikkat edilmesi gerekir. Birincisi, nicel araflt›rma sorular› genellikle
kapal› uçlu olarak formüle edilirken, nitel araflt›rma sorular› aç›k uçlu olarak
oluflturulur. Nitel türdeki araflt›rma sorular› oluflturulurken “evet” ya da “hay›r” biçiminde k›sa olarak yan›tlanamayacak yap›da olmas›na dikkat edilmelidir. ‹kincisi, araflt›rma sorular› veri toplanmadan önce tahmin edilebilecek
ya da öngörülebilecek yap›da olmamal›d›r. Üçüncüsü, araflt›rma sorusunun
kapsam› ne çok genifl ne de çok k›sa olmal›d›r. Çok kapsaml› bir araflt›rma
sorusu ile karfl› karfl›ya kalan bir ö¤retmen araflt›rmac› veri toplamaya nereden ve nas›l bafllayaca¤›na karar vermekte zorlanacakt›r. Araflt›rma sorular›
alanyaz›na dayal› olarak araflt›r›lan konuyu kapsayacak flekilde oluflturulmal›d›r. Dördüncüsü, araflt›rma konusu araflt›rmac›ya mali aç›dan büyük bir
yük getirmemelidir. Araflt›rma için gerekli olan her türden destek, materyal
ve ulafl›m masraflar›na çok fazla harcama yap›lmas› gerekli ise, farkl› bir
araflt›rma konusu bulunur ya da orijinal konu daha az harcama ile yap›labilecek flekilde de¤ifltirilir. Beflinci ve son husus ise eylem araflt›rmas›n› gerçeklefltirecek olan kiflinin araflt›rma eti¤inin bilincinde olmas› gerekti¤idir.
Araflt›rmak yapmak için ö¤renenlere, ö¤retmenlere ya da di¤er kiflilere fiziksel, duygusal ya da psikolojik olarak herhangi bir flekilde zarar verebilecek
davran›fllardan kaç›nmak gerekir. Bu tür davran›fllar hem etik de¤ildir hem
de hukuki aç›dan yasal de¤ildir.
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4.

5.

6.

7.

8.

Bu aflamada ayr›ca, veri toplama ve veri analizi için uygun araflt›rma deseni
seçilir. Araflt›rma deseni nicel desenlerden biri (tarama modelleri, iliflkisel
modeller, deneysel modeller, nedensel karfl›laflt›rmal› modeller vb.) ya da
nitel desenler içerisinden biri (durum çal›flmas›, gözleme dayal› desenler ya
da sürekli karfl›laflt›rmal› yöntem vb.) olabilir.
Plan›n uygulanmas› ve veri toplama: Araflt›rman›n desenine ve araflt›rma
sorular›na ba¤l› olarak nitel (gözlem, görüflme, günlük, doküman, kay›t vb.)
ve/veya nicel veri toplama teknikleri (anket, ölçek, kontrol listesi, testler
vb.) ile araflt›rma verileri toplan›r.
Verilerin analizi: Toplanan tüm verilerin analizi yap›l›r. Bu aflamada toplanan nitel verilerin çok miktarda olmas›, okuma, analiz etme, kodlama,
gruplama ve özetleme etkinlikleri ile ilgili ifl yükünü de art›r›r. Ayn› flekilde
nicel verilerin analizi de araflt›rmac›lar›n istatistiksel analizler konusunda
uzman olmalar›n› gerektirir. Bu nedenle analiz aflamas› genellikle araflt›rmac›lar üzerinde büyük bir bask› oluflturur. Bu aflamada araflt›rma sorular›n› yan›tlayabilmek ya da hipotezleri s›nayabilmek için analitik teknikler
kullan›lmas› gerekir. Nitel verilerin analizi için betimsel analiz ve tümevar›msal analiz; nicel verilerin analizi için de betimsel analiz ve ç›kar›msal
analizlerden yararlan›l›r.
Bir eylem plan›n›n gelifltirilmesi: Bu aflamada öncelikle veriler analiz edilir
ve analizler yorumlanarak sonuçlar ç›kar›l›r. Bu sonuçlar üzerinden gelecek için eylem planlar› oluflturulur. Bu eylem planlar›, araflt›rmac›lar›n gelecekteki ö¤retimleri, düzeltme ve gelifltirme etkinlikleri için stratejilerini,
ayn› zamanda gelecekteki eylem araflt›rmas› döngüleri için tasar›mlar ve
önerileri içerir. Eylem planlar› e¤itim ortamlar›nda eylem araflt›rmas› projesinin kapsam›na ba¤l› olarak bireysel, tak›m, okul ya da bölge gibi farkl› seviyelerde gerçekleflebilir. Bu eylem planlar› bir eylem araflt›rmas› projesinde birden fazla seviyede de görülebilir. Örne¤in araflt›r›lan konu bölgesel
bir bak›fl› gerektirirken ayn› zamanda bireysel ö¤retime de önemli düzeyde
etkisi olabilir.
Sonuçlar›n paylafl›lmas› ve bildirilmesi: Araflt›rmay› gerçeklefltirenler (akademisyenler ve/veya ö¤retmenler) kuram, araflt›rma ve uygulama aras›ndaki bofllu¤u kapatmak için eylem araflt›rmas› sonuçlar› paydafllarla de¤iflik ortamlarda paylafl›l›r. Araflt›rma sonuçlar› araflt›rmac›lar taraf›ndan yerel toplant›larda, konferanslarda sunulabilir, akademik dergilerde yay›nlanabilir ya
da ‹nternet ortam›nda paylafl›labilir.
Araflt›rma süreci hakk›nda yans›tma: Araflt›rma sonuçlar›n›n yaz›l› olarak
yay›nlanmas› genellikle sadece üniversitelerde çal›flan akademisyenler taraf›ndan gerçeklefltirilmekte, ö¤retmen araflt›rmac›lar taraf›ndan tercih edilmemektedir. Ancak ö¤retmenler taraf›ndan yürütülen eylem araflt›rmalar›n›n
sonuçlar›n›n yaz›l› olarak yay›nlanmas› ile gerek çal›flmay› de¤erlendiren hakemlerden gerekse de okuyuculardan gelecek olan dönütler, ö¤retmenlerin
araflt›rmac› özelliklerini ve yapt›klar› araflt›rmay› geçerlemesi aç›s›ndan
önemlidir (Mills, 2003). Ö¤retmenlerin kendi ö¤retim etkinlikleri hakk›nda
sürekli olarak yans›tmada bulunmalar›, ö¤rencilerine herhangi bir konuyu
daha iyi ö¤retmek için yeni yollar arama konusunda cesaretlendirir ve sorumluluk yükler. Onlar› yapt›klar› yans›tmalarda dürüst ve do¤ru olmaya
zorlar. Ayr›ca di¤er ö¤retmenlerin yay›nlanan araflt›rma sonuçlar›n› okumas›, araflt›rmac› ö¤retmende tatmin olma ve baflarma duygusunu da destekler.
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Araflt›rma sonuçlar›n›n yaz›l› olarak yay›nlanmas›nda ö¤retmenler sözcüklerini çok dikkatli bir flekilde seçmeli, olaylar› ayr›nt›l› biçimde betimlemeli ve
deneyimleri hakk›nda yans›tmalarda bulunmal›d›r. Ö¤retmen bu aflamada
da araflt›rd›¤› konu, ö¤rencileri, kendi ö¤retimi ve ö¤rencilerinin ö¤renmeleri hakk›nda fark›nda olmadan ö¤renmeye devam eder.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

6

Sizce, eylemSIRA
araflt›rmas›
S‹ZDE süreci ile ilgili olarak Mills (2003) modeli ile Mertler (2006) modeli aras›ndaki temel farkl›l›klar nelerdir?
D Übasamaklar›na
fi Ü N E L ‹ M
Bu ifllem
bak›ld›¤›nda ilk üç basama¤›n projenin uygulanmas›ndan önce yap›lan etkinlikler olmas› sebebiyle eylem araflt›rmas› ana aflamalar›nda
planlama aflamas›
S O R U alt›nda yer ald›¤›n› söyleyebiliriz. Ayr›ca bu ilk üç aflama Mertler’in eylem araflt›rmas› süreci modelinin bir odak alan› tan›mlamak aflamas›yla paralellik gösterdi¤ini de söyleyebiliriz.
D‹KKAT
Mertler’in 4. ve 5. alt ifllem basamaklar›, eylem araflt›rmac›s›n›n planlama aflamas›nda ald›¤› kararlar› uygulamas›, veri toplamas› ve verileri analiz etmesi ifllemSIRA S‹ZDE
lerini yürüttü¤ü
için eylem aflamas›nda yer almaktad›r. Mills ise hem “plan›n uygulanmas› ve veri toplama” aflamas›n› hem de “verilerin analizi” aflamas›n› ayr› ayr›
birer aflama olarak ele alm›flt›r.
AMAÇLARIMIZ
6. basamak daha önceki aflamalarda al›nan kararlar›n göz önüne al›nmas› ile
birlikte bir eylem plan›n›n gelifltirilmesini kapsad›¤› için gelifltirme aflamas›nda yer
almaktad›r.K Bu
‹ Taflama
A P Mills’in önermifl oldu¤u modelde de ayr› bir aflama olarak
ele al›nm›fl oldu¤u için bu aflamalar karfl›laflt›r›ld›¤›nda da her iki model için bir paralellikten söz edilebilir.
Son olarak
T E L E V7.‹ Zve
Y O N8. basamaklar›n da eylem araflt›rmac›s›n›n çal›flman›n sonuçlar›n› özetledi¤i, bu sonuçlar› paylaflmak için bir strateji üretti¤i ve sonuçlar› tüm
projeye yans›tt›¤› için yans›tma aflamas› alt›nda yer ald›¤›n› söyleyebiliriz. Mills
önermifl oldu¤u modelde böyle bir aflamaya ayr›ca yer vermemifltir; ancak modeli
TERNET
tan›mlarken‹ N bahsetmifl
oldu¤u süreç içerisinde sürekli olarak tekrarlanabilirlik ve
de¤ifltirilebilirlik özellikleriyle Mertler’in bu aflamas›n›n özelliklerini bir nebze de
olsa gösterdi¤ini söyleyebiliriz.
Eylem araflt›rmas›n›n nas›l yap›labilece¤i konusunda Ekiz (2003), en çok kabul
gören yaklafl›m›n Elliot’un (1991) önerdi¤i, befl ad›mda gerçekleflen yaklafl›m oldu¤unu belirtmektedir:
1. Genel Bir Düflünceyi Tespit Etme ve Ona Aç›kl›k Getirme: Bir kiflinin de¤ifltirmek ya da gelifltirmek istedi¤i durum ya da durumlar genel düflünceyi ifade eder. Eylem araflt›rmas› gerçeklefltirecek araflt›rmac›, de¤ifltirmek ya da
gelifltirmek istedi¤i duruma yan›t aramaktan çok onu belirterek bir soru haline getirir. Derinlemesine araflt›rma yaparak anlamaya çal›fl›r ve bu durumu
de¤ifltirmeye çaba gösterir. Araflt›rmac›, araflt›rmas› s›ras›nda tahmin etti¤inden çok problemle karfl›laflabilir. Bunlar› de¤ifltirmek için ek eylemler gerçeklefltirebilece¤i gibi, herhangi bir eylemde de bulunmayabilir. K›saca,
araflt›rma için seçilen genel düflünce, araflt›rma s›ras›nda elde edilen veriler
›fl›¤›nda de¤iflikli¤e u¤rayabilir.
2. Ön Bilgiler Edinme: Eylem araflt›rmas›n›n ikinci aflamas› kendi içerisinde iki
k›s›mda incelenir: Durumun gerçeklerini araflt›rma ve durumun gerçeklerini
aç›klama. Birinci aflamada de¤ifltirilmek ya da gelifltirilmek istenen durumun
do¤as› çok iyi tan›mlanmal›d›r. Bu durum araflt›rmac›ya araflt›rma yap›lacak
konu hakk›nda bilgi sa¤layabilece¤i gibi, orijinal genel düflüncenin daha iyi
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aç›klanmas›na da olanak sa¤layacakt›r. Eylem araflt›rmas›n›n ön bilgiler edinme aflamas›n›n ikinci k›sm›nda, araflt›r›lmak istenen durum ile ilgili gerçekler
topland›ktan ve tan›mland›ktan sonra, bunlar›n aç›klanmas›na yönelik sorular sorularak kritik faktörler saptan›r. Bu sorularla gerçeklerin tan›mlanmas›ndan uzaklafl›larak, bunlar›n ortaya ç›kt›¤› durumun elefltirel analizine geçilir.
Bu aflamada, ele al›nan konu ya da problem ile ilgili olan çeflitli faktörler beyin f›rt›nas› ile saptan›r, hipotezler oluflturulur ve hipotezlerin test edilmesi
için bilgiler toplan›r. Elde edilecek bilgiler bir sonuca ulaflmak için de¤il, yeni hipotezleri kurmak ve olas› eylemleri planlamak için tavsiye niteli¤indedir.
3. Genel Plan›n Yap›lmas›: Bu aflamada eylemin genel plan›n›n yap›lmas› gerekmektedir. Eylemin genel plan› flu etkinlikleri içermelidir: Genel düflüncede flu ana kadar yap›lan de¤iflikliklerin gözden geçirilmifl bir aç›klamas›, durumu gelifltirebilmek için araflt›rmac›n›n de¤ifltirmeye çal›flt›¤› faktörlerin
aç›klanmas› ve bunun için uygulanacak eylemlerin saptanmas›, belirlenmifl
eylemi yerine getirmeden önce baflkalar›yla etkileflim içinde bulunulacak bir
durum varsa, bu kiflilerle yap›lan anlaflmalar›n aç›klanmas›, belirlenmifl eylemi yerine getirmek amac›yla kullan›lacak kaynaklar›n saptanmas›, araflt›rmaya bafllan›lmas›, verilerin toplanmas› ve elde edilen bilgilerin yay›nlanmas›n› düzenleyen etik yap›n›n (gizlilik, anlaflma, kontrol) ya da etik kurallar› ortaya koyan bir aç›klaman›n yap›lmas›.
4. Bir Sonraki Eylem Ad›mlar›n› Gerçeklefltirme: Bu aflama, genel plan›n tam
olarak uygulan›p uygulanamayaca¤›, uygulama sürecinin nas›l olmas› gerekti¤i, uygulama sürecinin etkilerinin nas›l izlenece¤i konusunda karar aflamas›d›r. Karar alma aflamas›nda; eylemin ne seviyede baflar›yla uyguland›¤›
konusunda veri sa¤layacak izleme tekniklerinin saptanmas› ve kullan›lmas›,
amaçlanm›fl ve amaçlanmam›fl etkenler hakk›nda veri sa¤layacak izleme
tekniklerinin kullan›lmas›n›n bilinmesi, çeflitli boyutlarda ya da bak›fl aç›lar›ndan “ne oldu¤una” bakabilmek için de¤iflik tekniklerin kullan›lmas› gerekmektedir.
5. Bir Sonraki Eylem Ad›m›n›n Uygulanmas›: Eylemin uygulanmas›n›n baflar›l› olup olamad›¤›n› anlayabilmek için bütün kat›l›mc›lar›n davran›fllar›nda
de¤iflikliklerinin olmas› gerekir ve bunun için de zamana gereksinim vard›r.

Eylem Araflt›rmalar›nda Veri Toplama ve Analiz Süreci
Eylem araflt›rmas›nda veri toplama süreci sistematik olarak ilerler. Hem nitel hem
de nicel veri toplama tekniklerinden yararlan›labilir. Araflt›rmac› süreç içerisinde
araflt›rma sorular›na yan›t vermede yetersiz kald›¤› noktalarda uygun gördü¤ü yeni veri toplama tekniklerini ifle koflabilir ya da mevcut veri toplama tekniklerinde
de¤iflikli¤e gidebilir. Eylem araflt›rmalar›nda araflt›rmac›lar sorular›na yan›t bulabilmek için tek bir veri toplama tekni¤ini yeterli bulmazlar. Birbirinden farkl› zaman
ve mekânlarda birbirini destekler nitelikte farkl› türden veriler toplanarak veri çeflitlemesine ulafl›lmaya çal›fl›l›r (Sagor, 2000).
Eylem araflt›rmas› sürecinde hangi veri toplama tekniklerinin kullan›laca¤› araflt›rma sorular›na, araflt›rman›n durumuna ve araflt›rmac›n›n bireysel yeterliklerine
göre de¤iflkenlik gösterir. Araflt›rma sorusu nicel verilerle yan›tlanabilecek türden
bilgiler gerektiriyorsa, araflt›rmada nicel araflt›rmalarda kullan›lan tüm veri toplama
tekniklerinden yararlan›labilir. Örne¤in tutum ölçe¤i, anket, envanter, baflar› testi,
dereceli puanlama cetveli vb. ölçme araçlar›ndan yararlan›labilir. Araflt›rma sorusu
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Eylem araflt›rmalar›nda
kullan›labilecek veri
toplama teknikleri;
• deneyimlere dayal›
teknikler,
• sorgulamaya dayal›
teknikler ve
• incelemeye dayal›
teknikler
olmak üzere üç grup alt›nda
s›n›fland›rmaktad›r.

nitel verilere dayal› olarak yan›tlanabilecek türde ise nitel araflt›rmalarda kullan›lan
gözlem, görüflme ve dokümanlardan yararlan›labilir.
Mills (2003), eylem araflt›rmalar›nda kullan›labilecek veri toplama tekniklerini
üç kategori alt›nda s›n›fland›rm›flt›r: Deneyimlere dayal› teknikler, sorgulamaya dayal› teknikler ve incelemeye dayal› teknikler. Kat›l›mc› gözlem, aktif ve pasif kat›l›m, saha notlar›, toplant› tutanaklar› ve gözlemler deneyimlere dayal› veri toplama
tekniklerine örnek olarak verilebilir. Sorgulamaya dayal› veri toplama teknikleri
içerisinde görüflmeler, standart testler, anketler, tutum ölçekleri, kontrol listeleri,
öz de¤erlendirme formlar› vb. say›labilir. ‹ncelemeye dayal› teknikler içerisinde say›labilecek veri toplama teknikleri ise flunlard›r: Ses ve video kay›tlar›, günlükler,
‹nternet kay›tlar›, elektronik postalar, ö¤renci ürünleri, haritalar, planlar, arfliv kay›tlar vb. Eylem araflt›rmalar›nda da kullan›labilen nicel ve nitel veri toplama teknikleri ile ilgili detayl› bilgileri bu kitab›n “Veri Toplama Yöntem ve Araçlar›” adl›
5. ünitesinde bulabilirsiniz. fiekil 3.2’de, Mills’in (2003) eylem araflt›rmalar›nda kullan›labilecek veri toplama tekniklerine iliflkin s›n›flamas› görsellefltirilmifltir:

fiekil 3.2
Veri Toplama
Tekniklerinin
S›n›fland›r›lmas›

EYLEM ARAfiTIRMASI
VER‹ TOPLAMA TEKN‹KLER‹

Deneyimlere
Dayal›

Sorgulamaya
Dayal›

‹ncelemeye
Dayal›

Kat›l›mc› gözlem
Aktif ve pasif
kat›l›m
Saha notlar›
Toplant›
tutanaklar›
Gözlemler

Görüflmeler
Standart testler
Anketler
Tutum ölçekleri
Kontrol listeleri
Öz de¤erlendirme
formlar› vb.

Ses ve video
kay›tlar›
Günlükler
‹nternet kay›tlar›
Elektronik postalar
Ö¤renci ürünleri
Haritalar
Planlar
Arfliv kay›tlar› vb.

Eylem araflt›rmalar›nda hem nitel hem de nicel veriler topland›¤› için araflt›rma
sürecinde toplanan verilerin analizinde de nitel ve nicel analiz yaklafl›mlar›ndan
yararlan›labilir (Hendricks, 2006). Eylem araflt›rmalar›nda nicel verilerin analizinde,
nicel metodolojide kullan›lan analiz yöntemlerinden yararlan›labilir. Bunlar aras›nda aritmetik ortalama, frekans, tepede¤er (mod), ortanca (medyan), standart sapma, vb. betimsel istatistikler; tek örneklem t-testi, ba¤›ms›z/iliflkisiz örneklemler
için t-testi, ba¤›ml›/efllefltirilmifl/iliflkili örneklemler için t-testi, varyans analizi
(ANOVA), korelasyon (ba¤›nt›) vb. yöntemler kullan›labilir. Nitel verilerin analizinde ise yine çok farkl› yöntemler bulunmakla birlikte genellikle betimsel analiz ve
içerik analizi yöntemlerinden yararlan›l›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005). Eylem araflt›rmalar›nda da kullan›labilen nicel ve nitel veri analizi yöntemleri ile ilgili detayl› bilgileri bu kitab›n “Verilerin Analizi” adl› 7. ünitesinde bulabilirsiniz.

3. Ünite - Eylem Araflt›rmas›

EYLEM ARAfiTIRMALARINDA GEÇERL‹K VE
GÜVEN‹RL‹K
Eylem araflt›rmas›n›n geçerlik ve güvenirli¤i, nicel araflt›rmalardaki geçerlik ve güvenirlikten çok farkl› flekilde ele al›nmaktad›r. Eylem araflt›rmalar› yerel bazda gerçeklefltirilen ve verileri kendine özgü, ba¤lamsal veriler oldu¤u için, sonuçlar› nicel araflt›rmalardaki gibi genifl kitlelere genellenemez. Daha çok benzer durumlarda, benzer gruplarla, benzer konularda yap›lacak çal›flmalar için örnek al›nabilecek analitik genellemeler söz konusu olabilir. Bu nedenle nicel araflt›rmalardaki iç
geçerlik, d›fl geçerlik, güvenirlik ve nesnellik eylem araflt›rmalar›na do¤rudan uygulanamaz. Eylem araflt›rmalar›nda geçerlik ve güvenirlik kriterlerini s›namak üzere, farkl› bilim insanlar› taraf›ndan farkl› s›n›fland›rmalar önerilmekle birlikte, alanyaz›nda en s›k kullan›lan kriterler Guba’n›n (1981) ileri sürdü¤ü inan›rl›k, transfer
edilebilirlik, güvenilmeye lay›k olma ve onaylanabilirliktir.

‹nan›rl›k
Bir araflt›rman›n inan›l›r olmas›, onun araflt›rmadaki tüm karmafl›kl›klarla ve kolayca aç›klanamayan kal›plarla bafl edebilmesi ile aç›klan›r. Araflt›rman›n inan›rl›¤›n›
art›rabilmek için araflt›rmac› afla¤›da aç›klanan stratejileri ifle koflabilir:
• veri doyumu sa¤lay›ncaya kadar uzun süreli olarak araflt›rma ortam›nda bulunma,
• araflt›rman›n tipik karakteristiklerini tan›mlayabilmek için ›srarl› gözlemler
yapma,
• görüfllerinin do¤rulu¤unu s›nayabilmek için uzman ve meslektafl görüflü alma,
• verileri çeflitli veri kaynaklar›ndan ve çeflitli yöntemlerle toplayarak, çapraz
olarak s›nama (veri çeflitlemesi),
• video ve ses kay›tlar› yapma, filmler, dokümanlar ve ham veriler elde etme,
• çat›flmalar ve tutars›zl›klar›n olmad›¤›n› göstermek için ortamdakilerin kontrolünü isteme ve
• kaynakça yeterlili¤i sa¤lama.

Transfer Edilebilirlik
Transfer edilebilirlik, araflt›rmac›n›n araflt›rd›¤› her fleyin ba¤lama dayal› olmas› ve
çal›flmas›n›n daha büyük insan gruplar›na genellefltirilebilir oldu¤unu belirten “güvenilir” saptamalar gelifltirme inanc›n› belirtmektedir. Araflt›rmac› betimsel, ba¤lamla iliflkili saptamalarda bulunabilmek için ba¤lamla ilgili ayr›nt›l› betimsel veri
toplamal› ve araflt›rma raporunu ayr›nt›l› olarak yazmal›d›r.

Güvenilmeye Lay›k Olma
Araflt›rman›n güvenilmeye lay›k olmas›, araflt›rma verisinin tutarl›l›¤› ile iliflkilidir.
Araflt›rma ayn› ya da benzer ba¤lamlarda, ayn› ya da benzer kat›l›mc›larla tekrarlan›rsa, baflka araflt›rmac›lar›n da ayn› ya da benzer bulgular› elde edilebilece¤ini
varsayar. Burada ifle koflulabilecek stratejiler;
• veri çeflitlemesinde oldu¤u gibi iki ya da daha fazla veri toplama tekni¤inin
kullan›lmas› ve
• verilerin kontrolünü yapan bir gözlemci/okuyucu ile grup oluflturmas›d›r.
Gözlemci ya da okuyucu eldeki yaz›l› tan›mlama ve bulgular›, alan notlar›, video, resim ve arfliv verileri gibi orijinal kaynaklara ulaflarak sürecin nas›l tan›mlan›p, yorumland›¤›n› inceleyebilir.
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Onaylanabilirlik
Onaylanabilirlik ise toplanan verilerin yans›z ve objektif olmas› ile ilgilidir. Onaylanabilir veriler elde edebilmek için yararlan›labilecek stratejiler;
• çeflitli veri toplama teknikleri karfl›laflt›r›lmas› ve
• araflt›rmac›n›n bulgular›n› özel bir flekilde elde etmesine neden olan e¤ilimlerini, ön yarg›lar›n› ya da varsay›mlar›n› yans›tmas›d›r.
Eylem araflt›rmas›n›n güvenirli¤i ise verilerin kendi aralar›ndaki tutarl›l›¤› ve verilerin araflt›rmay› yapanlar ile araflt›rmay› okuyanlar için anlaml› olufluyla sa¤lan›r.

EYLEM ARAfiTIRMASININ MESLEK‹ GEL‹fi‹M
AÇISINDAN ÖNEM‹
Eylem araflt›rmalar› do¤as› gere¤i ço¤unlukla ö¤retmenler taraf›ndan, kendi s›n›flar›nda ya da okullar›nda gerçeklefltirildi¤i için alanyaz›nda “ö¤retmen araflt›rmas›” olarak da adland›r›labilmektedir. Eylem araflt›rmas› yapan ö¤retmenler araflt›rma sürecinde kendi s›n›f içi uygulamalar›na ve burada karfl›laflt›klar› sorunlara
do¤rudan odaklanmakta ve böylece kendi e¤itsel uygulamalar›n› iyilefltirmeye ya
da de¤ifltirmeye çal›flmaktad›rlar. Ö¤retmenler araflt›rma sürecinde gerçekleflen
her türlü de¤iflim ve iyilefltirmeden yine kendileri etkilenmektedir. Bu konuda
yap›lan araflt›rmalarda, bir eylem araflt›rmas›nda yer alan ö¤retmenlerin ya da ö¤retmen adaylar›n›n araflt›rma öncesine göre kendilerini mesleki aç›dan daha bilgili bulduklar› ve kendilerini sorun çözen, etkili ö¤retmen olarak tan›mlad›klar›
ve mesleklerine olan tutumlar›nda da olumlu bir geliflme oldu¤u belirtilmektedir
(Atay, 2003, s.52). Eylem araflt›rmas› gerçeklefltiren ö¤retmenler kendilerini, kendi e¤itsel uygulamalar› konusunda araflt›rma yapma, kendi verilerini toplama, ö¤retimlerini, mesleki bilgi ve deneyimlerini gelifltirme konusunda yetkilendirilmifl
kifliler olarak hissetmektedirler. Bu ö¤retmenler kendi yeteneklerini, deneyimlerini ve yarat›c› fikirlerini ö¤rencilerinin gereksinimlerine en iyi uyan programlar›
ve stratejileri gelifltirmede ifle koflarlar. Ö¤retmenlerin yetkilendirilmesi, hem ö¤rencilerin baflar›s›n› art›racak, hem ö¤retmenlerin bilgi ve deneyim kazanmalar›n› ve mesleki olarak geliflmelerini sa¤layacak, hem de ö¤retmenlerin çal›flt›klar›
okulun ya da e¤itim bölgesinin geliflimine yarar sa¤layacak bir araç olarak görülebilir (Kuzu, 2009).
Eylem araflt›rmas›, ö¤retmenlerin kendi e¤itsel uygulamalar›nda karfl›laflt›klar›
sorunlarla bafla ç›karken kendi güçlü yönlerinin ve zay›f yönlerinin fark›nda olmalar›n› sa¤layacakt›r. Böylece ö¤retmenler güçlü yönlerinden ilerideki e¤itsel uygulamalar›nda daha fazla yararlanma, zay›f yönlerini de farkl› stratejiler uygulayarak
gelifltirmek yoluna gideceklerdir. Ayr›ca eylem araflt›rmas› iflbirli¤ine dayal›, yani
ayn› okulda birlikte çal›flan ö¤retmenlerin birlikte gerçeklefltirdikleri bir araflt›rma
biçiminde de olabilir. Bu durumdaki ö¤retmenler birbirlerinin e¤itsel uygulamalar› hakk›nda görüfl bildirirler ve katk› getirirler. Ayr›ca bu tür bir çal›flma ö¤retme ve
ö¤renmeye yönelik farkl› görüfl aç›lar›n›n da ortaya ç›kmas›na yol açacak ve ö¤retim etkinliklerinin olumlu yönde de¤iflimine ve geliflimine katk› sa¤layabilecektir.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
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Sizce eylem SIRA
araflt›rmas›
S‹ZDE yönteminin okullarda ö¤retmenler taraf›ndan s›kl›kla kullan›lmas›, ö¤retmenlerin mesleki geliflimi aç›s›ndan ne gibi bir öneme sahip olabilir?
fi Ü N E L ‹ M
HensonD Ü(1996,
s.56), eylem araflt›rmas›n›n ö¤retmenlerin mesleki geliflimleri
aç›s›ndan yararlar›n› flu flekilde aç›klam›flt›r:
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• Ö¤retmenlerin kendi s›n›flar› hakk›nda yeni bilgiler edinmesini sa¤lar.
• Ö¤retmenlerde yans›t›c› ö¤retme ve düflünmeyi gelifltirir.
• Ö¤retmenlerin e¤itim ile ilgili bilgi da¤arc›¤›n› art›r›r.
• Ö¤retmenleri kendi güçlerinin sorumlulu¤unu almaya yönlendirir.
• Uygulama ve ö¤renci baflar›s› aras›ndaki ba¤› güçlendirir.
• Ö¤retmenleri yeni düflünceler ve yeni fleyler ö¤renmeye teflvik eder.
• Ö¤retmenlerin etkili uygulamalar gerçeklefltirmelerini sa¤lar.
E¤itim-ö¤retim ile ilgili yap›lan araflt›rmalar uzun y›llar sadece akademisyenler
taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Ö¤retmenler, okul yöneticileri, veliler ve ö¤renciler
de bu araflt›rmalar›n nesneleri olarak de¤erlendirilmifltir. Bu aç›s›nda bak›ld›¤›nda
akademisyenler ö¤retmenleri sadece kendi bulgular›n›n edilgen al›c›lar› olarak
görmüfllerdir. Ancak akademisyenleri ürettikleri kuram ile ö¤retmenlerin yapt›klar› uygulaman›n uyuflmad›¤› birçok durum söz konusudur. Akademisyenlerin üretti¤i kuramlar ya kullan›lan dil, yöntem vb. göstergeler aç›s›ndan uygulay›c›lar, yani ö¤retmenler taraf›ndan anlafl›lamamakta ya da sözü edilen kuramlar›n gerçek
ortama uymamas› nedeniyle ö¤retmenler taraf›ndan uygulanmamaktad›r. Oysa eylem araflt›rmas›n›n, ya da ö¤retmen araflt›rmas›n›n dayand›¤› en önemli varsay›m,
ö¤retmenlerin do¤rudan uygulay›c› olduklar›, bu nedenle kendi uygulamalar› hakk›nda en iyi kendilerinin bilgi sahibi olabilecekleri ve karfl›lafl›lan sorunlara en iyi
çözüm yollar›n› da yine en iyi kendilerinin önerebilecekleridir. Bu bak›fl aç›s› ö¤retmenleri araflt›r›lan bir nesne durumundan ç›karmakta, araflt›ran ve çözüm üreten bir özne duruma getirmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda eylem araflt›rmas› için
kuram ile uygulama aras›ndaki bofllu¤u dolduran önemli bir araç oldu¤u söylenebilir (Johnson, 2002, s.18).
Ö¤retmenler taraf›ndan kendi s›n›flar›nda ya da okullar›nda gerçeklefltirilen eylem araflt›rmalar›n›n say›s›n›n ve niteli¤inin artmas›, akademik araflt›rmalar ile ö¤retmen araflt›rmalar› aras›nda bir denge kurulmas›na, akademisyenler ile ö¤retmenler aras›ndaki iletiflim engelinin ortadan kalkmas›na ve her iki grubun e¤itimle ilgili ayn› dili konuflmalar›na katk› sa¤layabilecektir (Atkin, 1989).

Eylem araflt›rmas›, kuram ile
uygulama aras›ndaki
bofllu¤u dolduran önemli bir
araçt›r.

EYLEM ARAfiTIRMASININ Ö⁄RETMEN YET‹fiT‹RME
AÇISINDAN ÖNEM‹
Gelece¤in ö¤retmenleri olan ve ço¤unlu¤u üniversitelerin e¤itim fakültelerinde
ö¤renim gören ö¤retmen adaylar›na, hizmet öncesi e¤itimlerinde bilimsel araflt›rma planlama ve uygulama konusunda yeterli ö¤renme yaflant›lar› sunulmal›d›r.
Hizmet öncesinde bir eylem araflt›rmas›n› tek bafl›na ve birlikte yürütebilecek bilgi ve beceri ile donat›lmas›, ö¤retmen adaylar›n›n yans›t›c› ö¤retmen olarak yetiflmelerine f›rsat ve olanaklar sa¤layacak ve onlar›n hizmet öncesinde ö¤retme deneyimleri kazanmalar›na yard›mc› olacakt›r. Eylem araflt›rmas› becerileri kazanm›fl
ö¤retmen adaylar›; bu aflamadan itibaren ö¤rencilerinin, ö¤retme-ö¤renme ortam›n›n ve kendi ö¤retme etkinliklerinin nesnel gözlemcileri olacak ve ö¤rencilerinin
davran›fl›n› de¤erlendirmekten çok betimlemeye çal›flacaklard›r (Kuzu, 2009).
Sizce eylem araflt›rmas› yöntemi, ö¤retmen yetifltirme aç›s›ndan neSIRA
gibiS‹ZDE
bir öneme sahip
olabilir?
D Ü fi Ü N E L ‹ M

Ö¤retmen adaylar›na, uygulama ö¤retmenleri ve dan›flman ö¤retim elemanlar›
ile birlikte iflbirli¤ine dayal› bir eylem araflt›rmas› gerçeklefltirebilecekleri bir ortam
S Oakademik
R U
yarat›lmas› ile ö¤retmen adaylar›, uygulama okullar›ndaki di¤er
ya da
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idari personel ve ö¤renci aileleri ile iletiflime geçme, farkl› kaynaklardan veri toplama ve analiz etme olana¤›na kavuflacaklard›r. Böylece ö¤retmen adaylar› hem
ö¤retimlerini gelifltirecek, hem de uygulama okullar›ndaki di¤er ö¤retmenlerin
araflt›rma yapmaya karfl› ilgi ve isteklerinin geliflmesine katk› sa¤layabileceklerdir.
Ö¤retmen adaylar›n›n uygulama okullar›nda oluflturaca¤› bu sinerji, her geçen gün
daha fazla ö¤retmenin eylem araflt›rmas› gerçeklefltirmesine yol açabilecek önemli bir yaklafl›m olarak görülebilir.
Ö¤retmen adaylar›n›n alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve bilimsel araflt›rma
yöntemlerine yönelik kuramsal dersleri, özellikle son iki dönemlerinde ö¤retmenlik uygulamas› dersleri ve alan deneyimi ile ayn› anda gerçekleflti¤i için ö¤retmen
adaylar› aç›s›ndan kuram ile uygulama bütünlefltirilmifl, kuram ve uygulama aras›nda köprü kurulmufl olacakt›r. Ö¤renciler kuramsal derslerinde kuramlar› tart›flacaklar, konuyla ilgili seçilmifl metinleri okuyacaklar, eylem araflt›rmas› projelerini
uygulamak için modelleri gözden geçirecekler (Hubbert ve Power, 1993) ve daha
önceki mezunlar›n örnek araflt›rma raporlar›n›, portfolyo örneklerini inceleyeceklerdir. Eylem araflt›rmas› planlama ve yürütme konusunda kuramsal alt yap›lar›n›
gelifltiren ö¤retmen adaylar› e¤itimlerinin son döneminde gittikleri uygulama okullar›nda gözlem yapacaklar, uygulama ö¤retmenlerinin s›n›f içinde gerçeklefltirdikleri etkinlikler hakk›nda yans›tmada bulunacaklar (Keating, Diaz-Greenberg, Baldwin, ve Thousand, 1998, s.381), kendi ö¤retim etkinliklerini geçeklefltirecekler,
kendi ö¤retimlerine elefltirel bakacaklar, yans›tmada bulunacaklar, karfl›laflt›klar›
sorunlara yönelik uygulama ö¤retmenlerinin yard›m›yla ve dan›flman ö¤retim elemanlar›n›n denetiminde eylemler gelifltirecekler ve uygulayacaklard›r. Hizmet öncesinde gerçeklefltirdikleri eylem araflt›rmalar› sayesinde ö¤retmen adaylar› mevcut
uygulamalar›n› daha iyi uygulamalarla de¤ifltirme olana¤›na da kavuflmufl olacaklard›r (Mertler, 2006, s.10).
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E¤itim alan›nda kullan›lan eylem araflt›rmas›
kavram›n› tan›mlayabilmek
• Eylem araflt›rmas›, alanyaz›nda çok farkl› biçimlerde tan›mlanmakla birlikte, incelenen
bütün eylem araflt›rmas› tan›mlar›nda görülen
ortak nokta, eylem araflt›rmas›n›n amac›n›n,
“s›n›f, program ya da tüm okuldaki mevcut
durumun de¤ifliminin ya da gelifliminin sa¤lanmas›”d›r.
• Bilim insanlar›n›n eylem araflt›rmas›n› önceden planlanm›fl, organize edilmifl ve di¤er kiflilerle paylafl›lm›fl bir araflt›rma türü; bir problemi çözmek ya da yerel bir uygulama hakk›nda bilgi vermek için bilgi toplamak amac›yla bir ya da daha fazla kifli, ya da gruplar
taraf›ndan yap›lan araflt›rma; sosyal de¤iflimi
sa¤lamak amac›yla sistematik olarak bilgi toplama süreci; sosyal durum içerisindeki eylemin kalitesini art›rmak amac›yla sosyal durumun araflt›r›lmas› gibi tan›mlad›klar› da görülmektedir.
• Mills’e göre ise eylem araflt›rmas›, bir ö¤retme-ö¤renme ortam›nda araflt›rmac› olarak ö¤retmenler, yöneticiler, okul dan›flmanlar›, ya
da di¤er ilgililer taraf›ndan ö¤rencilerinin nas›l daha iyi ö¤renebilecekleri, nas›l ö¤retim
yapt›klar› ve okullar›n›n nas›l iflledi¤i konusunda bilgi edinmek ve e¤itsel giriflimlerin
(uygulamalar›n) etkilerini anlamak amac›yla
nitel yöntemlerin kullan›ld›¤› ve araflt›rma yap›lan okulda pozitif e¤itsel de¤iflimin hedeflendi¤i sistematik bir araflt›rma sürecidir.
Eylem araflt›rmas›n›n nicel ve nitel araflt›rma
yöntemlerinden fark›n› s›ralayabilmek
• Eylem araflt›rmas›n›n felsefi temeli, ünlü sosyolog Jürgen Habermas’›n oluflturdu¤u elefltirel kurama dayanmaktad›r. Elefltirel kuram,
nicel ve nitel yöntemlere belirli aç›lardan karfl› ç›kmakta, kendini elefltirel kuram içerisine
yerlefltirmektedir. Elefltirel kuram›n amac›,
sosyal bilimlerde pozitivist ve yorumlay›c›
yaklafl›mlar›n elefltirileri ›fl›¤›nda kuram ve uygulama aras›ndaki iliflkiyi yeniden de¤erlendirmektir.
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• Nitel araflt›rma yöntemi, felsefi olarak post pozitivizm, rölativizm, yorumlay›c› ve idealizm
gibi öznel paradigmalara dayanmakta ve araflt›r›lan konuyu kat›l›mc›lar›n boyutundan anlamaya ve yorumlamaya çal›flmaktad›r. Elefltirel
kuram ise, anlaman›n tek bafl›na yetersiz oldu¤unu, anlad›ktan sonra “de¤ifltirmenin” ve “gelifltirmenin” de gerekti¤ini savunmaktad›r.
• Nicel araflt›rma yöntemi ise felsefi olarak, pozitivizm, objektivizm ve realizm gibi felsefi
ak›mlara dayanmakta ve araflt›r›lan konu hakk›nda nesnel, genellenebilir, geçerli ve güvenilir bilgi elde etmeyi amaçlamaktad›r. Nicel
araflt›rman›n temelinde kat›l›mc›lar›n gözlenebilir ve ölçülebilir davran›fllar› yatmaktad›r.
Elefltirel kuram, insan davran›fllar›n›n, do¤a
bilimlerinin kulland›¤› yaklafl›mlarla anlafl›lamayaca¤›n› belirterek bu kurama da karfl› ç›kmaktad›r.
Eylem araflt›rmas›n›n özelliklerini s›ralayabilmek
Eylem araflt›rmas›n›n temel özelliklerini Johnson
(2002, s.14-16) flu flekilde aç›klam›flt›r:
• Eylem araflt›rmas› sistematiktir.
• Eylem araflt›rmas› yan›t› bilinen bir soru ile
bafllamaz.
• Eylem araflt›rmas› karmafl›k ya da ayr›nt›l› olmak zorunda de¤ildir.
• Eylem araflt›rmas›nda veri toplamaya bafllamadan önce plan yap›lmal›d›r.
• Eylem araflt›rmalar›n›n süresi de¤iflkendir.
• Gözlemler düzenli olmal›d›r.
• Eylem araflt›rmalar› basit ve informalden, daha detayl› ve formal biçimlere uzanabilir.
• Eylem araflt›rmalar› bir kuram üzerine oluflturulabilir.
• Eylem araflt›rmas› bir nicel araflt›rma de¤ildir.
Eylem araflt›rmas› sürecinin aflamalar›n› aç›klayabilmek
• Alanyaz›nda üzerinde uzlafl›lm›fl bir eylem
araflt›rmas› süreci görülmemektedir. Farkl› bilim insanlar› taraf›ndan farkl› yaklafl›mlar kullan›lm›flt›r. Ancak, karfl›lafl›lan tüm yaklafl›mlar›n ortak noktas›; eylem araflt›rmas›n›n, eylemi planlama, plan› eyleme geçirme, veri top-
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lama ve çözümleme ile yans›tma süreci fleklinde gerçekleflen döngüsel bir uygulama biçimi oldu¤udur. Eylem araflt›rmas›n›n süreci
do¤rusal bir özellik de¤il, aksine sürekli devam eden helezonik bir özellik gösterir. Gerekli durumlarda süreçlerin s›ras› de¤iflebilece¤i gibi, baz› süreçler de gerekli de¤ilse ç›kar›labilir.
• Eylem araflt›rmas› süreci hakk›ndaki ilgili alanyaz›n incelendi¤inde, çok farkl› süreç modeli
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ancak genel olarak bu
modeller birbirine paralellik göstermektedir.
Eylem araflt›rmas›, seçilen süreç modeli ne
olursa olsun, ilk olarak araflt›rmac›n›n de¤ifltirmek veya gelifltirmek istedi¤i durum veya
durumlar› belirlemesiyle bafllar. Daha sonra
belirlenmifl s›k›nt›l› durumun çözüme kavuflmas›n› sa¤layacak kaynaklar saptan›r. Kaynaklar›n elde edilmesinden sonra verilerin
toplanmas›yla araflt›rmaya bafllan›r. Elde edilen verilerin analizi ›fl›¤›nda araflt›rma sorusunda de¤ifltirilecek bir nokta varsa gerekli
düzenlemeler yap›l›r ve sonuçlar raporlaflt›r›larak sonuçlara dayal› öneriler sunulur. Tüm
bu süreçlerin sonunda da elde edilen sonuçlara ve önerilere dayanarak bir eylem plan›
oluflturulur.
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Eylem araflt›rmalar›nda kullan›labilecek veri
toplama araçlar› s›n›fland›rabilmek
• Eylem araflt›rmas›nda veri toplama süreci sistematik olarak ilerler. Hem nitel hem de nicel
veri toplama tekniklerinden yararlan›labilir.
Araflt›rmac› süreç içerisinde araflt›rma sorular›na yan›t vermede yetersiz kald›¤› noktalarda
uygun gördü¤ü yeni veri toplama tekniklerini
ifle koflabilir ya da mevcut veri toplama tekniklerinde de¤iflikli¤e gidebilir. Eylem araflt›rmalar›nda araflt›rmac›lar sorular›na yan›t bulabilmek için tek bir veri toplama tekni¤ini yeterli bulmazlar. Birbirinden farkl› zaman ve
mekânlarda birbirini destekler nitelikte farkl›
türden veriler toplanarak veri çeflitlemesine
ulafl›lmaya çal›fl›l›r.
• Araflt›rma sorular›, araflt›rman›n durumu ve
araflt›rmac›n›n bireysel yeterlikleri, eylem araflt›rmas› sürecinde kullan›lacak veri toplama
tekniklerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Araflt›rma sorusu nicel verilerle yan›tlana-

bilecek türden bilgiler gerektiriyorsa, araflt›rmada nicel araflt›rmalarda kullan›lan tüm veri
toplama tekniklerinden yararlan›labilir. Örne¤in tutum ölçe¤i, anket, envanter, baflar› testi,
dereceli puanlama cetveli vb. ölçme araçlar›ndan yararlan›labilir. Araflt›rma sorusu nitel verilere dayal› olarak yan›tlanabilecek türde ise
nitel araflt›rmalarda kullan›lan gözlem, görüflme ve dokümanlardan yararlan›labilir.
• Mills (2003), eylem araflt›rmalar›nda kullan›labilecek veri toplama tekniklerini üç kategori
alt›nda s›n›fland›rm›flt›r: Deneyimlere dayal›
teknikler, sorgulamaya dayal› teknikler ve incelemeye dayal› teknikler. Kat›l›mc› gözlem,
aktif ve pasif kat›l›m, saha notlar›, toplant› tutanaklar› ve gözlemler deneyimlere dayal› veri toplama tekniklerine örnek olarak verilebilir. Sorgulamaya dayal› veri toplama teknikleri içerisinde görüflmeler, standart testler, anketler, tutum ölçekleri, kontrol listeleri, öz de¤erlendirme formlar› vb. say›labilir. ‹ncelemeye dayal› teknikler içerisinde say›labilecek veri toplama teknikleri ise flunlard›r: Ses ve video kay›tlar›, günlükler, ‹nternet kay›tlar›,
elektronik postalar, ö¤renci ürünleri, haritalar, planlar, arfliv kay›tlar vb.
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Eylem araflt›rmalar›nda kullan›labilecek veri
analizi yöntemlerini tart›flabilmek
• Eylem araflt›rmalar›nda hem nitel hem de nicel
veriler toplanabilece¤i için araflt›rma sürecinde toplanan verilerin analizinde de nitel ve nicel analiz yaklafl›mlar›ndan yararlan›labilir. Eylem araflt›rmalar›nda nicel verilerin analizinde,
nicel metodolojide kullan›lan tüm analiz yöntemlerinden yararlan›labilir. Bu amaçla aritmetik ortalama, frekans, tepede¤er (mod), ortanca (medyan), standart sapma, çeyrek sapma
vb. betimsel istatistikler; tek örneklem t-testi,
ba¤›ms›z/iliflkisiz örneklemler için t-testi, ba¤›ml›/efllefltirilmifl/iliflkili örneklemler için ttesti, varyans analizi (ANOVA), ba¤›nt› (korelasyon) vb. yöntemler kullan›labilir. Nitel verilerin analizinde ise yine çok farkl› yöntemler
bulunmakla birlikte genellikle betimsel analiz
ve içerik analizi yöntemlerinden yararlan›l›r.

3. Ünite - Eylem Araflt›rmas›
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Eylem araflt›rmalar›ndaki geçerlik ve güvenirlik
kavramlar›n› aç›klayabilmek
• Eylem araflt›rmalar› yerel bazda gerçeklefltirildikleri için verileri kendine özgü ve ba¤lamsald›r. Bu nedenle sonuçlar› nicel araflt›rmalardaki gibi genifl kitlelere genellenemez. Daha çok benzer durumlarda, benzer gruplarla,
benzer konularda yap›lacak çal›flmalar için örnek al›nabilecek analitik genellemeler söz konusu olabilir. Bu nedenle eylem araflt›rmalar›n›n geçerlik ve güvenirli¤inde nicel araflt›rmalar için kullan›lan iç geçerlik, d›fl geçerlik, güvenirlik ve nesnellik kriterleri do¤rudan uygulanamaz. Eylem araflt›rmalar›ndaki geçerlik
ve güvenirlik kriterlerini s›namak üzere farkl›
bilim insanlar› taraf›ndan farkl› s›n›fland›rmalar önerilmifltir. Bunlar›n içerisinde alanyaz›nda en s›k kullan›lan kriterler Guba’n›n (1981)
ileri sürdü¤ü inan›rl›k, transfer edilebilirlik,
güvenilmeye lay›k olma ve onaylanabilirliktir.
• Bir araflt›rman›n inan›l›r olmas›, onun araflt›rmadaki tüm karmafl›kl›klarla ve kolayca aç›klanamayan kal›plarla bafl edebilmesi ile aç›klan›r. Transfer edilebilirlik, araflt›rmac›n›n araflt›rd›¤› her fleyin ba¤lama dayal› olmas› ve çal›flmas›n›n daha büyük insan gruplar›na genellefltirilebilir oldu¤unu belirten “güvenilir”
saptamalar gelifltirme inanc›n› belirtmektedir.
Araflt›rman›n güvenilmeye lay›k olmas›, araflt›rma verisinin tutarl›l›¤› ile iliflkilidir. Araflt›rma ayn› ya da benzer ba¤lamlarda, ayn› ya da
benzer kat›l›mc›larla tekrarlan›rsa, baflka araflt›rmac›lar›n da ayn› ya da benzer bulgular› elde edilebilece¤ini varsayar. Onaylanabilirlik
ise toplanan verilerin yans›z ve objektif olmas› ile ilgilidir.
• Eylem araflt›rmas›n›n güvenirli¤i ise verilerin
kendi aralar›ndaki tutarl›l›¤› ve verilerin araflt›rmay› yapanlar ile araflt›rmay› okuyanlar için
anlaml› olufluyla sa¤lan›r.
Eylem araflt›rmas›n›n ö¤retmenlerin mesleki geliflimindeki önemini tart›flabilmek
• Eylem araflt›rmas›, ö¤retmenlerin kendi e¤itsel uygulamalar›nda karfl›laflt›klar› sorunlarla
bafla ç›karken kendi güçlü yönlerinin ve zay›f
yönlerinin fark›nda olmalar›n› sa¤lama aç›s›ndan önemlidir. Bu sayede ö¤retmenler güçlü
yönlerinden ilerideki e¤itsel uygulamalar›nda

•

-

N
A M A Ç

9

69

daha fazla yararlanmak, zay›f yönlerini de
farkl› stratejiler uygulayarak gelifltirmek yoluna gideceklerdir.
Eylem araflt›rmas›n›n ö¤retmenlerin mesleki
geliflimleri aç›s›ndan yararlar›n› Henson (1996,
s. 56) flu flekilde aç›klam›flt›r:
Ö¤retmenlerin kendi s›n›flar› hakk›nda yeni
bilgiler edinmesini sa¤lar.
Ö¤retmenlerde yans›t›c› ö¤retme ve düflünmeyi gelifltirir.
Ö¤retmenlerin e¤itim ile ilgili bilgi da¤arc›¤›n› art›r›r.
Ö¤retmenleri kendi güçlerinin sorumlulu¤unu almaya yönlendirir.
Uygulama ve ö¤renci baflar›s› aras›ndaki ba¤›
güçlendirir.
Ö¤retmenleri yeni düflünceler ve yeni fleyler
ö¤renmeye teflvik eder.
Ö¤retmenlerin etkili uygulamalar gerçeklefltirmelerini sa¤lar.

Eylem araflt›rmas›n›n ö¤retmen yetifltirmedeki
önemini belirleyebilmek
• Ö¤retmen adaylar›n›n hizmet öncesinde bir
eylem araflt›rmas› planlama ve yürütme becerisi kazand›r›lmas› onlar›n yans›t›c› ö¤retmen
olarak yetiflmelerini sa¤layacak ve henüz hizmet öncesinde iken ö¤retme deneyimlerini
kazanmalar›na ve mevcut uygulamalar›n› gelifltirmelerine yard›mc› olacakt›r. Eylem araflt›rmas› becerileri kazanm›fl ö¤retmen adaylar›;
bu aflamadan itibaren ö¤rencilerinin, ö¤retme-ö¤renme ortam›n›n ve kendi ö¤retme etkinliklerinin nesnel gözlemcileri olacak ve ö¤rencilerinin davran›fl›n› de¤erlendirmekten
çok betimlemeye çal›flacaklard›r.
• Eylem araflt›rmas› planlama ve yürütme konusunda kuramsal ve uygulamal› alt yap›lar›n›
gelifltiren ö¤retmen adaylar›, kendi ö¤retim
etkinliklerini geçeklefltirebilme becerisi kazanacaklar, kendi ö¤retimlerine elefltirel olarak
bakabilecekler, yans›tmada bulunabilecekler,
ileride karfl›laflacaklar› olas› sorunlara yönelik
eylem planlar› gelifltirebilecekler ve uygulayabileceklerdir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki özelliklerden hangisi eylem araflt›rmas› tan›mlar›nda yer almaz?
a. De¤iflim ve geliflim sa¤lama
b. Kaliteyi artt›rma
c. Plans›z olma
d. Problem çözme
e. Bilgi toplama
2. “Eylem araflt›rmas› ö¤retmen ve yöneticiler taraf›ndan ö¤renciler üzerinde gerçeklefltirilir” bilgisi eylem
araflt›rmas›nda hangi sorunun cevab› olabilir?
a. Nerede
b. Ne zaman
c. Nas›l
d. Niçin
e. Kim
3. Eylem araflt›rmas› ile ilgili afla¤›daki bilgilerden hangisi do¤rudur?
a. Sebep sonuç iliflkileri üzerine odaklan›r.
b. Araflt›rmac›lar ayn› zamanda kendi araflt›rmalar›n›n kat›l›mc›lar›d›r.
c. Büyük bir evrenden rastsal bir örneklem seçilir.
d. Verilerin toplanmas›nda genellikle anketler kullan›l›r.
e. Elde edilen veriler bir olguyu anlamay› sa¤lar.
4. Eylem araflt›rmalar› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?
a. Eylem araflt›rmalar›n›n süresi de¤iflkendir.
b. Eylem araflt›rmas› karmafl›k ve ayr›nt›l› olmak
zorunda de¤ildir.
c. Eylem araflt›rmas› nicel bir araflt›rma de¤ildir.
d. Eylem araflt›rmas› yan›t› bilinen bir soru ile
bafllar.
e. Eylem araflt›rmas› bir kuram üzerine oluflturulabilir.

5. I. Verilerin raporlaflt›r›lmas›
II. Verilerin analizi
III. Sonuç ve önerilerin ç›kar›lmas›
IV. Problemin ifade edilmesi
V. Eylem plan›n›n oluflturulmas›
VI. Verilerin toplanmas›
Afla¤›dakilerden hangisinde eylem araflt›rmas› modelinin s›ralamas› do¤ru verilmifltir?
a. IV- VI- II- I- III- V
b. VI- V- IV- III- II- I
c. IV- VI- III- II- I- V
d. V- IV- VI- II- I- III
e. IV- VI- I- II- V- III
6. Afla¤›dakilerden hangisi eylem plan› haz›rlama süreci içerisinde de¤ildir?
a. Geçerlik ölçütlerinin tan›mlanmas›
b. Odak alan› tan›mlanmas›
c. Gerekli olabilecek kaynaklar›n tan›mlanmas›
d. Planlanan etkinli¤in tan›mlanmas›
e. De¤iflkenlerin tan›mlanmas›
7. Afla¤›dakilerden hangisi deneyimlere dayal› veri toplama tekniklerinden biridir?
a. Anketler
b. Günlükler
c. Arfliv kay›tlar›
d. Kontrol listeleri
e. Gözlemler
8. Verilerin analizi süreci ile ilgili afla¤›daki aç›klamalardan hangisi do¤rudur?
a. Ses ve video kay›tlar› deneyimlere dayal› veri
toplama tekniklerindendir.
b. Süreç içerisinde veri toplama tekni¤i de¤ifltirilmez.
c. Veri toplama teknikleri iki grup alt›nda incelenmektedir.
d. Hem nicel hem de nitel veri toplama tekniklerinden yararlan›labilir.
e. ‹nternet kay›tlar› veriler aras›nda belirtilmez.

3. Ünite - Eylem Araflt›rmas›
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9. Eylem araflt›rmalar›nda geçerlik ve güvenirlik çal›flmalar› içerisinde yer alan araflt›rma raporunun ayr›nt›l› olarak yaz›lmas› hangi özelli¤in içerisinde yer
almaktad›r?
a. Onaylanabilirlik
b. Transfer edilebilirlik
c. Genellenebilirlik
d. ‹nan›rl›k
e. Güvenilmeye lay›k olma
10. Afla¤›dakilerden hangisi eylem araflt›rmas›n›n mesleki aç›dan yararlar›ndan biri de¤ildir?
a. Ö¤retmenlerin kendi s›n›flar› hakk›nda yeni bilgiler edinmesini sa¤lamas›
b. Ö¤retmenlerin etkili uygulamalar gerçeklefltirmesini sa¤lamas›
c. Ö¤retmenleri sorumluk almaktan kurtarmas›
d. Ö¤retmenlerde yans›t›c› ö¤retmeyi ve düflünmeyi gelifltirmesi
e. Ö¤retmenleri yeni fleyler ö¤renmeye teflvik
etmesi.
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Yaflam›n ‹çinden
Oluflturmac›l›¤a Dayal› Çevrimiçi Destekli
Ö¤retim: Bir Eylem Araflt›rmas›
“Ö¤retim Teknolojileri ve Materyal Gelifltirme dersinin
çevrimiçi ö¤renme koflullar›na ve oluflturmac› ö¤renme
yaklafl›m›na göre nas›l uygulanabilece¤ini belirlemek
amac›yla gerçeklefltirilen bu araflt›rma, eylem araflt›rmas› olarak desenlenmifl ve araflt›rman›n uygulamas› 20032004 ö¤retim y›l› güz döneminde Anadolu Üniversitesi
E¤itim Fakültesi’nde “ÖMB303-C Ö¤retim Teknolojileri
ve Materyal Gelifltirme” dersine kay›tl› ö¤renciler üzerinde gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin seçiminde isteklilik göz önünde al›nm›flt›r. Derse
kay›t yapt›ran 20 ö¤rencinin tamam› araflt›rmaya kat›lmaya istekli olmufltur. Araflt›rma kapsam›ndaki ders 15
hafta süresince çevrimiçi destekli olarak yürütülmüfltür.
Ö¤renciler haftan›n belirli günlerinde dersin Web sitesinde verilen çevrimiçi ders etkinliklerini yerine getirmifller, haftan›n bir günü ise iki saat yüz yüze ders etkinliklerine kat›lm›fllard›r.
Araflt›rman›n belirlenen amac›na ulaflmas› için gerekli
olan veriler, Kiflisel Bilgiler Formu, araflt›rmac› günlü¤ü,
yar›-yap›land›r›lm›fl görüflmeler, Çevrimiçi Destekli Ders
De¤erlendirme Formu, dersin Web sitesi sayfalar›, dersin
Web sitesi kay›tlar›, foruma gönderilen mesajlar, e-posta
mesajlar›, video kay›tlar›, Tak›m Üyelerini De¤erlendirme Formu, Tak›m Çal›flmas›/Proje De¤erlendirme Formu
ve Ö¤retim Eleman›n› De¤erlendirme Formu’ndan elde
edilmifltir. Araflt›rmada elde edilen nitel veriler, betimsel
analiz ile çözümlenerek yorumlanm›flt›r.
Araflt›rmada afla¤›daki bulgular elde edilmifltir:
• “...... Forum tart›flmalar›n› ö¤rencilerin içinden seçilen bir kiflinin yönetmesi ve ö¤retim eleman›n›n
gerekmedikçe tart›flmalara müdahale etmemesi, ö¤rencilerin forum tart›flmalar›na kat›l›mlar›n›n artmas›na ve düflüncelerini özgürce ifade etmelerine yol
açm›flt›r.
• Ö¤retim eleman›n›n forum tart›flmalar›n› sürekli izlemesi ve gerekti¤i anda tart›flmalara müdahale etmesi, ö¤rencilerin tart›flma süresince di¤er arkadafllar› ile iletiflimlerinde daha anlay›fll› ve nazik olmalar›na yol açm›flt›r. Ayr›ca, ö¤retim eleman›n›n ortamda olmamas›ndan kaynaklanabilecek afl›r› serbestlik, yanl›fl düflünce ve eylemlerin de önüne geçilmifltir.
• Forum tart›flmalar›n› yönetecek moderatörün seçiminde ö¤rencilerin daha önceki ünitelerde çevrimiçi etkinliklere kat›l›m baflar›lar› göz önüne al›n›rsa, bu ö¤rencilerde çevrimiçi etkinliklere kat›l›m ve forum tart›flmas›n› yönetme motivasyonunu
art›rmaktad›r.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Dönem boyunca düzenlenecek forumlar›n say›s›n›n saptanmas›nda, ö¤rencilerin tam kat›l›m›n›n
sa¤lanmas›, yani her ö¤rencinin en az bir kez forum moderatörlü¤ü görevini yapmas› göz önüne
al›nabilir.
Moderatör seçiminde baflar›n›n yan›nda isteklilik,
konunun ve ö¤rencinin özellikleri de önemli bir rol
oynamaktad›r.
Moderatörün tart›flma öncesi ve tart›flma s›ras›nda
tart›fl›lan konu ile ilgili araflt›rma yapmas›, tart›flmay›
daha baflar›l› k›lm›flt›r. Forum moderatörü yönetece¤i tart›flma konusu ile ilgili ön bilgi ya da ek kaynak
ile desteklenebilir.
Forum tart›flmas›n›n iki gün sürmesi (ya da daha
uzun süreli) ö¤rencilerin kat›l›m›n› art›rm›flt›r. Farkl› gün ve saatlerde dersleri olan ö¤rencilere ya da
baflka bölümlerden gelen ö¤rencilere tart›flmalara
kat›l›m aç›s›ndan esneklik sa¤lam›flt›r.
Forum tart›flmalar›nda mesaj gönderme ile mesaj
okuma aras›nda herhangi bir iliflki bulunamam›flt›r.
Ö¤renciler, forum tart›flmalar›n›n zorunlu olmas›n›
ve notla de¤erlendirilmesini istememifllerdir.
Çevrimiçi destekli ders görev/proje tabanl› etkinliklerden olufltu¤u için ö¤rencilerin ünitelerde kendilerine görevlerin verildi¤i sayfalara odakland›klar›,
di¤er sayfalara ba¤lant›lar›n›n düflük oldu¤u görülmüfltür.
Ünitelerin etkinlik sayfalar›n›n haftal›k olarak de¤il,
etkinliklerin yap›laca¤› günler baz al›narak ö¤rencilerin görünümüne aç›lmas› ö¤rencilerdeki ödev fazlal›¤› görüflüne dayanan motivasyon düflüklü¤ünü
engellemifltir.
Ö¤retim eleman›n›n Web sitesinin sayfalar›n› zaman›ndan önce haz›rlamas›, gerekti¤i anda yay›nlamas› ve bu konuda dönem boyunca herhangi bir sorun ç›kmamas› dersin nitelikli olarak yürütülmesine
yard›mc› olmufltur.
Ö¤rencilerden gelen dönütler göz önüne al›narak
dönem bafl›ndan sonuna kadarki süreç içerisinde,
ünitelerde verilen ödevler sürekli azalt›lmas›na ra¤men, bireysel ve tak›m ödevleri ö¤renciler taraf›ndan say›ca fazla ve yorucu bulunmufltur. .............”

Kaynak: Kuzu, A. (2005). Oluflturmac›l›¤a dayal› çevrimiçi destekli ö¤retim: Bir eylem araflt›rmas›, Yay›nlanmam›fl Doktora Tezi. Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi.
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Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eylem Araflt›rmas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eylem Araflt›rmas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eylem Araflt›rmas›n›n Nicel
ve Nitel Araflt›rmalar ile Karfl›laflt›r›lmas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eylem Araflt›rmas›n›n Özellikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eylem Araflt›rmas› Süreci”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eylem Araflt›rmas› Süreci”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eylem Araflt›rmalar›nda Veri Toplama ve Analiz Süreci” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eylem Araflt›rmalar›nda Veri Toplama ve Analiz Süreci” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eylem Araflt›rmalar›nda Geçerlik ve Güvenirlik” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eylem Araflt›rmas›n›n Mesleki Geliflim Aç›s›ndan Önemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. Ünite - Eylem Araflt›rmas›
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Eylem araflt›rmas›n›n özellikleri dört farkl› boyutta incelenebilir (Mills, 2003). Bu boyutlar, eylem araflt›rmas›
sürecine yönelik sorulan “kim, nerede, nas›l ve niçin”
sorular›na verilen yan›tlardan oluflmaktad›r. Buna göre
eylem araflt›rmas›;
kendi gözetimindeki ö¤renciler üzerinde ö¤retmenler ve yöneticiler ta-

(Kim?)

raf›ndan,
okullarda ve s›n›flarda,

(Nerede?)

“ne oldu¤unu” tan›mlamak ve yap›lan e¤itsel giriflimlerin (uygulamalar›n) etkilerini anlamak için nitel yön-

(Nas›l?)

temlerin kulland›¤›,
araflt›rma yap›lan okul ortam›nda pozitif e¤itsel de¤iflimi etkilemek ama-

(Niçin?)

c›yla gerçeklefltirilen bir süreçtir.

S›ra Sizde 2
Eylem araflt›rmas› tan›mlar›nda görülen ortak nokta, eylem araflt›rmas›n›n, “s›n›f, program ya da tüm okuldaki
mevcut durumun de¤ifliminin ya da gelifliminin sa¤lanmas›”d›r.
S›ra Sizde 3
Nicel araflt›rma yöntemleri ile gerçeklefltirilen e¤itim
araflt›rmalar›n›n amac›, e¤itsel olaylar› aç›klamak, tahmin etmek ya da kontrol etmektir. Nitel araflt›rmalarda
ise amaç, kat›l›mc›lar›n alg›lar›n› belirlemek ve kat›l›mc›lar›n araflt›r›lan konuya yönelik alg›lar›n› derinlemesine
anlamakt›r. Eylem araflt›rmas› ö¤retme-ö¤renme ortam›nda ö¤retmenler, araflt›rmac›lar, yöneticiler ve okul
dan›flmanlar› ya da kat›l›mc›lar taraf›ndan okullar›n nas›l
iflledi¤i, ö¤retmenlerin nas›l ö¤retim yapt›klar› ve ö¤rencilerin daha iyi nas›l ö¤renebileceklerini belirlemek amac›yla gerçeklefltirilen sistematik bir araflt›rma sürecidir.
S›ra Sizde 4
Eylem araflt›rmas›, seçilen süreç modeli ne olursa olsun, ilk olarak araflt›rmac›n›n de¤ifltirmek veya gelifltirmek istedi¤i durum veya durumlar› belirlemesiyle bafllar. Daha sonra belirlenmifl s›k›nt›l› durumun çözüme
kavuflmas›n› sa¤layacak kaynaklar saptan›r. Kaynaklar›n elde edilmesinden sonra verilerin toplanmas›yla
araflt›rmaya bafllan›r. Elde edilen verilerin analizi ›fl›¤›nda araflt›rma sorusunda de¤ifltirilecek bir nokta varsa

gerekli düzenlemeler yap›l›r ve sonuçlar raporlaflt›r›larak sonuçlara dayal› öneriler sunulur. Tüm bu süreçlerin sonunda da elde edilen sonuçlara ve önerilere dayanarak bir eylem plan› oluflturulur.
S›ra Sizde 5
Eylem araflt›rmac›s›, kendi ö¤retim ortam› içinde yer
alan bir sorunun çözümüne yönelik bir odak alan› tan›mlamak isterse, afla¤›da verilen ifllem basamaklar›n›
s›ras›yla takip etmesi gerekmektedir.
• Soruna yönelik genel konu bafll›¤›n› ve odak çal›flma alan›n› belirlemek,
• Genel konu alan›n do¤as› ve ba¤lam›n› kavramaya
yönelik ön bilgiler toplamak,
• ‹lgili alanyaz›n› taramak,
• Bir eylem plan› haz›rlamak.
S›ra Sizde 6
Mertler’da (2006) kullan›lan ifllem basamaklar›na bak›ld›¤›nda ilk üç basama¤›n projenin uygulanmas›ndan
önce yap›lan etkinlikler olmas› sebebiyle eylem araflt›rmas› ana aflamalar›nda planlama aflamas› alt›nda yer ald›¤›n› söyleyebiliriz. Ayr›ca bu ilk üç aflama Mertler’in
eylem araflt›rmas› süreci modelinin bir odak alan› tan›mlamak aflamas›yla paralellik gösterdi¤ini de söyleyebiliriz. Mertler’in 4. ve 5. alt ifllem basamaklar›, eylem
araflt›rmac›s›n›n planlama aflamas›nda ald›¤› kararlar›
uygulamas›, veri toplamas› ve verileri analiz etmesi ifllemlerini yürüttü¤ü için eylem aflamas›nda yer almaktad›r. Mills ise hem “plan›n uygulanmas› ve veri toplama”
aflamas›n› hem de “verilerin analizi” aflamas›n› ayr› ayr›
birer aflama olarak ele alm›flt›r. 6. basamak daha önceki aflamalarda al›nan kararlar›n göz önüne al›nmas› ile
birlikte bir eylem plan›n›n gelifltirilmesini kapsad›¤› için
gelifltirme aflamas›nda yer almaktad›r. Bu aflama Mills’in
önermifl oldu¤u modelde de ayr› bir aflama olarak ele
al›nm›fl oldu¤u için bu aflamalar karfl›laflt›r›ld›¤›nda da
her iki model için bir paralellikten söz edilebilir. Son
olarak 7. ve 8. basamaklar›n da eylem araflt›rmac›s›n›n
çal›flman›n sonuçlar›n› özetledi¤i, bu sonuçlar› paylaflmak için bir strateji üretti¤i ve sonuçlar› tüm projeye
yans›tt›¤› için yans›tma aflamas› alt›nda yer ald›¤›n› söyleyebiliriz. Mills önermifl oldu¤u modelde böyle bir aflamaya ayr›ca yer vermemifltir ancak modeli tan›mlarken
bahsetmifl oldu¤u süreç içerisinde sürekli olarak tekrarlanabilirlik ve de¤ifltirilebilirlik özellikleriyle Mertler’in
bu aflamas›n›n özelliklerini bir nebze de olsa gösterdi¤ini söyleyebiliriz.
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S›ra Sizde 7
Ö¤retmenler taraf›ndan kendi s›n›flar›nda ya da okullar›nda gerçeklefltirilen eylem araflt›rmalar›n›n say›s›n›n
ve niteli¤inin artmas›, akademik araflt›rmalar ile ö¤retmen araflt›rmalar› aras›nda bir denge kurulmas›na, akademisyenler ile ö¤retmenler aras›ndaki iletiflim engelinin ortadan kalkmas›na ve her iki grubun e¤itimle ilgili ayn› dili konuflmalar›na katk› sa¤layabilecektir.
S›ra Sizde 8
Hizmet öncesinde bir eylem araflt›rmas›n› tek bafl›na ve
birlikte yürütebilecek bilgi ve beceri ile donat›lmas›,
ö¤retmen adaylar›n›n yans›t›c› ö¤retmen olarak yetiflmelerine f›rsat ve olanaklar sa¤layacak ve onlar›n hizmet öncesinde ö¤retme deneyimleri kazanmalar›na yard›mc› olacakt›r. Eylem araflt›rmas› becerileri kazanm›fl
ö¤retmen adaylar›; bu aflamadan itibaren ö¤rencilerinin, ö¤retme-ö¤renme ortam›n›n ve kendi ö¤retme etkinliklerinin nesnel gözlemcileri olacak ve ö¤rencilerinin davran›fl›n› de¤erlendirmekten çok betimlemeye
çal›flacaklard›r.
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Evren ve Örneklem

4

Bilimsel araflt›rmalarda amaca uygun veriler kullanmak, bu veriler ›fl›¤›nda belli
bulgu ve sonuçlara ulaflmak ve bu sonuçlar› araflt›rma kapsam›nda genelleyebilmek temeldir. Araflt›rma sonuçlar›n›n genellendi¤i evrene ulaflmak her zaman
mümkün de¤ildir. Bu nedenle evreni temsil etme gücüne sahip s›n›rl› say›da birey,
olay ya da olguyu incelemek pratik çözümdür. ‹flte bu aflamada devreye örnekleme
süreci girer.

Amaçlar›m›z

N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra,
örnekleme konusundaki temel kavramlar› aç›klayabilecek,
olas›l›kl› ve olas›l›kl› olmayan örneklem yöntemleri aras›ndaki fark› kavrayabilecek,
araflt›rma konusuna uygun örnekleme tekni¤ini belirleyebileceksiniz.
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Örnek Olay
Ö¤rencilerinin mezuniyetleri dolay›s›yla bir kutlama yapmak isteyen Yasemin Ö¤retmen s›n›f›na dört katl› bir pasta getirir. Getirdi¤i pastan›n en üst kat›, viflneli, çilekli, frambuazl› ve muzludur. Bu pastadan maksimum tad› almak isteyen Akif ise
bunun için nas›l bir yol izleyece¤ini düflünmeye bafllar. Pastan›n tamam›n› yiyemeyece¤ine anlayan Akif bu pasta hakk›nda fikir edinmesini sa¤layacak dilimlerden yemeye karar verir. Bunun için pastan›n en üst kat›nda bulunan her bir meyveli bölümden eflit dilimler al›r. Pastan›n en üst kat› hakk›nda fikir sahibi olan
Akif, pastan›n altta kalan üç kat›nda ayn› tat m› var diye merak eder. Merak›n› gidermek için pastan›n her bir kat›ndan ve kat›n büyüklü¤üyle orant›l› dilimler al›r.
Tüm dilimleri afiyetle yiyen Akif, tüm pastadan maksimum tad› ald›¤›n› düflünmektedir. Sizce Akif maksimum tad› alm›fl m›d›r?
Kaynak: Y›ld›r›m, A. ve fiimflek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araflt›rma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yay›nc›l›k (s.67’den uyarlanm›flt›r).

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Evren
Genel evren
Araflt›rma evreni
Birim
Örneklem

•
•
•
•

Örnekleme
Yans›zl›k
Olas›l›kl› örnekleme yöntemleri
Olas›l›kl› olmayan örnekleme
yöntemleri

‹çindekiler
•
•
•
•

TEMEL KAVRAMLAR
ÖRNEKLEM
ÖRNEKLEME SÜREC‹
OLASILIKLI ÖRNEKLEME YÖNTEMLER‹
• Basit Rassal Örnekleme
• Sistematik Örnekleme
• Tabakal› Örnekleme
• Küme Örneklemesi
• OLASILIKLI OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLER‹
• Kolayda Örnekleme
• Yarg›sal (Amaçl›) Örnekleme
• Kota Örnekleme
• Kartopu Örneklemesi
• Afl›r› veya Ayk›r› Durum Örneklemesi
• Maksimum Çeflitlilik Örneklemesi
• Benzeflik Örnekleme
• Tipik Durum Örneklemesi
• Kritik Durum Örneklemesi
• Do¤rulay›c› veya Yanl›fllay›c› Durum Örneklemesi
• Kolay Ulafl›labilir Durum Örneklemesi

4. Ünite - Evren ve Örneklem
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TEMEL KAVRAMLAR
Araflt›rman›n s›n›rl›l›klar› dahilinde çok say›da birime ulaflman›n zor oldu¤u durumlarda baflvurulan örnekleme sürecine geçmeden önce örnekleme ile ilgili baz›
temel kavramlar› aç›klamak faydal› olacakt›r. Örnekleme sürecinde en çok karfl›lafl›lan kavramlar birim, evren, çal›flma evreni ve tamsay›md›r.

Birim
Belli bir araflt›rma için gelifltirilen bir tan›ma uyan ve üzerinde özellikleri ile ilgili
ölçüm, say›m veya gözlemlerin yap›laca¤› gerçek nesne, birey veya olaylar›n her
birine birim ad› verilir. Örne¤in, genel nüfus say›m›nda birim insanken, çocuk say›s›n› belirlemek için yap›lacak bir araflt›rmada birim ailedir. Okullaflma oran›n›n
hesaplanaca¤› bir çal›flmada ise birim okuldur. Bir olay›n, nesnenin ya da bireyin
birim kabul edilebilmesi için aç›k ve kesin bir biçimde tan›mlanmas›, say›labilir ve
ölçülebilir olmas› gerekir. Birim için bir tan›m getirilirken araflt›rman›n amac›na uygun ve uygulama güçlü¤ü yaratmayan bir tan›m seçilmelidir (Özmen, 2000, ss.34). Örnekleme birimlerine ait ölçümlerin yap›ld›¤› birimlere gözlem birimi ad› verilir. Örne¤in aileleri örnekleme birimi olarak ele alan bir araflt›rmada aile fertlerine ait bilgiler aile reisinden sa¤lanabilir. Bu araflt›rmada gözlem birimi aile reisidir

Birim: Belirli bir araflt›rma
için gelifltirilen bir tan›ma
uyan ve üzerinde özellikleri
ile ilgili ölçüm veya
gözlemlerin yap›laca¤›
gerçek nesne, birey veya
olaylard›r.

Evren
Evren, üzerinde araflt›rma yap›lacak olan ve belirli bir tan›ma uyan birimlerin
oluflturdu¤u bir baflka deyiflle araflt›rmac›n›n çal›flma alan›n› oluflturan ve elde etti¤i sonuçlar› genellefltirdi¤i topluluktur (Gay, 1987; Özmen, 2000). Örne¤in 20102011 ö¤retim y›l›nda Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim Fakültesine kay›tl› ö¤rencilerin oluflturdu¤u topluluk bir evrendir. Yine 2010-2011 ö¤retim y›l›nda okulöncesi ö¤retmenli¤i programlar›ndan mezun olacak ö¤rencilerin ya da ayn› ö¤retim y›l›nda okulöncesi e¤itime bafllayacak ö¤rencilerin oluflturdu¤u topluluklar da birer
evrendir. Örneklerden de anlafl›laca¤› gibi tan›mlanm›fl bir evren kendisini di¤er
gruplardan ay›ran en az bir özelli¤e sahiptir.
Evren genel evren ve çal›flma evreni olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Genel evren, tan›mlanmas› kolay, fakat ulafl›lmas› güç ve ço¤u zaman imkâns›z olan birimler bütünüdür. Çal›flma evreni, araflt›rmac›n›n, ya do¤rudan gözleyerek ya da ondan seçilmifl bir örnek küme üzerinde yap›lan gözlemlerden yararlanarak, hakk›nda görüfl bildirebilece¤i evrendir (Karasar, 1999, s.110). Çal›flma evreni, somut ve
ulafl›labilirdir. Örne¤in, insanlar› evren olarak alan bir araflt›rmac›n›n, tüm insanlara ulaflmas› ya da onlara genellenebilecek bir baflka yol izleyerek tümüyle güvenli bir sonuca varmas› olanaks›zd›r. Bu nedenle, olas› yanl›fl anlamalar› da ortadan
kald›rabilmek için, çal›flma evreni kavram› gelifltirilmifltir
Ayr›ca evren sonlu evren ve sonsuz evren olmak üzere ikiyi ayr›l›r. Sonlu say›da birim içeren evrenlere sonlu evren denir. Örne¤in 2010-2011 ö¤retim y›l›nda
Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim Fakültesi Okulöncesi Ö¤retmenli¤i Program›na
kay›tl› ö¤renciler sonlu evrendir çünkü bu programa kay›tl› ö¤rencilerin say›lar›
bellidir. Sonsuz say›da birim içeren evrenlere sonsuz evrenler ad› verilir. Bir fabrikada üretilen cep telefonlar›n›n kalitesini belirlemek istesek, cep telefonu üretim
süreci birimleri üretilen cep telefonu olan sonsuz evrendir. Evrende yer alan birim
say›s›na evren hacmi denir ve N ile gösterilir.

Evren: Araflt›rma
sonuçlar›n›n genellendi¤i,
araflt›rma kapsam›
içerisinde yer alan ortak
özelliklere sahip birimler
bütünüdür.
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ÖRNEK

2010-2011 ö¤retim y›l›nda Eskiflehir’deki ilkö¤retim okullar›ndaki ö¤rencilerin kaç›n›n bilgisayar›n›n bulundu¤u belirlenmek istendi¤i bir araflt›rman›n
genel evreni 2010-2011 ö¤retim y›l›nda Eskiflehir ili ilkö¤retim okullar›nda ö¤renim gören ö¤rencilerin tümüdür. Araflt›rma evreni belirtilen genel evrenden
ulafl›labilen birimlerin tamam›d›r. Araflt›rman›n birimi ise 2010-2011 ö¤retim
y›l›nda Eskiflehir ili ilkö¤retim okullar›nda ö¤renim gören ö¤rencilerin her biridir.

Tamsay›m
Hakk›nda araflt›rma yap›lacak sonlu evrenin bütün birimlerinin say›lmas› ifllemine
tam say›m ad› verilir. Genellikle küçük hacimli sonlu evrenlerde uygulanabilir.
Büyük hacimli ve birimleri genifl bir co¤rafi alana yay›lm›fl olan evrenlerde tamsay›m yapmak zaman al›c›, masrafl› ve yavaflt›r. Ayr›ca sonsuz evrenlerde tam say›m
yapmak mümkün de¤ildir (Özmen, 2000, s.10).
SIRA S‹ZDE

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U
Örneklem: Evrenin bir alt
kümesidir.
Örnekleme:
D ‹ K K A Seçildikleri
T
evreni temsil edebilecek,
özelliklerde belli say›da
birimden
oluflan alt
SIRA S‹ZDE
elemanlar grubu
oluflturulmas› sürecidir.

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

2010-2011 ö¤retim
y›l›nda Eskiflehir’deki üniversitelerde ö¤renim gören ö¤rencilerin kaSIRA S‹ZDE
ç›n›n internet ba¤lant›s›n›n bulundu¤unun belirlenmek istendi¤i bir çal›flman›n genel evrenini, araflt›rma evrenini ve araflt›rma birimini belirleyiniz?

ÖRNEKLEM

O R U içerisinden belirli yöntemlerle seçilen ve evreni temsil etme
Örneklem,Sevren
yetene¤ine sahip birimlerin oluflturdu¤u topluluktur (Ural ve K›l›ç, 2006). Örnekleme iseD ‹tan›mlanan
ve ilgilenilen özellikleri bak›m›ndan hakk›nda genelleKKAT
melerin yap›lmas› düflünülen bir evrenden belirli yöntemlerle, s›n›rl› say›da birimin seçilmesi,
bu birimlerden oluflan örneklemin genellemeye konu olan özelSIRA S‹ZDE
likler bak›m›ndan incelenmesi için gerekli istatistiklerin hesaplanmas› ve bu istatistiklerin genelme amac›yla kullan›lmas› ifllemidir (Özmen, 2000, s.19). Bir
AMAÇLARIMIZ
baflka deyiflle
evren içerisinde amaca uygun herhangi bir yöntemle seçilen ve
evreni temsil etme gücüne sahip birimler kümesi örneklem iken evren içerisinden evreni temsil eden birimleri seçme ifllemi örneklemedir. Örne¤in Haliç’teki
K ‹ T A P
bal›klar›n neden öldü¤ünün araflt›r›lmas›n›n istendi¤i bir araflt›rmada Haliç’in
farkl› bölgelerinden al›nan deniz suyu örneklerinin oluflturdu¤u topluluk örneklemdir. Örneklemi oluflturan birimlerin say›s›na örneklem hacmi denir ve “n”
TELEV‹ZYON
harfi ile gösterilir.
Örneklemenin amac› araflt›rmac›ya evren hakk›nda genellemeler yapabilece¤i bilgiyi, evrenin bütününü tek tek araflt›rmas›na gerek kalmadan sa¤lamakt›r.
‹ N T E R N Eilgilenilen
T
Bir baflka deyiflle
özellikler bak›m›ndan evreni en iyi temsil eden, evrenin modeli olabilecek bir örneklemin oluflturulmas›d›r. Örnekleme yapmak
araflt›rmac›ya zaman, maliyet ve do¤ru bilgi edinme olana¤› sa¤lar. fiekil 4.1 yukar›da aç›klanan kavramlar›n daha iyi anlafl›lmas›nda sizlere yard›mc› olacakt›r.

N N
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fiekil 4.1
Örnekleme
Sürecindeki Temel
Kavramlar

Çal›flmay›
genellemek
istedi¤iniz evren

Genel Evren

Çal›flmada
ulaflabilece¤iniz
evren

Araflt›rma Evreni

Evreni nas›l temsil
edece¤inizi
belirlemek

Örnekleme

Çal›flmada
yer alacak evren

Örneklem

ÖRNEKLEME SÜREC‹
Nicel araflt›rma yöntemlerinde izlenmesi gereken örnekleme süreci afla¤›da sunulmufltur (Altun›fl›k, Coflkun, Bayraktaro¤lu ve Y›ld›r›m, 2005; Özmen, 2000):
1. Araflt›rma Evreninin Tan›mlanmas›: Bir araflt›rmada araflt›rmaya konu olan
de¤iflken itibariyle ölçümlerin al›naca¤› birimleri belirlemek ve bu birimlerin hangilerinin evrende yer alaca¤›n› hangilerinin yer almayaca¤›n› belirlemektir. Bir baflka deyiflle problemin tan›m›n›n örnekte kimlerin yer almas›
gerekti¤i fleklinde kesin ifadeler haline çevrilmesidir. Evrene dahil edilecek
birimlerin belirlenmesinde aç›kl›k, kesinlik, araflt›rma amac›na uygunluk ve
uygulamada güçlük yaratmamas› gibi konulara dikkat edilerek evrenin s›n›rland›r›lmas› gerekir. Örne¤in; 2010-2011 ö¤retim y›l›nda Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim Fakültesi’ne kay›t yapt›ran ö¤renciler dendi¤inde evren
hem zaman hem yer bak›m›ndan s›n›rland›r›lm›fl olur.
2. Örnekleme Çerçevesinin Belirlenmesi: Çerçeve örnekleme girecek bütün birimlerin yer ald›¤› bir listedir. Bir baflka deyiflle örne¤in seçildi¤i evrende yer
alan bütün elemanlar›n yaz›l› oldu¤u listedir. Örne¤in, 2010-2011 ö¤retim
y›l› Anadolu Üniversitesi E¤itim Fakültesi Ö¤rencilerinin Bilgisayar Okuryazarl›klar› konulu bir araflt›rmada Anadolu Üniversitesi E¤itim Fakültesi’ne
kay›tl› ö¤rencilerin tamam› örneklemenin çerçevesini oluflturacakt›r. Böyle
bir listeden de¤iflik yöntemler kullanarak araflt›rman›n örneklemini belirlemek kolay olacakt›r.
3. Örneklem Hacminin Belirlenmesi: Örnek bir kütleden elde edilen verilerden yola ç›karak evren hakk›nda genellemeler yap›labilmesi için araflt›rmac›n›n hem temsil yetene¤i sa¤layan örnek büyüklü¤ünü hem de maliyet, zaman ve veri analizi flartlar›n› göz önünde bulundurmas› gerekmektedir.
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Bunlar›n yan› s›ra örneklem hacminin belirlenmesinde araflt›rmada verilecek
karar›n önemi, araflt›rman›n yap›s›, araflt›rmadaki de¤iflken say›s›, benzer çal›flmalarda kullan›lan örneklem hacmi gibi unsurlar da göz önünde bulundurulmal›d›r. Örneklem hacminin belirlenmesinde afla¤›daki yaklafl›mlar
dikkate al›nabilir.
• Evrenin %20’sini örneklem olarak alma
• Korelasyon çal›flmalar›nda en az 30 birim
• Nedensel karfl›laflt›rmalarda her gruptan 30’ar birim
• Deneysel araflt›rmalarda her grupta 15’er birim
• Araflt›rmadaki de¤iflken say›s›n›n 10 kat› birim (örne¤in araflt›rmada 15
de¤iflken varsa örneklem büyüklü¤ü 150 kifli)
• Likert tipi seçeneklerden oluflan veri toplama araçlar›nda madde say›s› X
likert seçenek say›s› kadar birim (Veri toplama arac›nda 7’li likert tipinde
40 madde yer al›yorsa örneklem büyüklü¤ü (7x40) 280 kifli)
Örneklem büyüklü¤ünün kararlaflt›r›lmas›nda araflt›rma yöntemi (nitel/nicel),
araflt›rma deseni, incelenecek de¤iflkenlerin say›s›, uygulanacak analiz teknikleri,
güven düzeyi, vb. dikkate al›n›r. Örneklem büyüklü¤ü nicel araflt›rmalarda incelenen sürekli ve süreksiz de¤iflkenlere göre farkl› formüller kullan›larak hesaplanmaktad›r. Nitel araflt›rmalarda örneklem büyüklü¤ünün hesaplanmas›nda belli bir
kural yoktur, örneklem büyüklü¤ü eldeki olanaklar ile araflt›rman›n amac›na göre
kararlaflt›r›l›r (Büyüköztürk, K›l›ç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008).
Nicel araflt›rmalar için geçerli olan belli evrenler için kabul edilebilir örneklem büyüklükleri Tablo 4.1’de yer almaktad›r.
Tablo 4.1
Belli Evrenler ‹çin
Kabul Edilebilir
Örneklem
Büyüklükleri

N

n

N

n

N

n

N

n

10

10

180

123

950

274

3500

346

20

19

190

127

1000

278

4000

351

30

28

200

132

1100

285

4500

354

Kaynak: Sekeran,
1992, Akt. Altun›fl›k
ve di¤erleri, 2005,
s.127

40

36

250

152

1200

291

5000

357

50

44

300

169

1300

297

6000

361

60

52

350

185

1400

302

7000

364

70

59

400

196

1500

306

8000

367

80

66

450

212

1600

310

9000

368

90

73

500

217

1700

313

10000

370

100

80

550

226

1800

317

15000

375

110

86

600

234

1900

320

20000

377

120

92

650

242

2000

322

30000

379

130

97

700

248

2200

327

40000

380

140

103

750

254

2400

331

50000

381

150

108

800

260

2600

335

75000

382

160

113

850

265

2800

338

100000

384

170

118

900

269

3000

341

1000000

384
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4. Uygun Örnekleme Yönteminin Belirlenmesi: Örnekleme yöntemleri örneklem için birim seçiminde uygulanan tekni¤in keyfi ya da tesadüfi (rassal) olmas›na göre olas›l›¤a dayal› (olas›l›kl›) örnekleme yöntemi ve olas›l›¤a dayal› olmayan (olas›l›kl› olmayan) örnekleme yöntemi olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. fiimdi olas›l›kl› ve olas›l›kl› olmayan örnekleme yöntemlerinin
neler oldu¤una bakal›m.

OLASILIKLI ÖRNEKLEME YÖNTEMLER‹
Olas›l›kl› örnekleme yöntemlerinin temeli yans›zl›k kural›d›r. Yans›zl›k kural›, örneklem içerisinde yer alacak birbirinden ba¤›ms›z her birimin, evren içerisinde eflit
seçilme flans›na sahip olmas›d›r (Ural ve K›l›ç, 2006, s.37). Örne¤in bir torbada bulunan ve her birinin üzerinde 1’den 100’e kadar rakam bulunan 100 toptan her birinin seçilme olas›l›¤› birbirine eflit ve 1/100’dür. Torbadan çekilen her bir topun
seçilme flans›n›n eflit kalabilmesi için seçilen topun üzerindeki rakam kaydedildikten sonra yeniden torbaya at›lmas› gereklidir. Torbadan daha önce ç›kan bir say›
tekrar ç›karsa farkl› bir say› elde edilene kadar çekim ifllemine devam edilir ve bu
süreç istenen örneklem büyüklü¤üne ulafl›l›ncaya kadar devam eder.
Olas›l›kl› örnekleme yöntemleri;
• basit rassal örnekleme
• sistematik örnekleme
• tabakal› örnekleme
• küme örneklemesi
olmak üzere dört bafll›k alt›nda ele al›nabilir.
F
K

Basit Rassal Örnekleme
Basit tesadüfi örnekleme olarak ta adland›ran basit rassal örneklemede evreni oluflturan her birimin örneklem
içinde yer alma olas›l›¤› eflittir. Bir baflka deyiflle her birim eflit seçilme flans›na sahiptir ve bir birimin seçimi di¤erinin seçilmesini etkilememektedir (Altun›fl›k ve di¤erleri, 2005) Evren hacmi N, örneklem hacmi n olarak ele
al›nd›¤›nda evrendeki her birimin seçilme olas›l›¤›
n/N’dir. 100 kiflilik bir evrenden 20 kiflilik bir örneklem
oluflturulacaksa, her bir birimin örnekleme seçilme olas›l›¤› 20/100’dür.

L U I
O
fi
H
J
Ç
Ü P Z
⁄‹
E
R T Y C
S
B A G M
Ö
V D N

Yans›zl›k: Belli bir örneklem
büyüklü¤üne ulaflmada,
evrendeki her birimin
örnekleme girebilme
olas›l›¤›n›n belli, ba¤›ms›z
ve birbirine eflit olmas›
durumudur.

fiekil 4.2
Basit Rassal
Örnekleme

Basit Rassal
Örnekleme

R
T

O
L

Z

A

1000 okulöncesi ö¤retmeninden oluflan bir evrenden al›nacak 278 okulöncesi ö¤retmeninden oluflan örneklem büyüklü¤ünün basit rassal örnekleme yöntemiyle
belirlenmesinde; 1000 ö¤retmenin isimleri bir torbaya konulur ve içinden rasgele
278 tanesi seçilir.
Verilen örnekten de anlafl›laca¤› gibi bu örnekleme yöntemi iyi bir örnekleme
çerçevesine ihtiyaç duymaktad›r.

ÖRNEK
Basit Rassal Örnekleme:
Evrendeki her birimin eflit
seçilme flans›na sahip
oldu¤u ve bir birimin
seçiminin di¤erini
etkilemedi¤i örnekleme
türüdür
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Sistematik Örnekleme

fiekil 4.3
Sistematik
Örnekleme

A
E
I
M
R
Ü

F
‹
N
S
V

C
G
J
O
fi
Y

Ç
⁄
K
P
T
Z

D
H
L
Ö
U

Sistematik
Örnekleme

B F ‹
N S V

ÖRNEK

Sistematik örnekleme yönteminde evreni oluflturan birimlerin numaraland›rma ifllemi yans›z olarak yap›l›r veya
haz›r listelerde var olan s›ralama kullan›l›r. Evren hacmi N,
belirlenen örneklem hacmine n bölünerek (N/n) ç›kan sonuç tamsay›ya yuvarlan›r. Ortaya ç›kan de¤er ile 1 aras›ndaki tam say›lar içerisinden herhangi bir rakam basit rassal örnekleme yöntemi ile seçilir. Araflt›rma örneklemini
oluflturacak birimlerin numaralar›, seçilen bu say›dan bafllamak üzere N/n de¤eri sistematik eklenerek örneklemi
oluflturacak birimler seçilir. Bu örnekleme yöntemi ile örneklemi daha kolay, daha k›sa zamanda, daha az hata ile
oluflturmak mümkündür (McMillan, 2004; Ural ve K›l›ç,
2006, s.36).

5000 kiflilik bir evreni olan bir araflt›rmada 500 kifli sistematik örnekleme yöntemiyle oluflturulacaksa N/n= 5000/500=10 de¤eri elde edilir. 1 ile 10 aras›nda basit rassal örnekleme ile 5 rakam›n›n seçilmifl ise, örnekleme girecek birimlerin numaralar› 5, 15, 25, 35, ........, 4995’dir.

fiekil 4.4
Tabakal›
Örnekleme

A B C D E
%25
K L MNO
Ö P R S fi
%50
T U Ü V Y
%25

Tabakal›
örnekleme

Tabakal› Örnekleme
Tabakal› örnekleme belli bir de¤iflken dikkate al›narak, evrende bu de¤iflkene iliflkin özelliklerin örneklemde de ayn› oranda temsil edildi¤i örnekleme yöntemidir
(Altun›fl›k ve di¤erleri, 2005). Evrenin ilgilenilen özellik
aç›s›ndan hetorejen oldu¤u durumlar için uygun olan bu
yöntem belli de¤iflkenlerin öne ç›kt›¤› araflt›rmalar için
yararl›d›r.

B D
%25

L N P S
%50

T V
%25

ÖRNEK
Sistematik Örnekleme:
Örnekleme birimlerinin her
birinin k’›nc› adlardan
seçildi¤i ve bu adlar›n
hepsinin bir liste
oluflturdu¤u örnekleme
türüdür.
Tabakal› örnekleme:
Evrendeki alt gruplar›n
belirlenip bunlar›n evren
büyüklü¤ü içindeki
oranlar›yla örneklemde
temsil edilmelerini
sa¤lamay› amaçlayan bir
örnekleme yöntemidir

4000 kad›n, 1000 erkekten oluflan bir evrenden cinsiyet de¤iflkeni dikkate al›narak
2000 kiflilik bir örneklem oluflturulmak isteniyor. Evrenin %80’ni kad›n, %20’si erkektir. Bu oranlar örneklemde de ayn› oranda temsil edilmelidir. Bunun için örneklemde 1600 [(2000x80)/100] kad›n, 400 [2000x20)/100] erkek yer almal›d›r.
Bu amaçla evrendeki kifliler cinsiyetlerine göre iki gruba ayr›l›r. 4000 kad›n›n yer
ald›¤› kümeden basit rassal örnekleme ile 1600 kad›n, erkeklerin yer ald›¤› kümeden ise 400 kifli seçilerek örneklem elde edilir. Benzer flekilde Aç›kö¤retim Fakültesi ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Program› (1000 ö¤renci) ile Okulöncesi Ö¤retmenli¤i
Program›ndaki (2000 ö¤renci) 3000 ö¤renciden oluflan bir evrenden, program de¤iflkeni dikkate al›narak 300 kiflilik bir örneklem grubu oluflturulmak istendi¤inde
100 ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Program› ö¤rencisi, 200 Okulöncesi Ö¤retmenli¤i Program› ö¤rencisi örneklemde yer almal›d›r.
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Küme Örnekleme

fiekil 4.5

Tan›mlanan evren hacminin çok büyük, birimlerle ilgili
FG
AB
güncel bir çerçevenin bulunmad›¤›, (McMillan, 2004) biCD
rimlerin de¤il, gruplar›n rassal olarak seçildi¤i örnekleme
RS
LMN TU
türüdür (Gay, 1987). Bu örnekleme yöntemi,
VYZ
• evren hacminin çok büyük olmas›
Ç⁄
• birimlerin genifl bir co¤rafi alana yay›lm›fl olmas›
• birimlerle ilgili güncel bir çerçevenin bulunmamas›
Küme
• çerçeve oluflturman›n hem masrafl› hem de zaman
örnekleme
al›c› olmas›
durumlar› için uygundur (Özmen, 2000, s.182).
RS
Örne¤in Eskiflehir’deki ilkö¤retim okullar›ndaki ö¤renciCD
lerin internet kullan›mlar›n›n, ailelerin kültürel ve ekonomik
LMN
yap›s›na ba¤l› olarak gösterebilece¤i farkl›l›klar› belirlemeye
yönelik bir araflt›rmada evren homojen de¤ildir. Bu durumda Eskiflehir’deki ilkö¤retim okullar› kültürel ve ekonomik yap›ya ba¤l› olarak alt bölgelere ayr›l›r. Bu bölgelerden evrendeki oranlar›na göre belirli say›da okul rassal olarak seçilir. Bu okullarda okuyan ö¤rencilerde araflt›rman›n örneklemini oluflturur.
Küme örnekleme ile tabakal› örnekleme yöntemi s›kl›kla kar›flt›r›lmaktad›r. Küme örnekleme yönteminde var olan kümeler üzerinden ifllem yap›l›rken tabakal›
örnekleme yönteminde araflt›rmac›n›n araflt›rma konusuna uygun olarak kendi belirledi¤i alt evrenler üzerinden ifllem yap›lmaktad›r. Örne¤in okul müdürlerinin
teknoloji liderliklerine iliflkin Türkiye çap›nda yap›lacak bir araflt›rmada örnekleme
al›nacak iller için sosyo-ekonomik durum, okullaflma oranlar› göz önüne al›narak
tabakalar belirlenebilir.
Baz› durumlarda evrenden örneklem alma ifllemi tek aflamada tamamlanamayabilir. Örneklem alma ifllemi tek aflamada tamamlanabiliyorsa tek aflamal› örnekleme, iki veya daha fazla aflamada tamamlanabiliyorsa çok aflamal› örnekleme gerçeklefltirilmifltir.
2010-2011 ö¤retim y›l›nda Eskiflehir il merkezinde ilkö¤retim ve SIRA
ortaö¤retim
S‹ZDE kurumlar›nda görev yapan ö¤retmenlerin e¤itimde teknoloji kullan›m›na yönelik görüfllerinin belirlenmeye çal›fl›ld›¤› bir araflt›rman›n genel evrenini ve araflt›rma evrenini belirleyiniz.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Kullan›labilecek örnekleme yöntemini belirleyiniz.

Küme Örnekleme

Örnekleme biriminin kümeler
(gruplar) olarak
tan›mland›¤› durumlarda
evrenden örneklem alma ifli
gruplar temelinde yap›l›r ve
bu süreç küme örnekleme
olarak adland›r›l›r.

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U
OLASILIKLI OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLER‹

Olas›l›¤a dayal› örnekleme yöntemlerinin ortak özellikleri evrende yer alan her bir
birimin örneklemede yer alma flans›n›n eflit olmas›d›r. Ancak baz› araflt›rmalar için
D‹KKAT
bu mümkün olmayabilir. Bu durumda araflt›rmac› olas›l›¤a dayal› olmayan örnekleme yöntemlerini kullanabilir. Olas›l›k d›fl› yöntemlerde örneklem oluflturulurken,
SIRA örnekleme
S‹ZDE
evrendeki birimler aras›nda fark gözetilerek, evrendeki birimlere
seçilmeleri konusunda eflit flans verilmez.

Kolayda Örnekleme

AMAÇLARIMIZ

‹NTERNET

S O R U

D‹KKAT

N N

Araflt›rmaya h›z ve pratiklik kazand›ran kolayda örnekleme yönteminde araflt›rmac› yak›n olan ve eriflilmesi kolay olan bir durumu seçer veK örnekleme
girecek
‹ T A P
kifli say›s› istenen örneklem büyüklü¤üne ulafl›ncaya kadar devam eder. Örne¤in
son günlerde internet ortam›nda s›kl›kla karfl›laflt›¤›m›z anketler, televizyon programlar›n›n düzenledi¤i telefon anketleri kolayda örnekleme yöntemi
T E L E V ‹ Z Y Okullan›lmakN

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Kolayda Örnekleme: Kolay
ulafl›labilir birimleri seçerek
K ‹ T A P
örneklem oluflturma
ifllemidir.

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

84

Bilimsel Araflt›rma Yöntemleri

Pilot Çal›flma: Gerçek
uygulamaya geçilmeden
önce örneklem grubuyla
benzer özelliklere sahip
daha az say›da bireyden
oluflan bir grup üzerinde
araflt›rmada kullan›lacak
ölçme araçlar›nda herhangi
bir sorunun olup olmad›¤›,
ölçme araçlar›n›n
doldurulma süresinin
belirlenmesi gibi araflt›rma
sürecine iliflkin fikir edinmek
için yap›lan ön uygulamad›r.

tad›r. Ulafl›labilen ve isteyen herkes araflt›rmaya kat›labilir. Ucuz yoldan k›sa sürede ulafl›lan örneklemden elde edilen verilerin de¤erlendirilmesinde dikkatli olunmal›d›r çünkü örneklemin evreni temsil etme düzeyi çok düflük kalabilmektedir.
Bu örneklem yöntemi pilot çal›flmalar (uygulamalar) ve anketlerin ön testleri için
uygundur (Ural ve K›l›ç, 2006; Altun›fl›k ve di¤erleri, 2005).

Yarg›sal (Amaçl›) Örnekleme
Yarg›sal örneklemede örneklemi oluflturan birimler araflt›rmac›n›n, araflt›rma problemine cevap bulaca¤›na inand›¤› kiflilerden oluflmaktad›r. Bu örneklemenin temeli, araflt›rman›n amaçlar› do¤rultusunda evrenin temsilî bir örne¤i yerine, amaçl› olarak bir ya da birkaç alt kesimini örnek olarak almakt›r. Bir baflka deyiflle örnekleme
girecek birimlerin araflt›rmac›n›n düflünce ve deneyimlerine dayal› olarak seçilmesi
yani evrenin, soruna en uygun bir kesimini gözlem konusu yapmakt›r (Sencer,
1989). Bu yöntem daha çok kamuoyu araflt›rmalar› ve biyolojik araflt›rmalar için uygundur (Özmen, 2000, s.41). Örne¤in; A flirketindeki sorunlar›n araflt›r›lmas› amac›yla bu flirketin yöneticileri aras›ndan seçim yap›lmas› durumunda araflt›rmac› yöneticilerin flirketi temsil edece¤ini düflündü¤ünden amaçl› örnekleme yapm›flt›r.

Kota Örnekleme
Kota Örnekleme: Evrenin
özelliklerini belirledi¤ine
inan›lan de¤iflkenler dikkate
al›narak, belirlenen say›ya
ulafl›ncaya kadar örneklemin
oluflturulmas› ifllemidir.

Tabakal› örnekleme yönteminin olas›l›¤a dayanmayan türüdür. Evrenin özelliklerini belirledi¤ine inan›lan belli de¤iflkenler dikkate al›narak örneklemin oluflturulmas› hedeflenir. Bu de¤iflkenler cinsiyet, yafl, e¤itim durumu, meslek, etnik köken
gibi de¤iflkenler olabilir. Belirlenen bir say›ya (kotaya) ulafl›ncaya kadar örneklem
seçme ifllemine devam edilir. Araflt›rmac› her bir örneklem grubu için bir kota belirler ve bu say›ya ulafl›ncaya kadar rastgele örneklem seçer (Altun›fl›k ve di¤erleri, 2005; Ural ve K›l›ç, 2006). Örne¤in sigaraya ba¤l› akci¤er kanseri ile ilgili yap›lacak bir araflt›rmada, hastanede yatan hasta say›s› 400 ise ve araflt›rmac› bunlardan
80 kifliyle görüflmeye karar vermiflse araflt›rmada kullan›lacak kota Q = 80/400=
1/5’tir. Bu ba¤lamda araflt›rmac› saptad›¤› de¤iflkenlerin oluflturdu¤u her alt gruptan istenilen 16 hasta ile görüflmelidir.

Kartopu Örneklemesi
Kartopu Örnekleme: Rassal
olarak seçilen evrene dahil
bir bireyle temas
kurulmas›n›n ard›ndan, bu
bireyin yard›m›yla di¤er bir
bireyle görüflüp zincirleme
olarak örneklemi oluflturma
ifllemidir.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
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Evrenin s›n›rlar›n›n ve evrendeki birimlerin kesin olarak belirlenemedi¤i durumlarda kullan›lan kartopu örnekleme, araflt›rmac›n›n problemine zengin bilgi kayna¤› olabilecek birey veya durumlar›n saptanmas›nda oldukça etkilidir. Kartopu örnekleme yapmak için herhangi bir flekilde evrendeki birimlerden birisiyle ba¤lant› kurulur. Sonra ba¤lant› kurulan kiflinin yard›m›yla bir baflkas›yla, daha sonra yine ayn› yolla bir baflkas›yla temas kurulur. Böylelikle kartopu etkisi fleklinde, zincirleme olarak örnek büyütülür (Altun›fl›k ve di¤erleri, 2005, s.133). Örne¤in; özellikle ast›m hastalar› için bulunulan ortamdaki havaya temizlemeye yard›mc›, en
küçük tozlar› bile hapsedebilen, fiyat› oldukça pahal› bir elektrik süpürgesi sat›fl
ofisinde çal›flt›¤›n›z› varsayarsak bu süpürgeyi alacak kiflilere ulaflmada kartopu örnekleme yöntemini kullanabilirsiniz.
Eskiflehir iliSIRA
ilkö¤retim
S‹ZDE ve ortaö¤retim okullar›nda göreve yeni bafllayan ve aday ö¤retmenlere uygulanan Adayl›k E¤itimi Program›na kat›lm›fl olan ö¤retmenlerin görüfllerine
dayal› olarak Ö¤retmenlerin Adayl›k E¤itimi Program›n›n de¤erlendirilmesinin yap›lmas›D Ü fi Ü N E L ‹ M
n›n planland›¤›
bir araflt›rman›n genel evrenini ve araflt›rma evrenini belirleyiniz. Kullan›labilecek örnekleme yöntemini belirleyiniz.

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE
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Yukar›da s›ralanan olas›l›kl› olmayan örneklem yöntemleri hem nicel hem de
nitel araflt›rmalarda kullan›lmaktad›r. Bu örnekleme yöntemlerinin yan› s›ra nitel
araflt›rmalarda kullan›lan amaçl› örnekleme yöntemleri bulunmaktad›r. Bunlar; afl›r› veya ayk›r› durum örneklemesi, maksimum çeflitlilik örneklemesi, benzeflik örnekleme, tipik durum örneklemesi, kritik durum örneklemesi, do¤rulay›c› veya
yanl›fllay›c› durum örneklemesi, kolay ulafl›labilir durum örneklemesidir.

Afl›r› veya Ayk›r› Durum Örneklemesi
Derin bir incelemeye tabi tutulabilecek s›n›rl› say›da ancak bilgi bak›m›ndan zengin durumlar›n çal›fl›lmas›n› öngören bu örnekleme tekni¤i, afl›r› veya ayk›r› durumlar›n normal durumlara göre daha zengin veri ortaya koyabilece¤i ve araflt›rma
problemini derinlemesine ve çok boyutlu bir biçimde anlamam›za yard›mc› olabilece¤ini savunmaktad›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005, s.69). Örne¤in ilkö¤retim okullar›na teknolojinin entegrasyonu sürecinde ortaya ç›kan sorunlar› araflt›ran bir
araflt›rmac› uygulama aç›s›ndan çok iyi ve çok kötü birkaç okulu ele alarak araflt›rmas›n› gerçeklefltirirse afl›r› veya ayk›r› durum örneklemesi ile çal›flm›fl olur. Bu örnekleme yöntemi ayn› zamanda tek bir durum üzerinde çal›flma yap›l›rken de kullan›labilmektedir. Örne¤in okulöncesi ö¤retmenlerine yönelik bilimsel araflt›rma
yöntemleri sertifika program›n›n etkilili¤ini araflt›ran bir çal›flmada araflt›rmac›
programda çok baflar›l› olan ve baflar›s›zl›k nedeniyle sertifika alamayan ö¤retmenleri örneklemine dahil edebilir.

Afl›r› veya Ayk›r› Durum
Örneklemesi: Tek ve de¤iflik
kat›l›mc›lar› seçme
ifllemidir.

Maksimum Çeflitlilik Örneklemesi
Maksimum çeflitlilik örneklemesinin amac› çeflitlilik gösteren durumlar aras›nda
ortak ya da paylafl›lan olgular›n olup olmad›¤›n› bulmaya çal›flmak ve bu çeflitlili¤e göre problemin farkl› boyutlar›n› ortaya koymakt›r. Örne¤in okullar ele al›nd›¤›nda, devlet ya da özel okul statüsü, merkez/taflra ayr›m›, sosyo ekonomik farkl›l›klar maksimum çeflitlili¤in sa¤lanmas›nda ele al›nacak boyutlar olabilir. Araflt›rmac› çeflitlilik boyutlar›n› saptad›ktan sonra hangi çeflitliliklerin kendisi için uygun
olaca¤›na karar vermeli ve örnekleminde bunu yans›tmal›d›r (Y›ld›r›m ve fiimflek,
2005, s.70). Bu örneklem tekni¤inin yararlar›; örneklemdeki her bir durumun kendine özgü boyutlar›n›n ayr›nt›l› biçimde tan›mlanmas›, heterojenlik gösteren durumlar aras›nda ortaya ç›kabilecek ortak temalar ve de¤erlerinin ortaya ç›kar›lmas›d›r (Patton, 2002). Örne¤in notland›rma yaparken “0” notunu hiç kullanmayan
ve “0” notunu her zaman kullanan ö¤retmenlerden örneklem alma maksimum çeflitlilik örneklemesidir (McMillan, 2004, s.114).

Benzeflik Örnekleme
Amac› küçük, benzeflik bir örneklem oluflturma yoluyla belirgin bir alt grubu tan›mlamak olan benzeflik örnekleme, maksimum çeflitlilik örneklemesinin tam tersi bir örnekleme tekni¤idir (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005). Bir baflka deyiflle maksimum çeflitlilik örneklemede evrende yer alan ve kendi içlerinde benzeflik olan alt
gruplar›n seçilmesi amaçlan›rken benzeflik örneklemede amaca ba¤l› olarak öncelik verilen sadece benzeflik bir alt grubun seçilmesidir (Büyüköztürk ve di¤erleri,
2008). Örne¤in, hizmetiçi e¤itim kurslar›na ilgi konusunu çal›flmak isteyen bir araflt›rmac›, hizmetiçi e¤itim kurslar›na en az ilgi gösteren çal›flma y›llar›n›n sonunda
olan ö¤retmenleri hedefleyebilir.

Maksimum Çeflitlilik
Örneklemesi: Uçlardaki
durumlar› temsil edecek
birimleri seçmedir.
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Tipik Durum Örneklemesi
Tipik Durum Örneklemesi:
Tipik birimleri seçmedir.

Amac› ortalama durumlar› çal›flarak belirli bir alan hakk›nda fikir sahibi olmak ya
da alan, konu, uygulama veya yenilik konusunda bilgisi olmayanlar› bilgilendirmek olan (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005) tipik durum örneklemesi yeni bir uygulaman›n veya yenili¤in tan›t›m›nda, uygulaman›n yap›ld›¤› ya da yenili¤in oldu¤u bir dizi durum, kifli ve grup aras›ndan en tipik bir veya birkaç tanesi saptanmas›d›r. Bu
örnekleme yöntemi araflt›rma problemi ile ilgili olarak evrende yer alan çok say›daki durumdan tipik olan bir durumun belirlenerek örnek üzerinden bilgi toplanmas›n› gerektirmektedir (Büyüköztürk ve di¤erleri, 2008). Ayn› zamanda bu örnekleme yöntemi daha büyük popülasyonun önemli özelliklerinin bilinmesini gerektirir ki böylece ilgilenilen durumdaki “tipik” için mant›kl› bir aç›klama getirilebilmektedir (MacMillan, 2004). Örne¤in Eskiflehir ili merkez ortaö¤retim kurumlar›nda dört y›ll›k e¤itime geçifl sürecinde yaflanan sorunlar› incelemek ve ortaö¤retimle ilgili sorunlar› tan›tmak isteyen araflt›rmac› Eskiflehir il merkezindeki birkaç
tane tipik devlet okulunu seçerek çal›flmas›n› gerçeklefltirebilir.

Kritik Durum Örneklemesi
Çal›fl›lan olay ya da olguyu anlamak için en önemli birimleri seçme ifllemidir
(McMillan, 2004, s.115). Örne¤in Galile yer çekimi konusunda çal›flmalar yaparken belirli objeleri rasgele seçmek yerine kritik bir obje olan kaz tüyünü seçmifltir.
Bir vakum içinde kaz tüyü ile para gibi baz› a¤›r objelerin ayn› h›zla düfltü¤ünü kan›tlam›fl ve bu kritik durumdan yola ç›karak mant›kl› ve güvenilir genellemeler
yapm›flt›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005, s.72).

Do¤rulay›c› veya Yanl›fllay›c› Durum Örneklemesi

Geri dönüfl oran›: Hedef
kitleye gönderilen ölçme
araçlar›ndan dolu olarak
araflt›rmac›ya dönenlerin
say›s›n›n gönderilen ölçme
arac› say›s›na oran›d›r.

SIRA S‹ZDE
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Araflt›rma alan›nda bir süre çal›flan araflt›rmac›n›n buldu¤u sonuçlar›n ne derece
geçerli ve tutarl› oldu¤unu saptayabilmesi için do¤rulay›c› veya yanl›fllay›c› durumlara ihtiyac› olacakt›r. Araflt›rmac›n›n buldu¤u sonuçlara zenginlik ve derinlik katan, bulgular›n geçerli¤ini art›ran ek durumlar do¤rulay›c› durumlar iken bulunan
sonuçlara alternatif veya z›t aç›klamalar getiren durumlar yanl›fllay›c› durumlard›r
(Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005).
Araflt›rmalarda örneklemeyi kullan›rken flu noktalara dikkat edilmelidir (McMillan, 2004, ss.120-121).
• Araflt›rmada yer alan örneklem birimleri aç›k ve detayl› olarak tan›mlanmal›d›r.
• Evren tan›mlanmal›d›r.
• Örnekleme yöntemi tan›mlanmal›d›r.
• Geri dönüfl oran› verilmelidir.
• Örnekleme girecek birimlerin seçimi önyarg›dan uzak olmal›d›r.
• Örneklem seçim süreci araflt›rma problemine uygun olmal›d›r.
• Örneklemdeki birim say›s› evreni temsil edebilir nitelikte olmal›d›r.
• Nitel araflt›rmalardaki kat›l›mc›lar araflt›rma problemi için derinlemesine bilgi verebilecek kifliler olmal›d›r.
Araflt›rmac›, amac›na ba¤l› olarak yukar›da aktar›lan olas›l›kl› ve olas›l›kl› olmayan örnekleme yöntemlerini kullanarak araflt›rma örneklemeni belirlemelidir.
Bilimsel araflt›rmalarda
SIRA S‹ZDE her zaman örnekleme yapmak gerekli midir?

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M
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Özet

N
A M A Ç
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•

•

•

•

•
•

•

Örnekleme konusundaki temel kavramlar› aç›klayabilmek
Birim, belli bir araflt›rma için gelifltirilen bir tan›ma uyan ve üzerinde özellikleri ile ilgili ölçüm, say›m veya gözlemlerin yap›laca¤› gerçek
nesne, birey veya olaylar›n her biridir.
Evren, üzerinde araflt›rma yap›lacak olan ve belirli bir tan›ma uyan birimlerin oluflturdu¤u topluluktur.
Genel evren, tan›mlanmas› kolay, fakat ulafl›lmas› güç ve ço¤u zaman imkans›z olan birimler
bütünüdür.
Araflt›rma evreni, araflt›rmac›n›n do¤rudan gözleyerek ya da ondan seçilmifl bir örnek küme
üzerinde yap›lan gözlemlerden yararlanarak,
hakk›nda görüfl bildirece¤i evrendir.
Tam say›m, hakk›nda araflt›rma yap›lacak sonlu
evrenin bütün birimlerinin say›lmas› ifllemidir.
Örneklem, evrenin incelenen özelliklerini yans›tmas› amac›yla evrenden belirli yöntemlerle
seçilmifl birimlerin oluflturdu¤u topluluktur.
Örnekleme, tan›mlanan ve ilgilenilen özellikleri
bak›m›ndan hakk›nda genellemelerin yap›lmas›
düflünülen bir evrenden belirli yöntemlerle, s›n›rl› say›da birimin seçilmesi, bu birimlerden
oluflan örneklemin genellemeye konu olan özellikler bak›m›ndan incelenmesi için gerekli istatistiklerin hesaplanmas› ve bu istatistiklerin genelme amac›yla kullan›lmas› ifllemidir

N

Olas›l›kl› ve olas›l›kl› olmayan örneklem yöntemleri aras›ndaki fark› kavrayabilmek
2
• Olas›l›kl› örnekleme yöntemlerinin temeli yans›zl›k kural›d›r. Yans›zl›k kural›, örneklem içerisinde yer alacak birbirinden ba¤›ms›z her birimin, evren içerisinde eflit seçilme flans›na sahip
olmas›d›r. Olas›l›kl› olmayan örneklem yönteminde örneklem oluflturulurken, evrendeki birimler aras›nda fark gözetilerek, evrendeki birimlere örnekleme seçilmeleri konusunda eflit
flans verilmez.

A M A Ç

N

Araflt›rma konusuna uygun örnekleme tekni¤ini
belirleyebilmek
• Araflt›rman›n amac›na ve kullan›lacak araflt›rma
yöntemine uygun olacak olas›l›¤a dayal› ya da
olas›l›¤a dayal› olmayan örnekleme teknikleri
seçilir. Örne¤in, Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim Fakültesi ö¤rencilerinin ö¤renme stratejilerinin bilgisayar kayg›s›yla iliflkisini araflt›rmak isteyen bir araflt›rmac› olas›l›¤a dayal› örnekleme
tekniklerini tercih ederken, Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim Fakültesi ö¤rencilerinin ne tür
stratejiler kulland›klar›n› derinlemesine araflt›rmak isteyen bir araflt›rmac› olas›l›¤a dayal› olmayan örnekleme tekniklerini tercih etmelidir.

A M A Ç

3
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Kendimizi S›nayal›m
1. “Belirli bir araflt›rma için gelifltirilen bir tan›ma uyan
ve üzerinde özellikleri ile ilgili ölçüm veya gözlemlerin
yap›laca¤› gerçek nesne, birey veya olaylar” tan›m› afla¤›daki kavramlardan hangisine aittir?
a. Evren
b. Birim
c. Örneklem
d. Örnekleme
e. Genel evren
2. “Evren içerisinde amaca uygun herhangi bir yöntemle seçilen ve evreni temsil etme gücüne sahip birimler kümesi” afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Örnekleme
b. Birim
c. Çal›flma grubu
d. Örneklem çerçevesi
e. Örneklem
3. Evren içerisinden evreni temsil eden birimleri seçme
ifllemi afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Örnekleme
b. Örnekleme çerçevesi
c. Birim
d. Örneklem
e. Çal›flma grubu
4. Afla¤›dakilerden hangisi örneklemenin yararlar›ndan de¤ildir?
a. Zaman tasarrufu sa¤lamak
b. Do¤ru bilgi edinme olana¤›n› k›s›tlamak
c. Maliyet tasarrufu sa¤lamak
d. Enerji tasarrufu sa¤lamak
e. Her zaman evrene genellenebilmek
5. Belli bir örneklem büyüklü¤üne ulaflmada, evrendeki her birimin örnekleme girebilme olas›l›¤›n›n belli,
ba¤›ms›z ve birbirine eflit olmas› durumunun sa¤land›¤› örnekleme türü afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Kota örnekleme
b. Kartopu örnekleme
c. Yarg›sal örnekleme
d. Kolayda örnekleme
e. Basit rassal örnekleme

6. Yasemin ö¤retmen araflt›rma sürecine iliflkin fikir
edinmek için gerçek uygulama yapaca¤› gruba benzer
daha az say›dan oluflan bir grupta ölçme araçlar›n› uygulam›flt›r. Yasemin Ö¤retmenin afla¤›dakilerden hangisini gerçeklefltirmifltir?
a. Örneklem üzerinde uygulama yapm›flt›r.
b. Araflt›rma evreni üzerinde çal›flm›flt›r.
c. Pilot uygulama gerçeklefltirmifltir.
d. Genel evren üzerinde çal›flm›flt›r.
e. Örneklemini belirlemifltir.
7. 6000 kad›n, 4000 erkekten oluflan bir evrenden cinsiyet de¤iflkeni dikkate al›narak 2000 kiflilik bir örneklem oluflturulmak isteniyor. Bu evrenden seçilecek kad›n ve erkek say›s› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. 1200-800
b. 1500-500
c. 1000-1000
d. 600-1400
e. 750-1250
8. Eskiflehir ili ilkö¤retim ve ortaö¤retim okullar›nda
görev yapan ö¤retmenlere uygulanan ‹ntel Ö¤retmen
E¤itimi Program›na son iki y›lda kat›lm›fl olan ö¤retmenlerin görüfllerine dayal› olarak ‹ntel Ö¤retmen E¤itimi Program›n›n de¤erlendirilmesi için yap›lan araflt›rmada kullan›labilecek örnekleme yöntemi afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Küme Örnekleme
b. Tabakal› Örnekleme
c. Kartopu Örnekleme
d. Yarg›sal Örnekleme
e. Kota Örnekleme
9. 2006-2007 verilerine göre Türkiye’de flehir merkezinde 11.116 resmi ilkö¤retim okulu bulunmaktad›r.
Bu okullarda görev yapan müdürlerle ilgili bir çal›flma
gerçeklefltirmek isteyen araflt›rmac›, illerin okullaflma
oranlar›n göz önüne alarak örneklemini oluflturmak istemektedir. Araflt›rmac›n›n kullanabilece¤i en uygun
örnekleme yöntemi afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Basit rassal örnekleme
b. Amaçl› örnekleme
c. Tabakal› örnekleme
d. Küme örnekleme
e. Yarg›sal Örnekleme

4. Ünite - Evren ve Örneklem

“

10. 2010-2011 ö¤retim y›l›nda Anadolu Üniversitesi E¤itim Fakültesinde ö¤renim gören ö¤rencilerin e¤itim teknolojisi standartlar›n› karfl›lama düzeylerinin belirlenmek isteniyor. Bu amaçla 3255 ö¤renciden 345 ö¤renci
örneklem olarak al›n›yor. Bu araflt›rman›n genel evreni
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. 2010-2011 ö¤retim y›l›nda Anadolu Üniversitesi
E¤itim Fakültesinde ö¤renim gören 3255 ö¤renci içinden ulafl›labilen 345 ö¤renci
b. 2010-2011 ö¤retim y›l›nda Anadolu Üniversitesine devam eden ö¤renciler
c. 2010-2011 ö¤retim y›l›nda E¤itim Fakültesinde e¤itim teknolojisi standartlar›n› karfl›layan ö¤renciler
d. 2010-2011 ö¤retim y›l›nda Anadolu Üniversitesi
E¤itim Fakültesinde ö¤renim gören 3225 ö¤renci
e. 2010-2011 ö¤retim y›l›nda Anadolu Üniversitesi
E¤itim Fakültesinde ö¤renim gören 3225 ö¤renciden her biri
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Yaflam›n ‹çinden
Araflt›rma Görevlilerinin Mesleki Geliflime
Yönelik Bak›fl Aç›lar›: E¤itim Fakülteleri Örne¤i
Araflt›rmas›n›n Çal›flma Evreni
“2003-2004 y›l› Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK) istatistiklerine göre, Türkiye’deki 53 devlet üniversitesinin 44’inde E¤itim Fakültesi bulunmaktad›r. Ancak, baz› üniversitelerde birden fazla E¤itim Fakültesi bulundu¤u için,
54 E¤itim Fakültesi vard›r. Bu araflt›rman›n çal›flma evrenini oluflturan 44 üniversitenin 54 E¤itim Fakültesi’ndeki araflt›rma görevlisi say›s› ise, 2003-2004 YÖK
verilerine göre 1095’tir.
Alanyaz›nda örneklem grubu ö¤retim elemanlar› olan
çal›flmalarda bilgi toplama araçlar›n›n geri dönüfl oran›n›n %44 oldu¤u belirlenmifltir (Spotts ve Bowman,
1995). Baz› araflt›rmalarda ise bu oran›n›n %25’e kadar
indi¤i de görülmektedir. Bu nedenle, bu araflt›rmada
yüksek oranda geri dönüflün sa¤lanmas› için araflt›rman›n evreninin çal›flma evreni olarak al›nmas›n›n uygun
olaca¤› düflünülmüfltür. Buna ba¤l› olarak, araflt›rman›n
evrenini oluflturan 1095 kifli çal›flma evreni olarak al›nm›flt›r. Çal›flma evrenini oluflturan 1095 e¤itim fakültesi
araflt›rma görevlisinden, pilot uygulaman›n gerçeklefltirildi¤i 14 araflt›rma görevlisi d›fl›ndaki 1081 kifliye gönderilen anketlerden 573’ü geri dönmüfltür. Buna göre,
bu araflt›rmada elde edilen geri dönüfl oran› %53’dir.
Araflt›rman›n ulafl›lan çal›flma evrenini oluflturan 573
e¤itim fakültesi araflt›rma görevlisinin kiflisel özellikleri
tabloda verilmifltir.”
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Tablo 4.1 Çal›flma Evrenindeki Araflt›rma Görevlilerinin Kiflisel Özellikleri

Özellikler

Say›
(S)

Yüzde
(%)

Cinsiyet
Kad›n
Erkek

286
287

49.9
50.1

338
172
33
30

59
30
5.8
5.2

59
9
102
24
202
76
19
6
22
36
18

10.3
1.6
17.8
4.2
35.3
13.3
3.3
1
3.8
6.3
3.1

416
135

75.5
24.5

Yurt ‹çinde Bilimsel Toplant›ya Kat›lma Durumlar›
Kat›lanlar
Kat›lmayanlar

410
163

71.6
28.4

Yurt D›fl›nda Bilimsel Toplant›ya Kat›lma Durumlar›
Kat›lanlar
Kat›lmayanlar

77
496

13.4
86.6

Bir Mesleki Geliflim Program›na Kat›lma Durumlar›
Kat›lanlar
Kat›lmayanlar

294
279

51.3
48.7

573

100

Çal›flma Y›l›
4 y›ldan az
4-6 y›l
7-9 y›l
9 y›ldan fazla
E¤itim Fakültesi Bölümleri
Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri E¤itimi Bölümü
Beden E¤itimi ve Spor Bölümü
E¤itim Bilimleri Bölümü
Güzel Sanatlar E¤itimi Bölümü
‹lkö¤retim Bölümü
Ortaö¤retim Fen ve Matematik Alanlar› E¤itimi Bölümü
Ortaö¤retim Sosyal Alanlar E¤itimi Bölümü
Özel E¤itim Bölümü
Türkçe E¤itimi Bölümü
Yabanc› Diller E¤itimi Bölümü
E¤itim Bilimleri Enstitüsü
Görevlendirme Durumlar›
Kendi üniversitelerinde görev yapanlar
Baflka üniversite görevlendirilmifl olanlar

Toplam

Kaynak: Kabakç›, I. (2006). Araflt›rma görevlilerinin mesleki geliflime yönelik bak›fl aç›lar›: E¤itim fakülteleri örne¤i. Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi Yay›nlar›, Yay›n no: 1674, s.54
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b
2. e
3. a
4. b
5. e
6. c
7. a
8. d
9. c
10. d

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Evren” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Örnekleme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Örnekleme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Örnekleme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Olas›l›kl› Örnekleme Yöntemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kolayda Örnekleme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tabakal› Örnekleme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg›sal Örnekleme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tabakal› Örnekleme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Evren” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Genel Evren: 2010-2011 ö¤retim y›l›nda Eskiflehir’deki
üniversitelerde ö¤renim gören ö¤rencilerin tümü.
Araflt›rma Evreni: Belirtilen genel evrenden ulafl›labilen birimlerin tamam›.
Birim: 2010-2011 ö¤retim y›l›nda Eskiflehir’deki üniversitelerde ö¤renim gören ö¤rencilerin her biri.
S›ra Sizde 2
Genel Evren: 2010-2011 ö¤retim y›l›nda Eskiflehir il merkezinde ilkö¤retim (I. devre 1586, II. devre 312) ve ortaö¤retim (1330) kurumlar›nda görev yapan 3228 ö¤retmenin tümü.
Çal›flma Evreni: Genel evrende belirtilen 3228 ö¤retmen içinden ulafl›labilen ö¤retmenlerin tümü.
Örnekleme Yöntemi: Küme Örneklemesi ve Basit Rassal Örnekleme
S›ra Sizde 3
Genel Evren: Eskiflehir ili ilkö¤retim ve ortaö¤retim okullar›nda görev yapan ve Adayl›k E¤itimi Program›na kat›lm›fl ö¤retmenlerin tümü.
Çal›flma Evreni: Genel evrende belirtilen ö¤retmenlerin
içinden ulafl›labilen ö¤retmenlerin tümü
Örnekleme Yöntemi: Yarg›sal Örnekleme
E¤itime kat›lan ö¤retmenlerin unutma olas›l›¤›n› en aza
indirmek, yap›lan en son uygulamay› betimleyip daha
güvenilir ve varolan son durumu yans›t›c› veriler elde

etmek amac›yla, programa son kat›lan grup temel al›narak geriye do¤ru iki y›l gidilmifltir (2005-2006 ve 20062007 ö¤retim y›llar›).
S›ra Sizde 4
Bilimsel araflt›rmalarda araflt›rman›n amac›na uygun olarak her zaman örnekleme yap›lmak durumunda de¤ildir. Örne¤in deneysel çal›flmalarda genellikle daha az
say›da birimle çal›fl›ld›¤› için örneklem alma yoluna gidilmeyip çal›flma evreni (çal›flma grubu) üzerinde çal›fl›labilir. E¤er araflt›rma yapmak istedi¤imiz grup az say›da birimden oluflan sonlu bir evren ise örnekleme
yapmak durumunda kalmayabiliriz.
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Veri Toplama
Yöntem ve Araçlar›

5

Araflt›rmac› araflt›raca¤› konuya uygun olarak araflt›rma modelini belirledikten
sonra verilerini toplayabilmek için uygun veri toplama yöntem ve araçlar›n› da
belirlemelidir. Uygun veri toplama yönteminin belirlenmesi do¤ru veri toplama ve
araflt›rman›n amac›na ulaflabilmesi aç›s›ndan önemlidir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra,
anket haz›rlayabilmek için izlenmesi gereken süreci kavrayabilecek,
anketin yararlar›n› s›ralayabilecek,
ölçek ve ölçek türlerini aç›klayabilecek,
farkl› ölçek türlerinde hangi istatistiksel tekniklerin kullan›labilece¤ini kavrayabilecek,
gözlem ve türlerini aç›klayabilecek,
gözlemin yarar ve s›n›rl›l›klar›n› s›ralayabilecek,
görüflme ve görüflme türlerini aç›klayabilecek,
görüflme formunun haz›rlanmas›ndaki ilkeleri s›ralayabilecek,
doküman analizinin yarar ve s›n›rl›l›klar›n› s›ralayabileceksiniz.
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Örnek Olay
Yüksek lisans program›na kay›tl› olan Yasemin, ifl tatmini konusunda yürüttü¤ü
bir araflt›rmada ö¤retmenlerin devlet okullar›ndan özel okullara geçifl nedenlerini
incelemeyi amaçlamaktad›r. Bu amac›na ulaflmak için veri toplamada dördü özel
okul olmak üzere toplam on farkl› okulda görev yapan ö¤retmen arkadafllar›ndan
yard›m isteyece¤ini belirtmektedir. Ö¤retmen arkadafllar›n›n her birine üzerinde
“sizce ö¤retmenlerin devlet okullar›ndan özel okullara geçifl nedenleri nelerdir?”
sorusu yaz›l› bir anket formu gönderece¤ini söylemektedir. Formu gönderdi¤i arkadafllar› da kendi arkadafllar›ndan formu doldurmalar›n› isteyece¤ini, böylece
birkaç yüz anket formu elde edebilece¤ini, bunun da kendi araflt›rmas› için yeterli oldu¤unu düflünmektedir. Sizce Yasemin do¤ru davranmakta m›d›r?

Anahtar Kavramlar
• Anket
• Ölçek

• Gözlem
• Görüflme
• Doküman analizi

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• N‹CEL VER‹ TOPLAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI
• Anket
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G‹R‹fi
Araflt›rman›n belirlenen hedeflerine ulaflmas›nda uygun veri toplama yöntem ve
araçlar›n›n belirlenmesi önemlidir. Örne¤in ö¤rencilerin bilgisayara karfl› tutumlar›n›n hangi düzeyde oldu¤unu belirlemek isteyen bir araflt›rmac› ölçek kullan›rken,
ilkö¤retim 4. s›n›f ö¤rencilerinin biliflim teknolojileri dersindeki davran›fllar›n› derinlemesine incelemek isteyen bir araflt›rmac› gözlem yöntemini kullanmaktad›r.
Veri toplama yöntemleri nicel ve nitel olmak üzere iki bafll›k alt›nda incelenebilir.

N‹CEL VER‹ TOPLAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI
Nicel araflt›rmalara uygun olarak desenlenen araflt›rmalarda s›kl›kla kullan›lan veri
toplama yöntem ve araçlar› anket ve ölçeklerdir.

Anket
Akademik, ticari ve resmi amaçlarla s›kl›kla kullan›lan ve giderek yayg›nl›k kazanan anket yan›tland›r›c›n›n daha önce belirlenmifl bir s›ralamada ve yap›da oluflturulan sorulara karfl›l›k vermesiyle veri elde etme yöntemidir (Altun›fl›k, Coflkun,
Bayraktaro¤lu ve Y›ld›r›m, 2005). Anketler araflt›rmac›n›n araflt›rma sorular›na yan›t bulabilece¤i veriler elde etmesini sa¤lar. Baflar›l› bir anket haz›rlayabilmek için
belirli bir sürecin izlenmesi gerekmektedir. Bu sürecin aflamalar› (Gay, 1987);
• problemin ifade edilmesi
• kat›l›mc›lar›n seçilmesi
• soru formunun düzenlemesi
• soru formunun geçerli¤inin sorgulanmas›
• anket kapak sayfas›n›n haz›rlanmas›
• anket uygulama
• anket izleme çal›flmalar›d›r.
Öncelikle anketin uygulama amac›n›n ve anketle elde edilecek bilginin ortaya
konmas› gerekmektedir. Amac›n ortaya konmas›ndan sonra anketi kimlerin yan›tlayaca¤› belirlenmelidir. Bu aflamadan sonra araflt›rma için gerekli verilerin toplanmas›nda kullan›lacak anket formunun gelifltirilmesi, gelifltirilen bu formun geçerli¤inin
sorgulanmas› gerekmektedir. Geçerli¤i sa¤lanan anket formlar›na anketin amac›n›n
ve uygulanmas›na iliflkin aç›klamalar›n yer ald›¤› anket kapak sayfas› eklenerek, anketler da¤›t›lmal›d›r. Da¤›t›lan anketlerin geri dönüfl oranlar›n›n art›r›lmas› ve çal›flmalar›n yolunda gitmesi için izleme çal›flmalar› yap›lmas› gerekmektedir.
Anketin elden b›rak›p alma, postayla, telefonla, e-posta ve internet anket olmak
üzere türleri bulunmaktad›r. Elden b›rak›p alma araflt›rmaya kat›lan kat›l›mc›lar
belli bir bölgede yo¤unlaflm›fl ise kullan›lan anket türüdür. E¤er kat›l›mc›lar co¤rafi olarak büyük bir alana yay›lm›fl ise kat›l›mc›lara ulaflmada kullan›lan anket türü,
postayla ankettir. Telefonun yayg›nlaflmas›, telefon rehberlerinin s›n›rlar› belirlenmifl bir evren niteli¤inde olmas› nedeniyle araflt›rmac›n›n sorular›n› telefon arac›l›¤›yla yöneltti¤i ve pazarlamac›lar taraf›ndan s›kl›kla kullan›lan anket türü ise telefonla ankettir. ‹nternet ba¤lant›s›na sahip olan bireylerin say›s›n›n giderek artmas›
nedeniyle s›kl›kla kullan›lan anket türlerinden birisi de e-posta anketleridir. E-posta anketlerinin sa¤lad›¤› yararlar (Altun›fl›k ve di¤erleri, 2005):
• Zamandan tasarruf sa¤lamas›
• Düflük maliyetli olmas›
• Yan›tlay›c›ya ‹nternete ba¤lanabildi¤i her an ankete yan›t verme kolayl›¤›
sa¤lamas›

Anket: Belli bir amaç ve
plana göre düzenlenmifl soru
listesidir.
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• Anket formu elimize geçmedi gibi bahanelerin ortadan kalkmas›
• E-posta sahibi olanlar›n s›kl›kla e-postalar›n› kontrol etmesi nedeniyle anketi gözden kaç›rma olas›l›¤›n›n azalmas›
• Sanal ortam›n getirdi¤i rahatl›kla nesnelli¤in artmas›
• Giden ve gelen e-postalar kaydedilebilece¤i için anketin ulaflt›¤› toplam kat›l›mc› say›s›nda hata yapma olas›l›¤›n›n azalmas›
Yukar›da s›ralanan yararlar›n›n yan› s›ra e-posta anketlerin bir tak›m s›n›rl›l›klar› da bulunmaktad›r. Bunlar;
• Sadece e-posta hesab› olan kat›l›mc›lara uygulanabilir olmas›
• E-posta hesab› olanlar›n bir bölümünün gerçekten e-posta ve bilgisayar kullanma becerilerinin yeterli olmamas›
• Yan›tlay›c›n›n anketi görmeden gelme veya dikkate almama olas›l›¤›
E-posta anketlerinden kifliye özel olmamalar› nedeniyle ayr›lan ve kullan›m› giderek yayg›nlaflan bir baflka anket türü de ‹nternet anketleridir. ‹nternet anketlerinin yarar ve s›n›rl›l›klar› e-posta yöntemine benzemektedir.
Bir ankette yer alacak sorular›n düzenlenmesi ve anketin tasar›m› anketin baflar›s›n› etkilemektedir. Ankette araflt›rman›n amac›na uygun olarak gerekli oldu¤u
kadar soruya yer verilmelidir. Baz› çal›flmalarda araflt›rmac›lar veri toplamaya bafllam›flken di¤er çal›flmalarda kullan›labilecek sorular›n da cevaplar›n› almak için
anketlerinde çok fazla soruya yer vererek yanl›fl bir ifllem yapm›fl olmaktad›rlar.
Böyle durumlarda yan›tlay›c› soru say›s›n› görünce cevaplamaktan vazgeçebilmektedir. Bu nedenle araflt›rmac› anketinde amac›na uygun, gerekli say›da soru sormal›, s›rf soru say›s›n› görerek yan›tlay›c›n›n ankete cevap vermekten vazgeçmesinin
önüne geçmelidir. Bunun yan› s›ra anketteki sorular›n biçimine ve s›ras›na da özen
gösterilmelidir. Anketlerde farkl› türlerde sorulara yer verilmektedir. Bu ba¤lamda
ankette yan›tlay›c›y› tan›mlayan demografik sorulara, yan›tlay›c›n›n yaflad›¤› tecrübe ya da davran›fllar›yla ilgili bilgilerin istendi¤i olgusal sorulara ve yan›tlay›c›lar›n
herhangi bir konudaki ilgi, tutum ya da alg›lar›na iliflkin yarg›sal sorulara yer verilmektedir. Anketlerde yer verilen demografik, olgusal ve yarg›sal sorular; aç›k uçlu, liste, kategori, s›ralama ve nicelik soru türü olarak sorulabilir. Bu sorulara iliflkin örneklere afla¤›da yer verilmifltir.
Aç›k uçlu soru: ‹nternetteki anketler hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
Liste soru: Afla¤›dakileri hangi s›kl›kla yapars›n›z?
s›k-s›k
bazen
hiç
Kitap okuma
[ ]
[ ]
[ ]
Spor yapma
[ ]
[ ]
[ ]
Sinemaya gitme
[ ]
[ ]
[ ]
Televizyon izleme
[ ]
[ ]
[ ]
Kategori sorular›: Yafl›n›z?
[ ] 20-25
[ ] 26-30
[ ] 31-35

[ ] 36-40

[ ] 41-45

[ ] 46-üssü

S›ralama sorular›: Afla¤›daki televizyon programlar›n› izleme s›kl›¤›n›za göre
(1. 2. 3. fleklinde) s›ralay›n›z?
[ ] Belgesel
[ ] Haberler
[ ] Film
[ ] Dizi film
[ ] Magazin
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Nicelik sorular›: Kaç y›ld›r çal›fl›yorsunuz? Son bir ayda kaç kitap okudunuz?
Kaç çocu¤unuz var? gibi kategori sorular›na dönüfltürülebilecek sorular.
Ankette yer alan sorularda baz› noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlar (Bafl, 2005; Ural ve K›l›ç, 2006):
• Yan›tlay›c›n›n kimli¤ini ortaya ç›karacak sorulardan kaç›nma
• Kapal› uçlu sorulara iliflkin verilebilecek olas› yan›tlar›n fl›klar halinde verilmesi
• Bir soruda yaln›z bir konunun sorulmas›
• Sorular›n tüm yan›tlay›c›lar taraf›ndan ayn› flekilde anlafl›lmas›n› sa¤lama
• Sorular›n k›sa, anlafl›l›r ve basit olmas›na özen gösterme
• Sorular›n tutarl› olmas›n› sa¤lamas›
• Ayn› soruda birden fazla olumsuz ifade kullan›lmamas›
• Varsay›ma dayal› sorular›n sorulmamas›
• Karmafl›k ve birden fazla anlama gelen sorulardan kaç›n›lmas›
• Yönlendirici ifadelerin kullan›lmamas›
• ‹stenilen cevab›n s›n›rlar›n›n yan›tlay›c›ya aç›k ve anlafl›l›r biçimde iletilmesi
• Yan›tlay›c›lar›n bilgi düzeylerinin zorlanmamas›
• Sosyal tercihlerin etkisinin göz önüne al›nmas›
• Farkl› yerlere kontrol sorular› konulmas›
Ald›¤›n›z sigorta hizmeti karfl›l›¤›nda çok fazla para ödemek zorunda b›rak›ld›¤›n›z› düflünüyor musunuz? fleklindeki bir anket sorusu, yönlendiren, bireyleri arzulad›¤›n›z cevaplara yönlendirecek ipuçlar› veren bir yap›da oldu¤u için uygun
bir anket sorusu de¤ildir. Benzer flekilde hakim bizi dikkatlice dinledi ama mahkemenin sonuçlanmas› uzun zaman ald› biçimindeki bir anket maddesi ise çift tarafl› ve içerisinde iki ayr› konu bar›nd›ran bir madde oldu¤undan uygun bir anket
maddesi de¤ildir.
Anket iyi okunabilir, anlafl›l›r ve gerekli aç›klamalar› içermeli, kendi içinde bölümlere ayr›lmal›, her bir bölüm içerdi¤i sorularla ba¤lant›l› olarak adland›r›lmal›d›r. Oluflturulan bölümler araflt›rmac›n›n amac›na ba¤l› olarak belli bir mant›k s›ras›nda olmal›d›r. Anketin ilk sorular› yan›tlay›c›n›n anlayabilece¤i, hofllanaca¤› türden sorular olmal›d›r. Anketin ilk sorular›n›n yan›tlay›c›n›n anlayabilece¤i, hofllanaca¤› türden sorular olmas› yan›tlay›c›n›n güdülenmesi art›rmaktad›r. Bir ankette
yer alacak soru say›s› evrenin özelliklerine ve araflt›rman›n amac›na uygun olmal›d›r çünkü anketlerin yan›tland›r›lma oranlar›n›n en önemli belirleyicilerinden birisi de daha önce belirtildi¤i gibi anketin uzunlu¤udur.
Haz›rlanan anket formuna anketin ad›, araflt›rman›n amac›, anketin nas›l doldurulaca¤›, anketin ifade edilen amaç d›fl›nda kullan›lmayaca¤›, araflt›rmac›n›n kimli¤i gibi bilgilerin yer ald›¤› yönergenin içinde bulundu¤u bir kapak sayfas› eklenmelidir. Yönergede anketin nas›l doldurulaca¤›na iliflkin bilgilere yer verilmesi anketin sa¤l›kl› doldurulmas› için gereklidir. Haz›rlanan anket formunun geçerlili¤i
için yani amac›na uygun sorular› içerip içermedi¤i, sorular›n›n anlafl›l›p anlafl›lmad›¤›n› test etmek için alan ve uzman bilgisine baflvurulur. Anketin hizmet etti¤i
alanda çal›flan uzmanlara baflvurulmas› yan› s›ra Türk Dili alan›nda çal›flan bir uzmana da baflvurulmas›nda yarar vard›r. Böylelikle anket maddelerinin dilbilgisi kurallar›na uygun olup olmad›¤› da uzman gözüyle test edilmifl olur. Uzmanlardan
gelen düzeltme ve önerilerden sonra anket formuna son hali verilir. Son hali verilen anket formu gerçek uygulama öncesi s›nan›r. Bir baflka deyiflle pilot uygulama gerçeklefltirilir. Pilot uygulama anketin gerçek alanda çal›fl›p çal›flmad›¤›n›n, ifllemeyen sorular›n, anketin fleklinin yan›tland›r›c› üzerindeki etkisinin, yan›tlay›c›-

Pilot uygulama: Ankette yer
almas› muhtemel
hatalardan kaç›nmak için
anketin gerçek uygulamaya
geçmeden önce,
araflt›rman›n örneklemindeki
bireylerin özelliklerine benzer
belli say›da bireye
da¤›t›lmas›d›r.
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lar›n hangi sorulara yan›t vermekten kaç›nd›klar›n›n, anketin doldurulma süresinin
belirlenmesini sa¤lar. Anketlerin pilot uygulamas›n›n araflt›rman›n örneklemine
benzer en az 10 kifliden oluflan bir grup üzerinde gerçeklefltirilmesinin yeterli oldu¤u söylenebilir (Altun›fl›k ve di¤erleri, 2005; Balc›, 2001). Pilot uygulama sonunda varsa ortaya ç›kan sorunlar giderilir ve anket gerçek uygulama için haz›r hale
getirilir. Anketlerin geri dönüfl oranlar› göz önüne al›narak anket formu ço¤alt›l›r
ve örneklemdeki birimlere da¤›t›larak uygulan›r. Anketin uygulanma sürecinin
sa¤l›kl› ifllemesi ve da¤›t›lan anketlerin geri dönüfl oranlar›n›n art›r›lmas› için izleme çal›flmalar› yap›l›r.
SIRA S‹ZDE

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Anket genifl
co¤rafi bölgelere da¤›lm›fl çok say›da bireye uygulanabildi¤i için
evreni temsil etme gücüne sahip genifl bir örneklem üzerinde çal›flma olana¤› sa¤O R U
lar. AnketlerSaraflt›rmac›ya
maliyet, zaman ve enerji tasarrufu sa¤lamas›n›n yan› s›ra yan›tlay›c›lar›n araflt›rmac›larla yüz yüze olmamas›, derinlemesine bilgi sa¤layamamas› ve geri
dönüfl oranlar›n›n düflük olmas› gibi bir tak›m s›n›rl›l›klar› da içinD‹KKAT
de bar›nd›rmaktad›rlar.

S O R U

D‹KKAT

SIRA
SIRA S‹ZDE
S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
D Ü fi Ü N E L ‹ M

N N

2

K ‹ T A P

D‹KKAT
TELEV‹ZYON

‹NTERNET
AMAÇLARIMIZ

SIRA
SIRA S‹ZDE
S‹ZDE
Anketin kullan›m
kolayl›l›¤›n› hangi durumlar zora sokabilir?

Ölçek

Ölçek: Bir ölçme kümesinin
sahip oldu¤u matematiksel
özelliklerdir.
S O R U

SIRA S‹ZDE

Örnek olaydaki
amac›na uygun veri toplama yöntemini seçerken do¤ru davranSIRAaraflt›rmac›
S‹ZDE
makta m›d›r? Neden?

AMAÇLARIMIZ
D Ü fi Ü N E L ‹ M

Dilimizde ölçek, birim anlamda kullan›ld›¤› gibi, belli bir bafllang›ç noktas›ndan itibaren eflit ve de¤iflmez birimlerle bölmelenmifl ölçme arac› anlam›nda da kullan›lmaktad›r. Ölçülmek
K S ‹ O TR AU P istenen belli bir yap›n›n çeflitli düzeylerine say› ya da sembollerin verilmesi sürecine ölçme ad› verilirken, ölçme sonuçlar›n›n matematiksel
özelliklerineDde
ad› verilmektedir (At›lgan, 2006).
‹ K Kölçek
AT
Bilimsel
veri analizi sürecinde uygulanacak istatistiksel tekni¤i
T E araflt›rmalarda
LEV‹ZYON
seçebilmek için araflt›rma konusu ile ilgili de¤iflkenlere iliflkin ölçümlerin yer ald›SIRA S‹ZDE
¤› ölçek türünün bilinmesi gerekmektedir. De¤iflkenler s›n›flamal› (nominal), s›ral› (ordinal), aral›kl› (interval) ve orant›l› (ratio) olmak üzere dört düzeyde ölçülebi‹ K›l›ç,
N T E R N2006,
ET
lir (Ural veAMAÇLARIMIZ
s.77). Bu ölçüm düzeyleri en az bilgi vericiden en çok bilgi vericiye do¤ru afla¤›daki ölçekler arac›l›¤›yla elde edilmektedir.
• S›n›flama ölçekleri
• S›ralama
K ‹ Tölçekleri
A P
• Eflit aral›kl› ölçekler
• Oranl› ölçekler

N N

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON
S›n›flama ölçe¤ine;
• illerin plaka numaralar›,
• basketbolcular›n forma
numaralar›,
T E R N E TA, B, C gibi
•‹ N s›n›flar›n
flubelere ayr›lmas›
• e¤itim fakültesindeki
ö¤retmen yetifltiren
programlar
örnek olarak verilebilir.
S›n›flama Ölçe¤i:
Adland›rma ölçe¤i, nominal
ölçek, isimsel ölçek

TELEV‹ZYON

S›n›flama Ölçekleri
Nesneler aras›ndaki farkl›l›k ve benzerliklerinin basit bir biçimde saptanmas› ifllemi s›n›flamad›r. S›n›flama ölçeklerinde ölçülen özellikleri bak›m›ndan eflya, olay
‹ N Tadland›r›lmas›
ERNET
ve insanlar›n
söz konusudur. Cinsiyetlere göre kad›n-erkek, medeni durumlar›na göre evli-bekar, cisimlerin s›cakl›klar›na göre so¤uk-›l›k-s›cak kategorilerine ayr›lmas› ifllemi s›n›flamad›r. Bu ölçekler arac›l›¤›yla bir s›n›fa giren bireylerin ait olduklar› s›n›f› belirtmek için say› ya da semboller kullan›l›r. Örne¤in
“26: Eskiflehir” gibi illere verilen kod numaralar›. S›n›flamada kullan›lan say›lar
(1,2,3) miktar belirtmezler, birer koddurlar. Bu ölçeklerde nesnelere verilen say›lar›n ifllevi s›n›f, tip ya da tür belirtmek oldu¤undan bu say›larla matematiksel ifllem
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yap›lmaz, ancak o s›n›fa giren birimlerin say›lar› (frekanslar›), yüzdeleri ve modlar› belirlenebilir (At›lgan, 2006). Verilen bir veri setinde frekans› en yüksek olan
birimin de¤eri ayn› zamanda o veri setinin modudur.
S›n›flama ölçeklerinin simetriklik ve geçifllik olmak üzere iki özelli¤i vard›r. Örne¤in, Elif Yasemin’in kardefliyse, Yasemin de Elif’in kardeflidir. Bu iliflkiye simetriklik ad› verilir ve A=B ise B=A fleklinde gösterilir. Yasemin Elif’in kardefli, Ozan
Elif’in kardefli ise Yasemin Ozan’›n da kardeflidir. Bu iliflkiye geçifllik ad› verilir ve
A=B ve B=C ise A=C fleklinde gösterilir (Tekin, 2000).

Frekans: Her birimden kaç
tane oldu¤unu gösteren
say›d›r. Bir baflka deyiflle bir
verinin tekrar say›s›d›r.
Mod: Bir seride en çok
gözlenen de¤erdir

S›ralama Ölçekleri
Belli bir özelli¤e sahip olufl dereceleri bak›m›ndan nesneler s›raya konabilir ve
1,2,3 gibi s›ra say›lar›yla gösterilebilir. S›ralama ölçekleri belli bir özelli¤e sahip
olufl miktar› bak›m›ndan nesneleri s›raya koymakla elde edilirler. S›ralama en azdan en ço¤a, ya da en çoktan en aza do¤ru yap›labilir. Örne¤in, ö¤rencilerin Türkçe s›nav›ndan ald›klar› puanlara göre s›ralanmalar› ya da Beden E¤itimi dersinde
boy s›ras›na göre s›ralanmalar›. S›ralama ölçe¤inde bafllang›ç noktas› ve s›ralar sabit de¤ildir. Örne¤in, Okulöncesi Ö¤retmenli¤i Program›nda ö¤renim gören 50 ö¤rencinin Bilimsel Araflt›rma Yöntemleri dersinden ald›klar› puanlara göre bir s›ralama yap›lsa, mazeret s›nav›ndan sonra bu gruba befl ö¤renci daha eklense ve tekrar bir s›ralama yap›lsa, s›ralaman›n bafllang›ç noktas› ve ö¤rencilerin eski s›ralar›
de¤iflebilir. Ayn› zamanda bu ölçekteki de¤iflkenlerin de¤iflik düzeyleri aras›ndaki
farkl›l›klar›n boyutu tam olarak bilinemez. Örne¤in, Elif s›n›f birincisi, Yasemin s›n›f ikincisi, Ozan s›n›f üçüncüsü olmufltur dedi¤imiz de bireylerin sadece s›ralamalar›n› biliriz, ald›klar› puanlar› bilemeyiz. Ald›klar› puanlar, 100, 99, 98 olabilece¤i
gibi, 80, 70, 60’da olabilir.
S›ralama ölçeklerinin geçifllik ve asimetriklik olmak üzere iki özelli¤i vard›r. Örne¤in, Elif Yasemin’den daha uzun, Yasemin Zeynep’ten daha uzun ise Elif Zeynep’ten uzundur. Bu iliflkiye geçifllik ad› verilir ve A>B ve B>C ise A>C fleklinde
gösterilir. Ancak Elif Yasemin’den daha uzun ise Yasemin Elif’ten daha uzundur
denilemez. Bu iliflkiye asimetriklik ad› verilir ve A>B ise B>A de¤ildir fleklinde gösterilir (At›lgan, 2006). Bu tür ölçeklerden elde edilen veriler üzerinde frekans, yüzde ve modun yan› s›ra medyan (ortanca) bulunabilir.

Eflit Aral›kl› Ölçekler
Eflit aral›kl› ölçek, ya iki noktas› belirlenip bu iki nokta aras› eflit aral›klara bölünerek ya da bir noktas› belirlenip bu noktadan itibaren tan›mlanm›fl bir birimle bölümlenerek elde edilir. Bu ölçe¤e iliflkin de¤iflkenlerin ald›¤› de¤erler miktar belirtir. Bu ölçekte nesnelerin belli bir özelli¤e sahip olufllar›n›n ve nesneler aras›ndaki bu özelli¤e sahip olufl fark›n›n miktar› say›sal olarak belirlenebilir. Ölçek eflit birimlere bölünmüfl oldu¤undan birimler toplan›p ç›kart›labilir (Tekin, 2000). Termometre, takvim, saat bu ölçeklere örnek olarak verilebilir. Bu ölçeklerde kullan›lan s›f›r de¤eri, ölçülen özelli¤in gerçekte hiç olmad›¤› anlam›na gelmez. Örne¤in,
d›flar›daki havan›n 0 derece olmas› gerçekte s›cakl›¤›n hiç olmamas› anlam›na gelmez ya da Matematik testinden s›f›r (0) alan bir ö¤rencinin gerçekte hiç matematik bilgisi olmad›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. Bu ölçekle elde edilen ölçme sonuçlar› üzerinde s›n›flama ve s›ralama ölçeklerinden elde edilen ölçümler üzerin–
de yap›lanlara ek olarak, aritmetik ortalama (X), standart sapma (ss) ve korelasyon katsay›s› (r) hesaplanabilir.

Medyan: Terimleri küçükten
büyü¤e do¤ru s›ralanm›fl bir
dizide tam ortaya düflen ve
seriyi iki eflit k›s›ma bölen
de¤erdir. Dizide yer alan
birim say›s› tek ise tam
ortadaki terimin de¤eri, çift
ise en ortadaki iki terimin
ortalamas› medyand›r.
Aritmetik ortalama: Toplam
puanlar›n birim say›s›na
bölünmesi ile elde edilen
de¤erdir.
Standart sapma (Kareli
Ortalama Sapma):
De¤iflkenlerin aritmetik
ortalamadan sapmalar›n›n
kareli ortalamas›d›r.
Standart sapman›n karesine
varyans ad› verilmektedir.
Korelasyon katsay›s›:
Ba¤›ms›z de¤iflkenler
aras›ndaki iliflkinin yönü ve
büyüklü¤ünü belirten
katsay›d›r. Bu katsay›, -1 ile
+1 aras›nda bir de¤er al›r.
Pozitif de¤erler do¤rusal
yönlü iliflkiyi; negatif
de¤erler ise ters yönlü bir
iliflkiyi belirtir. Korelasyon
katsay›s› 0 ise de¤iflkenler
aras›nda iliflki yoktur.
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Oranl› Ölçekler
Ölçülen özellik hakk›nda en çok bilgi veren ölçek türüdür. Ölçme sonuçlar›n› ifade eden say›lar›n birbirine oran› anlaml› ise ölçek oranl›d›r. Bu tür ölçeklerde yer
alan birim, ölçe¤in her bölgesinde eflittir. Oranl› ölçeklerde bafllang›ç noktas› gerçek bir s›f›r (0) noktas›d›r ve ölçülen özelli¤in hiç olmad›¤›n› göstermektedir. Metre, cetvel, terazi, kantar bu tür ölçeklere örnek olarak verilebilir. Örne¤in bir fleyin
a¤›rl›¤› 0 kilogramd›r demek asl›nda ortada ölçülecek bir a¤›rl›k yok demektir. Bu
tür ölçeklerden elde edilen ölçme sonuçlar› üzerinde eflit aral›kl› ölçeklerden elde
edilen ölçümler üzerinde yap›lamayan oranl› karfl›laflt›rmalar yap›labilir. Örne¤in;
50 kg a¤›rl›¤›nda birisi 100 kg a¤›rl›¤›ndaki birisinin yar›s› a¤›rl›¤›ndad›r ya da iki
metre uzunlu¤undaki bir kumafl bir metre uzunlu¤undaki kumafl›n iki kat› uzunlu¤undad›r. Bu tür ölçme araçlar›ndan elde edilen veriler üzerinde tüm istatistiksel
ifllemler yap›labilir. Yukar›da s›ralanan ölçekler Tablo 5.1’de özetlenmifltir.
Tablo 5.1
Ölçüm Düzeyleri ve
Kullan›labilecek
Temel ‹statistikler

Ölçek
Türü

Kaynak: Altun›fl›k, R.,
Coflkun, R.,
Bayraktaro¤lu, S.,
Y›ld›r›m, E. (2005).
Sosyal bilimlerde
araflt›rma
yöntemleri: SPSS
uygulamal› (4.
bask›). Sakarya:
Sakarya Kitabevi.

S›n›flama

S›ralama

Sa¤lad›¤› Temel
‹fllem

Örnek

Kullan›labilecek
‹statistiksel Teknikler

Benzerli¤in belirlenmesi

Cinsiyet
Meslek
Okul türü
Araba plakalar›

Frekans
Yüzde
Mod

Daha çok ya da daha
az›n belirlenmesi

Baflar› testinden al›nan
notlar
Bölüm tercihi

Frekans
Yüzde
Mod
Medyan

Eflit aral›kl›

Aral›¤›n eflitli¤inin ve
farkl›l›¤›n›n belirlenmesi

Termometre
Takvim

Frekans
Yüzde
Mod
Medyan
Aritmetik ortalama
Standart sapma
Korelasyon katsay›s›

Oranl›

Oranlar›n eflitli¤inin
belirlemesi

A¤›rl›k
Uzunluk
Zaman

Bütün ifllemler

Tablodan da görüldü¤ü gibi s›n›flama ölçe¤inden oranl› ölçeklere do¤ru üst basama¤a ç›kt›kça alttaki ölçe¤e iliflkin tüm istatistiksel teknikler kullan›labilmektedir. Ayn› zamanda oranl› ölçeklerden s›n›flama ölçe¤ine do¤ru alt basamaklara
inildikçe dönüfltürme ifllemi yap›labilmektedir. Örne¤in ö¤rencilerinizin ald›klar›
notlar› en yüksekten en düflü¤e do¤ru s›ralad›ktan sonra ö¤rencilerin notlar›na göre pekiyi, iyi, orta ve kötü gibi onlar› s›n›flad›¤›n›z› varsayarsak ilk durumda s›ralama ölçe¤i ikinci durumda s›n›flama ölçe¤i kullanm›fl olursunuz. Dolay›s›yla örnekte oldu¤u gibi s›ralama ölçe¤i s›n›flama ölçe¤ine dönüfltürülebilir.
Sosyal bilim araflt›rmalar›nda yap›lan ölçümlerin büyük ço¤unlu¤unda, araflt›rma verilerini toplamak amac›yla ölçme araçlar› kullan›lmaktad›r. Kullan›lan ölçme
arac› çeflitleri, baflar› testleri, yetenek testleri, ilgi envanterleri, kiflilik envanterleri
ve tutum ölçekleridir.
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Baflar› Testleri
Baflar› testleri bireylerin bir alandaki ö¤renme düzeylerini ölçmeyi hedeflemektedir. Sosyal bilim araflt›rmalar›nda baflar› testleri, ö¤retimde önemli bir de¤iflkenin
etkilili¤ini belirlemede kullan›lmaktad›r (K›rcaali-‹ftar, 1999, s.17). Örne¤in okullarda kullan›lan, Matematik testi, Türkçe testi gibi testler baflar› testi niteli¤indedir.

Yetenek Testleri
Yetenek testleri, bireylerin bir alandaki potansiyellerini ölçmeyi hedeflemektedir. Bireylerin ilgili olan durumda gelecekte nas›l bir performans sergileyeceklerini önceden
belirlemek için kullan›lmaktad›rlar (Gay, 1987). Örne¤in zeka testlerinin çeflitli bölümleri farkl› alanlarda, bireylerin yeteneklerini ölçmeyi amaçlarken müzik, resim, beden
e¤itimi alan›nda da bireylerin yeteneklerini ölçmeye çal›flan testler bulunmaktad›r.

‹lgi Envanterleri
‹lgi envanterleri, bireylerin yapmaktan hoflland›klar› ya da hofllanmad›klar›n› belirlemenin yan› s›ra, çok say›da seçenek aras›ndan öncelikle tercih ettikleri etkinlikleri belirlemek amac›yla da kullan›lmaktad›r (Gay, 1987). S›kl›kla kullan›lan ilgi envanterleri mesle¤e yönelik olanlard›r. Örne¤in Mesleki Yönelim Envanteri, Kuder
‹lgi Alanlar› Tercih Envanteri.

Kiflilik Envanterleri
Kiflilik envanterleri genellikle bireylerin kiflilik özellikleri ve uyum düzeyleri hakk›nda bilgi toplamaya, psikolojik ihtiyaç ve de¤erlerini ortaya ç›karmaya yarayan
ölçme araçlar›d›r. Ayr›ca çeflitli sektörlerde ifl için baflvuran aday›n iflin gerektirdi¤i kiflilik özelliklerine sahip olup olmad›¤›n› belirlemek, böylece ifle en uygun bireyi seçmek amac›yla da kullan›lmaktad›r. S›kl›kla kullan›lanlar› Minnesota Çok
Yönlü Kiflilik Envanteri, Hacettepe Kiflilik Envanterleridir.

Tutum Ölçekleri
Tutum, bireylerin belirli bir sosyal obje konusunda bireylerde var olan, biliflsel, duyuflsal, davran›flsal yanlar tafl›yan gizli e¤ilimlerdir (Bilgin, 1995). Tutumlar, genel
olarak bireyleri belli insanlar, nesneler ve durumlar karfl›s›nda belli davran›fllar
göstermeye iten ö¤renilmifl e¤ilimler olarak kabul edilmekte ve bireylerin günlük
yaflant›lar›n›n yan ürünleri olarak ortaya ç›kmaktad›r (Ka¤›tç›bafl›, 1992). Tutumlar
do¤rudan ölçülemez ancak dolayl› davran›fl yoluyla ölçülebilirler. Tutumlar›n ölçülmesinde en çok kullan›lan yaklafl›m tutum ölçeklerinin uygulanmas›d›r. Tutum
ölçekleri, bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düflünce, duygu ve
davran›fllar›n› düzenli bir biçimde oluflturan e¤ilim (Tezbaflaran, 1996) olarak tan›mlanan tutumlar› ölçmeye yarayan araçlard›r.
Thurstone ay›rma ölçe¤i: Bireylerin skala üzerindeki yerlerini belirleyen ölçektir. Sorular›n cevap puanlar› eflit aral›kl› ve a¤›rl›kl›d›r (Özdamar, 2002). Bu ölçekle araflt›rmac› 7 farkl› yarg› gelifltirir. Bu yarg›lar, araflt›r›lacak konudaki olumlu
ve/veya olumsuz yönleri belirten yarg›lard›r. Bu yarg›lar›n a¤›rl›kl› puanlar› 0-11
aras›nda eflit olarak de¤iflecek biçimde s›ralan›r. Cevaplay›c›lar›n ilgili konuda en
çok benimsedikleri ilk iki yarg›y› belirlemeleri istenir. Bu iki tercihlerin aritmetik
ortalamalar›, o kiflilere ait de¤erleri verir (K›rcaali-‹ftar, 1999). Bütün cevaplay›c›lara ait bu de¤erler belirlendikten sonra; bu de¤erler büyükten küçü¤e veya küçükten büyü¤e s›ralanabilir. Örne¤in, bir araflt›rma konusu hakk›nda gelifltirilen 7 yarg› ve bunlara, uzmanlar taraf›ndan verilmifl tart›lar (Y1: 2,4; Y2:4,2; Y3:5,2; Y4:6,1;
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Y5:8,2: Y6: 9,8; Y7:10,7). Cevaplay›c› A, 3. ve 7. yarg›lar› en çok benimsedi¤ini belirtmifl olsun. A cevaplay›c›s›n›n de¤eri (5,2+10,7)/2= 7,95 olur. Baflka bir cevaplay›c› B, 3. ve 4. yarg›lar› en çok benimsedi¤ini belirtmifl olsun. B cevaplay›c›s›n›n
de¤eri (5,2+6,1)/2=5,65 olur. E¤er yarg›lar olumsuzdan olumluya do¤ru s›ralanm›fl ise A cevaplay›c›s›n›n B cevaplay›c›s›na göre daha olumlu bir düflünceye sahip
oldu¤u söylenebilir (Kartal, 1998).
Likert ölçe¤i: Bireylerin bir konudaki davran›fl puanlar›n› belirlemeyi sa¤layan
bir ölçektir. k say›da sorunun her biri için farkl› say›da seçenekler belirlenir. Seçenekler s›ral› biçimde ard›fl›k olarak dizilirler. Seçenekler dengeli (-2, -1, 0, +1, +2)
biçiminde ya da s›ral› say›sal de¤erlerle puanland›r›l›r (1, 2, 3, 4, 5). Likert tipi bir
ölçekten al›nan puan kapsam›ndaki maddelere gösterilen tepkilere verilen a¤›rl›klar›n toplam›ndan oluflur. Bir baflka deyiflle tüm sorulara verilen cevaplar toplan›r.
Elde edilen toplam puan bireyin konu hakk›ndaki davran›fl, bilgi, tutum puan›d›r.
Her birey puan›na göre toplam ölçek üzerinde bir yerde yer alarak bireyin konu
ile ilgili davran›fl pozisyonu belirlenir (K›rcaali-‹ftar, 1999, s.19).

N‹TEL VER‹ TOPLAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI
Nitel araflt›rmalara uygun olarak desenlenen araflt›rmalarda amaca hizmet eden nitel veri toplama yöntemlerinden s›kl›kla kullan›lanlar› gözlem, görüflme ve doküman analizidir.

Gözlem

Kat›l›ml› gözlem:
Araflt›rmac›n›n gözleme
kat›ld›¤› gözlem türüdür.

Tablo 5.2
Gözlem Türleri
Kaynak: Bailey,
1982, aktaran:
Y›ld›r›m ve fiimflek,
2005, s.125

Çevremizde geliflen olaylar› incelemek ve olaylara anlam vermek için gözlem yapar›z bu nedenle gözlem günlük yaflant›m›z›n bir parças›d›r. Gözlem herhangi bir
ortamda ya da kurumda oluflan davran›fl› ayr›nt›l› olarak tan›mlamak amac›yla kullan›lan bir yöntemdir. Bir baflka deyiflle belli bir kimse, yer, olay, nesne ve duruma iliflkin bilgi toplamak için belirli hedeflere yöneltilmifl bir bak›flt›r (Yalç›ner,
2006). Araflt›rmac› herhangi bir ortamda oluflan bir davran›fla iliflkin ayr›nt›l›, kapsaml› ve zamana yay›lm›fl bir resim elde etmek istiyorsa gözlem yöntemini kullanabilir. Gözlemin geçekleflece¤i ortam ya da çevrenin yap›s› do¤al-yapay, araflt›rman›n geçti¤i ortama iliflkin araflt›rmac›n›n ald›¤› yap›sal kararlara ba¤l› olarak yap›land›r›lm›fl- yap›land›r›lmam›fl olmak üzere türleri bulunmaktad›r (Y›ld›r›m ve
fiimflek, 2005). Araflt›rmac›n›n gözleme kat›l›p kat›lmama durumuna göre gözlem
kat›l›ml› ve kat›l›ms›z olmak üzere de türlere ayr›labilmektedir (Creswell, 2003).
Araflt›rmac›
taraf›ndan ortama
iliflkin gerçeklefltirilen
yap›

Ortam›n kendisiyle ilgili yap›
Do¤al Ortam
(Alan Çal›flmas›)

Yapay Ortam
(Laboratuar Çal›flmas›)

Yap›land›r›lmam›fl

Tamamen yap›land›r›lmam›fl
alan çal›flmas›
(Araflt›rmac›n›n kat›ld›¤›)

Yap›land›r›lmam›fl laboratuar
çal›flmas›
(Araflt›rmac›n›n d›flar›da kald›¤›)

Yap›land›r›lm›fl

Yap›land›r›lm›fl alan çal›flmas›
( Araflt›rmac›n›n d›flar›da kald›¤›)

Tamamen yap›land›r›lm›fl
laboratuar gözlemi
(Araflt›rmac›n›n d›flar›da kald›¤›)
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Gözlemin Güçlü ve Zay›f Yönleri
Nitel araflt›rmalarda s›kl›kla veri toplama tekni¤i olarak kullan›lan gözlem güçlü ve
zay›f yönlerini içinde bar›nd›rmaktad›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005).
Gözlem yönteminin güçlü yönleri;
• davran›fl› do¤rudan gözleme olana¤› sunmas›, bireylerin derinlemesine irdelenmesi
• araflt›rmac› ve kat›l›mc›lar aras›nda yak›n bir iliflkinin ortaya ç›kmas› olarak
adland›r›labilen sözel olmayan davran›fl›n gözlenmesi,
• çal›fl›lan davran›fl›n do¤al çevresi içinde gözlenmesi,
• zamana yay›lm›fl (uzun süreli) analiz olana¤› sunmas›d›r.
Gözlem yönteminin zay›f yönleri;
• veriyi etkileyebilecek d›fl etkenlerin araflt›rmac›n›n kontrolünde olmamas›,
• elde edilen gözlem verilerini say›sallaflt›rma güçlü¤ü,
• örneklemin küçüklü¤ü,
• araflt›rmac›lar›n araflt›rma yapaca¤› alana girifl güçlü¤ü,
• araflt›rmac›n›n araflt›rma ortam›nda bulunmas› ile gizlili¤in ortadan kalkmas›
fleklinde belirtilebilir.

Gözlem Formunun Haz›rlanmas› ve Gözlemin Yap›lmas›
Araflt›rmaya konu olan olguya iliflkin derinlemesine ve ayr›nt›l› aç›klamalar ve tan›mlamalar yapmaya yarayan gözlem yönteminde gözlem formlar› kullan›lmaktad›r. Gözlem formunda gözlenmesi istenen davran›fllar›n hangi koflullarda gözlenece¤i, gözlemin süresi, gözlem tarihi, gözlemcinin kimli¤i, gözlenecek davran›fl›n kategorileri, veri özeti, düflünce ve önerilerin yaz›laca¤› bölümler bulunmaktad›r (Yalç›ner, 2006).
Gözlem formu haz›rlan›rken flunlara dikkat edilmelidir (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005,
ss:130-131):
• Gözlenecek olgunun çok yönlü olarak gözlenmesine olanak verecek biçimde gözlem boyutlar›n› belirleme: Gözlemin kavramsal çerçevesine göre bütüncül gözlem yap›lmal›, gözlenen ortam ve bu ortamda yer alan davran›fllar› birbiriyle iliflkili biçimde gözlenmelidir.
• Fiziksel ortam›n tan›mlanmas›: Ortama iliflkin aç›klay›c› bilgiler olmadan
bu ortamda oluflan davran›fllar›n anlam kazanmas› olanakl› olmad›¤›ndan
ortam›n çeflitli boyutlar›yla tan›mlanmas› ve bu boyutlar›n gözlem formunda
belirtilmesi gerekir.
• Ortam›n sosyal boyutunun gözlemlenmesi: Gözlenen ortamdaki bireylerin
ne flekilde iletiflim kurduklar› ve bu süreçte oluflturduklar› norm ve temalar
da gözlemde ele al›nan boyutlardand›r.
• Ortamda oluflan etkinliklerin gözlenmesi: Ortamda ne tür etkinliklerin yer
ald›¤›, bu etkinliklere bireylerin nas›l kat›ld›klar› gibi sorulardan yola ç›k›larak bireylerin davran›fllar›yla ilgili etkinlikler gözlenebilir.
• Ortamda oluflan dilin gözlenmesi: Her ortam›n kendine özgü bir iletiflim süreci ve bu süreçte kullan›lan bir dil vard›r. Bu ba¤lamda sözel olan ve olmayan iletiflim sürecinin gözlenmesi gerekir.
Araflt›rmac›lar sosyal dünyada meydana gelen olaylara de¤iflik yer ve zamanlarda odaklanarak bunlar› sistematik hale getirip, anlamland›rma ve gelifltirme çabas› içindedirler. Ancak bu hiç de kolay de¤ildir. Bu nedenle gözlem yönteminde
araflt›rmac›lar›n en çok güçlük çektikleri nokta neyin hangi ayr›nt› ile kaydedilece¤idir. Burada önemli olan araflt›rmac›n›n, amac›na göre önemli buldu¤u fleyleri
kaydetmesidir. Gözlem süresince verilerin kaydedilmesi için gözlem formlar›n›n
yan› s›ra video kamera gibi kay›t araçlar› da kullan›lmaktad›r. Ancak video kame-
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ra ile kay›t yapmadan önce di¤er tüm ölçme araçlar›n› kullan›rken oldu¤u gibi kat›l›mc›lardan mutlaka izin al›nmas› gerekir. Araflt›rmac› kat›l›mc›lar›n kamera kayd›na al›flmas› ve kayd›n sürecin do¤al bir parças› olarak alg›lanmaya bafllamas›na
kadar yapt›¤› kay›tlar› araflt›rma kapsam› d›fl›nda tutmal›d›r. Aksi halde davran›fllar
do¤al ortam›nda gözlenemeyecektir. Kay›t esnas›nda araflt›rmac›n›n video kamera
kullanmas›, olay ya da davran›fl›n gözlendi¤i anda kaydedilmesini sa¤lad›¤› için
verilerin geçerli¤i artmaktad›r. Gözleme dayal› araflt›rmalarda araflt›rmac› elde etti¤i verilerle ulaflt›¤› sonuçlar›n geçerli¤ini art›rmak için görüflme yöntemini de s›kl›kla kullanarak veri çeflitlemesi yapmaktad›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005).

ÖRNEK

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Ö¤retmen adaylar›n›n Ö¤retmenlik Uygulamas› derslerinde ders anlat›m›n› izleyen ö¤retim eleman› ve dan›flman ö¤retmen taraf›ndan kullan›lan formlar birer
gözlem formudur.

3

Olay ya da olgular›n
gözlem s›ras›nda kaydedilmemesinin sonuçlar› neler olabilir?
SIRA S‹ZDE

Görüflme
D Ü fikifli
Ü N E Laras›nda
‹M
Görüflme, iki
biri di¤erinden bilgi almak amac›yla gerçekleflen amaçl› bir sohbet (Bogdan ve Biklen, 1998), kat›l›mc›lara belirlenen sorular›n sözel olarak yöneltilmesi
S O R ve
U kat›l›mc›lar›n da yan›tlar›n› sözel olarak ifade etmesidir (Gay,
1987). Y›ld›r›m ve fiimflek’in (2005) Stewart ve Cash’ten (1985) aktard›¤›na göre görüflme önceden belirlenmifl, ciddi bir amaç için yap›lan, soru sorma ve yan›tlama
D‹KKAT
tarz›na dayal›
karfl›l›kl› ve etkileflimli bir iletiflim sürecidir. Görüflme, bireylerin, çeflitli konulardaki bilgi, düflünce, tutum ve davran›fllar› ile bunlar›n olas› nedenleriSIRA S‹ZDEkullan›lan k›sa yoldur. Ço¤u birey düflündüklerini aç›klamada,
nin ö¤renilmesinde
sözlü anlat›m›, yaz›l› anlat›ma tercih etmektedir. Görüflmede, söylenenlerin yüzeysel anlamlar› yan›nda gerçek ve derinlemesine anlamlar› da ç›kar›labilmektedir
AMAÇLARIMIZ
(Karasar, 2005). Yap›land›r›lm›fl, yar› yap›land›r›lm›fl ve yap›land›r›lmam›fl olmak
üzere görüflmenin üç türü bulunmaktad›r.

N N

K ‹ T A P

Yap›land›r›lm›fl Görüflme
Önceden belirlenmifl bir dizi soru ve yan›t› içeren görüflme türüdür. Amac› görüflülen bireylerin verdikleri bilgiler aras›ndaki paralelli¤i ve farkl›l›¤› saptamak ve
TELEV‹ZYON
karfl›laflt›rma yapmakt›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005). Yap›land›r›lm›fl görüflme tekni¤i yap› olarak kiflinin kendine ait bilgiyi belirli kategorilere göre yan›tlad›¤› anket
çal›flmalar›na da benzemektedir. Araflt›rmac›, araflt›rmaya kat›lan her bir kifliye ayn› sorular› ‹ayn›
ve ayn› sözcüklerle sormaktad›r. Yap›land›r›lm›fl görüflme
N T E Rbiçimde
NET
ile birden fazla görüflmeci kullan›ld›¤›nda görüflmeciler aras›ndaki farkl›l›k en aza
indirilebilmektedir. Ayn› zamanda yap›land›r›lm›fl görüflme anket çal›flmalar›nda
s›kça karfl›lafl›lan bofl b›rakma ya da kullan›lamaz nitelikteki yan›tlar›n ortaya ç›kmas›n› azaltmakt›r (Türnüklü, 2000).

Yar› Yap›land›r›lm›fl Görüflme
Yap›land›r›lm›fl görüflme tekni¤ine göre biraz daha esnek olan bu teknikte, araflt›rmac› önceden sormay› planlad›¤› sorular› içeren görüflme formunu haz›rlar (Smith,
2003). Buna karfl›n araflt›rmac› görüflmenin ak›fl›na ba¤l› olarak de¤iflik yan ya da
alt sorularla görüflmenin ak›fl›n› etkileyebilir ve kiflinin yan›tlar›n› açmas›n› ve detayland›rmas›n› sa¤layabilir. Yar› yap›land›r›lm›fl görüflmede ayn› zamanda araflt›r›lan kiflilerinde araflt›rma üzerinde kontrolleri bulunmaktad›r (Yalç›ner, 2006).
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Yap›land›r›lmam›fl Görüflme
Görüflmeciye genifl ba¤›ms›zl›k sa¤layan, esnek ve do¤al bir görüflme türüdür. Önceden belirlenmifl herhangi bir soru ve yan›tlara iliflkin bir beklenti yoktur. Araflt›rmac›, görüflme yap›lan kiflinin yan›tlar›na ba¤l› olarak kendini sürekli yeniden yap›land›rmak ve her verilen yan›ta karfl›l›k yeni sorular› o an haz›rlamak ve sormak
durumundad›r. Bu nedenle yap›land›r›lmam›fl görüflmede aç›k uçlu sorulardan yararlan›lmaktad›r. Ancak bu teknik araflt›rman›n amac›yla ilgili sistematik veri toplanmas› için çok zaman ve enerji gerektirmektedir (Türnüklü, 2000).

Görüflme Yönteminin Güçlü ve Zay›f Yönleri
Her yöntemde oldu¤u gibi görüflme yönteminin de art› ve eksileri bulunmaktad›r.
Görüflme yöntemi araflt›rmac›lara esneklik sa¤lar. Veri toplama sürecinde araflt›rmac›n›n da bulunmas› sorular›n yan›t oran›n› art›rmaktad›r. Araflt›rmac›, görüflme
süresince görüflülen kiflinin davran›fl, yüz ifadesi ve vücut hareketlerini gözleme ve
kay›t etme olana¤›na sahiptir. Araflt›rmac›, görüflme ortam›nda bulundu¤u için etkili bir görüflme ortam› düzenleyebilir, rahat ve sessiz bir görüflme ortam› sa¤layabilir. Bu sayede araflt›rmac› sorular›n s›ras›nda de¤ifliklik yapabilir. Araflt›rmac›, görüflülen bireyin anl›k gelifltirdi¤i yan›tlar› ve tepkileri kaydetme flans›na sahiptir.
Genellikle görüflmede önceden belirlenmifl sorular bireye do¤rudan soruldu¤u
için elde edilen bilgilerin geçerli¤i yüksektir. Ayr›ca alanda deneyimli, becerikli ve
iyi e¤itilmifl görüflmeciler karmafl›k bir konu veya problem hakk›nda zengin bir veri seti oluflturabilmektedir (Mil, 2007).
Görüflme yönteminin güçlü yönlerinin yan› s›ra zay›f yönleri de bulunmaktad›r.
Örne¤in, görüflme yönteminde bireyleri yerinde ziyaret edebilmek için seyahat
masraf›, görüflme kay›t araçlar›, görüflme notlar›n›n yaz›ya geçirilmesi maliyeti art›rabilmektedir. Bunun yan› s›ra görüflme yönteminde görüflülecek bireyleri saptamak, bunlarla birebir iletiflim kurabilmek, randevu ayarlamak, görüflme yerine seyahat etmek, görüflmeyi gerçeklefltirmek ve görüflme notlar›n› ve kasetlerini yaz›ya geçirmek için oldukça fazla zaman harcanabilir. Görüflülen bireyin gönüllü kat›l›m›na dayal› olan bu yöntemde görüflülen birey için uygun zaman› bulmak zor
olabilir. Ayr›ca görüflülen birey, görüflmecinin görünüflünden, tav›rlar›ndan cinsiyetinden, yafl›ndan, sosyal statüsünden olumlu veya olumsuz flekilde etkilenerek
sorular› yan›tland›r›rken önyarg›l› davranabilir. Bunun yan› s›ra görüflmeci görüflülen bireyin verdi¤i yan›t› yanl›fl anlayabilir veya bireyin söylediklerini yorumlayarak yazabilir. Görüflmeci ve görüflülen bireyler tan›ml› ve belli oldu¤undan gizlilik ortadan kalkmaktad›r. Görüflme s›ras›nda araflt›rmac› ek sorular sorabildi¤i ya
da sorular›n s›ras›n› de¤ifltirebildi¤i için farkl› bireylerden farkl› bilgiler elde edilebilir. Bu durum da elde edilen verilerin güvenilirli¤ini olumsuz etkileyebilir. Ayn›
zamanda görüflmeye kat›lacak bireylerin adreslerinin belirlenmesinde, görüflme
için uygun zaman›n bulunmas›nda ya da randevular›n ayarlanmas›nda s›k›nt›lar
yaflanabilmektedir (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005).

Görüflme Formu
Görüflme formu görüflmecinin uymas› gereken önemli kurallar› hat›rlat›c›, görüflme sorular›n› belli bir s›rada içeren ve gerekti¤inde kay›t ifllerini de kolaylaflt›racak
biçimde haz›rlanm›fl bir listedir (Karasar, 2005). Görüflme formu, benzer konulara
yönelmek yoluyla de¤iflik insanlardan ayn› tür bilgilerin al›nmas› amac›yla haz›rlan›r. Görüflme formu araflt›rma problemi ile ilgili tüm boyutlar›n ve sorular›n kap-

Görüflme yönteminin güçlü
yönleri, esneklik, yan›t oran›,
sözel olmayan davran›fl,
ortam üzerindeki kontrol,
soru s›ras›, anl›k tepki, veri
kayna¤›n›n teyit edilmesi,
taml›k ve derinlemesine
bilgidir.

Görüflme yönteminin zay›f
yönleri, maliyet, zaman,
olas› yanl›l›k, zaman ay›rma
güçlü¤ü, gizlili¤in ortadan
kalkmas›, soru standard›n›n
olmay›fl› ve bireylere ulaflma
güçlü¤üdür.
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sanmas›n› güvence alt›na almak için gelifltirilmifl bir yöntemdir. Görüflme formu
yaklafl›m› hem araflt›rmac›ya hem de görüflmeciye zaman esnekli¤i sa¤lar. Görüflmeci görüflülen birey taraf›ndan yan›tlanan sorular› tekrar sormayabilir, sorular›n
s›ras›n› de¤ifltirebilir. Belirli bir görüflme formunun varl›¤› nedeniyle, formda kapsanan soru veya konu alanlar› alt›nda elde edilen verilerin düzenlenmesi ve analizi daha kolayd›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005).

Görüflme Formunun Haz›rlanmas›
Alternatif soru: Ayn›
sorunun farkl› bir biçimde
ifade edilmesidir.
Sonda (probe): Görüflülen
bireyin soruyu daha iyi
anlamas›na yard›mc› olmak
ve daha ayr›nt›l› yan›tlar
vermesini sa¤layacak
ifadelerdir.

ÖRNEK

Görüflme formunun haz›rlanmas›nda baz› ilkeler dikkate al›nmal›d›r. Bunlar; kolay
anlafl›labilecek sorular yazma, odakl› (spesifik) sorular haz›rlama, aç›k uçlu sorular
sorma, görüflüleni yönlendirmekten kaç›nmad›r. Ayr›ca, E¤itim Fakültelerinin yeniden yap›lanma sürecinde düzenlenen programlar›n›n güçlü ve zay›f yönleriyle
hoflland›¤›n›z ve hofllanmad›¤›n›z yönlerini dikkate alarak nas›l de¤erlendiriyorsunuz? gibi çok boyutlu soru sormaktan kaç›nma, sorular› mant›kl› bir biçimde düzenleme, alternatif sorular ve sondalar (probes) haz›rlamad›r (Patton, 2002).
Görüflmelerde üç tür sonda kullan›l›r. Bunlar (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005):
a. Ayr›nt›ya yönelik sondalar: Kim, nerede, ne zaman ve nas›l gibi sorularla
yap›lan aç›klamalar›n ayr›nt›l› hale getirilmesini sa¤layan sondalard›r.
b. Aç›klamaya yönelik sondalar: Görüflülen bireyin ayn› konuda biraz daha
konuflmas›n› ve ek veriler vermesini sa¤lamaya yönelik olarak kullan›lan
sondalard›r.
c. Ayd›nlatmaya yönelik sondalar: Aç›k olmayan ya da araflt›rmac› aç›s›ndan
anlafl›lmas› güç olan yan›tlar›n ayd›nlat›lmas› amac›yla sorulan sorulard›r. Bu
durumda araflt›rmac›, aç›k olmayan bölümleri dile getirebilir ve bu bölümlerin ayd›nlat›lmas›n› isteyebilir.
Görüflme formunda yer alan sorular›n dikkatli bir biçimde düzenlenmesi görüflmede elde edilecek baflar›y› belirleyen önemli bir faktördür. Görüflme formunu haz›rlarken dikkat edilecek noktalar afla¤›da s›ralanm›flt›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005):
a. görüflmeye güven oluflturucu bir girifl haz›rlama
b. ilk sorular› kolay yan›tlanabilecek sorulardan oluflturma
c. özelden genele do¤ru sorular sorma
d. hassas konularla ilgili sorular› sona saklama
e. bilgi ve beceriye iliflkin sorular› deneyimlerle iliflkilendirerek sorma
f. geçmifl ve gelecek zamanla ilgili sorulardan önce flimdiki zaman ilgili sorular sorma
g. kiflisel bilgilere iliflkin sorular› baflta ya da sonda sorma
Görüflme Formu
Yaz›l› ‹zin Formu
Say›n ..........................................
Bu araflt›rmaya gösterdi¤iniz ilgi için öncelikle teflekkür ederiz. Bu formun
amac› sizi araflt›rma sürecinden haberdar etmek ve kat›l›m›n›zla ilgili izin almakt›r.
Araflt›rma Anadolu Üniversitesi, E¤itim Fakültesi, Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri E¤itimi Bölümü’nde çal›flan iki ö¤retim eleman› taraf›ndan yap›lacakt›r. Bizler ilkö¤retimde görev yapan bilgisayar ö¤retmenlerinin yap›land›rmac› yaklafl›ma dayal› ö¤renci baflar›s›n› de¤erlendirmede kulland›klar› alternatif de¤erlendirme tekniklerine iliflkin görüflleri ile ilgilenmekteyiz. Bu-
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nun için sizlerle resmi/resmi olmayan görüflmeler yapmay› planlamaktay›z.
Sizin belirleyece¤iniz yer ve zamanda gerçeklefltirilecek bu görüflmenin, yaklafl›k 30 dakika sürece¤i tahmin edilmektedir. Görüflme süresinde ses kay›t
cihaz› kullan›larak, görüflme kaydedilecektir.
Araflt›rman›n herhangi bir bölümünde ses kay›tlar›n› dinleme/gözden geçirme hakk›n›z bulunmaktad›r. Kimli¤iniz her türlü yaz›l› metinde gizli tutulacakt›r. Ses kay›tlar›ndaki isimlerinizi silmek mümkün de¤ildir. Ancak kay›tlar
sizin yaz›l› izniniz olmadan hiçbir flekilde baflkalar›na gösterilmeyecektir. Kay›tlar›n izleyen çal›flmalarda, ilgili derslerde ve bilimsel toplant›larda (seminer, sempozyum, panel vb.) kullan›lma olas›l›¤› yüksektir.
Sonuç olarak bu formu okudu¤unuz ve araflt›rmaya kat›l›p-kat›lmama konusunda düflünmek için vakit ay›rd›¤›n›z için teflekkür ederiz. Araflt›rma hakk›nda sormak istedi¤iniz sorular›n›z varsa yan›tlamaktan memnun olaca¤›m›z› bildirir, sayg›lar sunar›z.
Yaz›l› ‹zin Belgesi
Afla¤›da imzas› olan ben, __________________________ yukar›da bana verilen bilgilerin ›fl›¤›nda gönüllülük esas›na dayal› olan ve yaklafl›k 30 dakika
sürecek bu görüflmeye kat›lmay› kabul ediyorum.
Tarih

Kat›l›mc›n›n Ad› Soyad›

‹mza

Adres:
e-posta:
Tel:
Görüflme Sorular›
1. Bilgisayar dersinde ö¤renci baflar›s›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
2. Bilgisayar dersi ö¤retim program›ndaki de¤erlendirme tekniklerine iliflkin
görüflleriniz nelerdir?
3. Bilgisayar dersinde ö¤renci baflar›s›n› de¤erlendirmede yaflad›¤›n›z sorunlar nelerdir?
a. Bu sorunlar›n çözümüne yönelik önerileriniz nelerdir?
4. Bilgisayar dersinde ö¤renci baflar›s›n›n de¤erlendirilmesinde ne tür de¤erlendirme tekniklerinin daha uygun olaca¤›n› düflünüyorsunuz? Niçin?
Görüflmenin Yap›lmas›
Amaca yönelik nitelikli görüflme sorular›n›n haz›rlanm›fl olmas› görüflmenin
her zaman etkili ve verimli olaca¤› anlam›na gelmemelidir. Görüflme sürecinin dinamiklerini göz önüne almadan yap›lan bir görüflmenin araflt›rmac›y›
amac›na götürmesi mümkün de¤ildir. Afla¤›da böylesi bir görüflme örne¤i
yer almaktad›r. Örnek Fraenkel ve Wallen, 2003; s. 462’den uyarlanm›flt›r.
Araflt›rmac›: Bu çok önemli bir konu ama lütfen sinirlenmeyin (yönlendirme)
Kat›l›mc›: Tamam
Araflt›rmac›: Sizin bu tür matematik materyallerine iliflkin deneyime sahip oldu¤unuzu varsay›yorum
Kat›l›mc›: Evet, biraz

107

108

Bilimsel Araflt›rma Yöntemleri

Araflt›rmac›: Bu çok kötü. Ben sizin daha çok deneyiminiz oldu¤unu düflünmüfltüm (istenen cevab› vermeye yönlendirme)
Kat›l›mc›: Evet flimdi düflündüm de buna benzer materyalleri bir kaç y›l önce kullanm›flt›m (istenilen cevap veriliyor)
Araflt›rmac›: Ah, bu neredeydi? (iliflkisiz yorum)
Kat›l›mc›: Bursa’da
Araflt›rmac›: Gerçekten mi? Ben de Bursal›y›m. Oray› sevdin mi? (odak noktas› kayboluyor)
Kat›l›mc›: Sevdim. Kayak yapabilmek çok güzel!
Araflt›rmac›: Ben kendim iyi bir tenis oyuncusuyum
...........................

Empati: Bir insanin
kendisini karfl›s›ndaki
insanin yerine koyarak onun
duygu ve düflüncelerini
do¤ru olarak anlamas›d›r.

Yukar›da verilen örnekte oldu¤u gibi bir duruma düflmemek ve görüflme sürecinin daha etkili ve verimli olabilmesi için yap›labilecek baz› fleyler vard›r. Bunlar
afla¤›da s›ralanm›flt›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005):
• Amac› araflt›rma sorular›na yönelik ayr›nt›l› ve derinlemesine bilgi toplamak
olan görüflmede, görüflme sorular›n›n sorulmas›nda görüflmenin ak›fl›na göre de¤ifliklikler yap›labilir.
• Sorgulama süreci olmayan veri toplamak için gerçeklefltirilen bir iletiflim
olan görüflmede sorular konuflma tarz›nda sorulmal›d›r.
• Görüflmeci sadece soru sormak ve yan›tlar› kaydetmekten ziyade göz temas› kurarak, bafl›n› sallayarak görüflülen bireyi ayr›nt›l› ve derinlemesine bilgi
vermeye teflvik etmelidir.
• Görüflmeci görüflme ile ilgili ulafl›lmak istenen amac›n fark›nda olmal› ve verilen yan›tlar›n görüflmenin amac›na uygun olup olmad›¤›na dikkat etmelidir.
• Görüflmeci görüflmenin amac›na uygun sorular sormal›d›r.
• Görüflmeci görüfltü¤ü bireylere verdikleri yan›tlara iliflkin geri bildirimlerde
bulunmal›d›r.
• Görüflmeci görüflme sürecinde yans›z ve empatik olmal›d›r.
Görüflme ile elde edilen verilerin kaydedilmesinde kay›t cihaz› ve not alma olmak üzere iki yöntem kullan›lmaktad›r. Görüflmede kay›t cihaz› kullan›lacaksa görüflülecek kifliden mutlaka izin al›nmal›d›r.

Grup Görüflmesi

Odak Grup Görüflmesi:
Belirli bir konu çerçevesinde,
seçilmifl kat›l›mc›lar
grubunun ayr›nt›l› bilgi ve
fikirlerini belirlemek
amac›yla yap›land›r›lm›fl
özel bir grup görüflmesi
tekni¤idir.

Daha fazla say›da bireyle bir arada gerçeklefltirilen nitel veri toplama yöntemidir.
Grup görüflmelerinde görüflme sorular›na verilen yan›tlar gruptaki bireylerin birbirleriyle etkileflimi sonucu oluflmaktad›r. Çok say›da kifliden daha k›sa sürede veri toplamada yarar sa¤lamaktad›r. Grup görüflmelerin haz›rlanmas›nda ve yürütülmesinde araflt›rmac›n›n dikkat etmesi gereken noktalar; sorulabilecek soru say›n›n
bireysel görüflmelerde oldu¤u kadar fazla olmamas›, birbirine benzer özelliklere
sahip bireylerin oluflturdu¤u gruplarda yap›lmas› ve araflt›rmac›n›n grup yönetim
becerilerine sahip olmas›d›r.
Grup görüflmelerinde araflt›rmac› e¤er kay›t cihaz› kullanm›yorsa araflt›rmac›n›n
hem grubu yönetmesi hem de not tutmas› zor olacakt›r. Bunun yan› s›ra kat›l›mc›
gizlili¤i grup görüflmelerinin s›n›rl›l›klar›ndand›r.
Grup görüflmelerinde s›kl›kla odak grup görüflmesi kullan›lmaktad›r. Odak
grup görüflmesi, belirli bir konuyu ele alarak, konuyla ilgili kifliler aras›ndan seçilmifl 6-12 kifli ile oluflturulan bir grupla, belirlenen konu çerçevesinde, kiflilerin
görüfllerini ve tutumlar›n› aç›¤a ç›karmak amac›yla, bir uzman taraf›ndan yürütü-
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len, araflt›rmay› yapan kifli ya da kifliler taraf›ndan önceden belirlenmifl sorular ›fl›¤›nda grubun ortaya koydu¤u görüfllerin özetlendi¤i bir nitel araflt›rma yöntemidir (Baltafl, 2003).

Doküman Analizi
Resmi ya da özel kay›tlar›n toplanmas›, sistematik olarak incelenmesi ve de¤erlendirilmesinde kullan›lan doküman analizi ile ilgili bu bölüm Y›ld›r›m ve fiimflek
(2005)’ten yararlan›larak haz›rlanm›flt›r. Doküman analizi, araflt›r›lmas› hedeflenen
olgu veya olgular hakk›nda bilgi içeren yaz›l› materyallerin analizini kapsamaktad›r. Seçilen araflt›rma problemi hangi dokümanlar›n veri kayna¤› olarak kullan›labilece¤ini belirlemede önemlidir. E¤itim ile ilgili bir araflt›rma gerçeklefltirece¤inizi
varsayd›¤›m›zda kullanabilece¤iniz dokümanlar; ders kitaplar›, y›ll›k ve günlük
planlar, ö¤renci proje ve ödevleri, okul içi ve d›fl› yaz›flmalar, ö¤renci kay›t dosyalar› vb.dir. Doküman analizi gözlem, görüflme gibi nitel veri toplama yöntemleriyle birlikte kullan›ld›¤›nda veri çeflitlemesi sa¤layarak araflt›rman›n geçerlili¤ine katk› sa¤lamaktad›r. Doküman analizinde görsellik sa¤layan filmler, videolar ve foto¤raflar da s›kl›kla kullan›lmaktad›r
Doküman analizi befl aflamada gerçeklefltirilebilir. Bunlardan ilki, araflt›rmac›n›n araflt›rma amac›na uygun olarak dokümanlar›n› nereden ve nas›l ulaflaca¤›n›
belirlemesiyle ve bu süreçte gerekli izinleri alarak etik davranmas›n› içeren dokümanlara ulaflma, ikincisi araflt›rman›n güvenirli¤ini sa¤lamak için ulafl›lan dokümanlar›n orijinalli¤in kontrol edilmesi, üçüncüsü elde edilen dokümanlar›n araflt›rmac› taraf›ndan özümsenmesi yani dokümanlar›n anlafl›lmas›d›r. Dördüncü aflama
verinin analiz edilmesidir. Son aflama ise verinin kullan›lmas›d›r.

Doküman Analizinin Yarar ve S›n›rl›l›klar›
Her yöntemin oldu¤u gibi doküman analizinin de yarar ve s›n›rl›l›klar› bulunmaktad›r. Doküman analizinin yararlar›, do¤rudan ulafl›lamayacak kifli veya kurumlarla ilgili bilgi toplamada katk› sa¤lamas›, araflt›rmac›yla araflt›rmaya kat›lanlar aras›nda etkileflimin olmamas›, uzun süreli analiz olana¤› sunmas›, genifl bir örneklem
oluflturulmas›na olanak sa¤lamas›, bireye özgü davran›fl ve duygular›n olufltu¤u
anda birey taraf›ndan özgün bir biçimde kaydedilmesi ve göreceli olsa da düflük
maliyetli olmas›d›r. Doküman analizinin s›n›rl›l›klar› ise; baz› dokümanlar›n yanl›l›k tafl›mas› ve ulafl›lmalar›n›n güç olmas›, kullan›labilecek dokümanlar›n belirli bir
grubun ya da kurumun niteli¤ini yans›tabilmesi, araflt›rmac› olaylara bizzat tan›kl›k etmedi¤i için dokümanlar›n eksik bilgi tafl›yabilmesi, dokümanlar›n (film, video, foto¤raflar hariç) sadece yaz›ya dökülmüfl bilgileri içermesi, her bir doküman›n
yazan kifli, grup ya da kurumun amaçlar› do¤rultusunda gelifltirilmifl olmas› ve dokümanda yer alan bilgileri kodlaman›n zor olabilmesidir.

Doküman Analizi:
Araflt›rman›n amac›na
uygun bilgileri içeren yaz›l›
materyallerin
incelenmesidir.
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Özet

N

Anket haz›rlayabilmek için izlenmesi gereken
süreci kavrayabilmek
• Belli bir amaç ve plana göre düzenlenmifl soru
listesi olan anketin haz›rlanmas›nda izlenmesi
gereken süreç; problemin ifade edilmesi, kat›l›mc›lar›n seçilmesi, soru formunun düzenlemesi, soru formunun geçerli¤inin sorgulanmas›, anket kapak sayfas›n›n haz›rlanmas›, anket uygulama ve anket izleme çal›flmalar›d›r.

A M A Ç

1

N

Anket için soru haz›rlarken dikkat edilmesi gerekenleri s›ralayabilmek
• Anket için soru haz›rlarken araflt›rmac›, yan›tlay›c›n›n kimli¤ini ortaya ç›karacak sorulardan kaç›nma, bir soruda yaln›z bir konuyu sorma, sorular›n tüm yan›tlay›c›lar taraf›ndan ayn› flekilde
anlafl›lmas›n› sa¤lama, sorular›n k›sa, anlafl›l›r ve
basit olmas›na özen gösterme, varsay›ma dayal›
sorular sormama, sorular›n tutarl› olmas›n› sa¤lama, yönlendirici ifadeleri kullanmaktan kaç›nma,
farkl› yerlere kontrol sorular› ekleme gibi baz› ilkelere dikkat etmelidir.
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3

Ölçek ve ölçek türlerini aç›klayabilmek

• Ölçek, bir ölçme kümesinin sahip oldu¤u matematiksel özelliklerdir.
• S›n›flama ölçekleri: Ölçülen özellikleri bak›m›ndan eflya, olay ve insanlar›n adland›r›lmas›, farkl›l›k ve benzerliklerinin basit bir biçimde saptanmas› için kullan›lan ölçeklerdir.
• S›ralama ölçekleri: Belli bir özelli¤e sahip olufl
miktar› bak›m›ndan nesneleri s›raya koymakla
elde edilen ölçeklerdir.
• Eflit aral›kl› ölçekler: ‹ki noktas› belirlenip bu iki
nokta aras› eflit aral›klara bölünerek ya da bir
noktas› belirlenip bu noktadan itibaren tan›mlanm›fl bir birimle bölümlenerek elde edilen ölçeklerdir.
• Oranl› ölçekler: Bafllang›ç noktas› gerçek bir s›f›r
noktas› olan, ölçe¤in her bölgesinde birimi eflit
olan ölçek türleridir.

N

Farkl› ölçek türlerinde hangi istatistiksel tekniklerin kullan›labilece¤ini kavrayabilmek
• S›n›flama ölçeklerinde frekans ve mod, s›ralama
ölçeklerinde medyan, eflit aral›kl› ölçeklerde aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon katsay›s› gibi istatistiksel analiz teknikleri kullan›labilirken, oranl› ölçeklerde tüm istatistiksel teknikler kullan›lmaktad›r. S›n›flama ölçe¤inden
oranl› ölçeklere do¤ru üst basama¤a ç›kt›kça alttaki ölçe¤e iliflkin tüm istatistiksel teknikler kullan›labilmektedir.
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5

Gözlem ve türlerini aç›klayabilmek

• Gözlem herhangi bir ortamda ya da kurumda
oluflan davran›fl› ayr›nt›l› olarak tan›mlamak amac›yla kullan›lan bir yöntemdir.
• Tamamen yap›land›r›lmam›fl alan çal›flmas› (araflt›rmac›n›n kat›ld›¤›), yap›land›r›lmam›fl laboratuar çal›flmas› (araflt›rmac›n›n d›flar›da kald›¤›), yap›land›r›lm›fl alan çal›flmas› (araflt›rmac›n›n d›flar›da kald›¤›) ve tamamen yap›land›r›lm›fl laboratuar gözlemi (araflt›rmac›n›n d›flar›da kald›¤›) olmak üzere türleri bulunmaktad›r.

N
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6

Gözlemin yarar ve s›n›rl›l›klar›n› s›ralayabilmek

• Davran›fl› do¤rudan gözleme olana¤›, bireylerin
derinlemesine irdelenmesi, araflt›rmac› ve kat›l›mc›lar aras›nda yak›n bir iliflkinin ortaya ç›kmas› olarak adland›r›labilen sözel olmayan davran›fl, çal›fl›lan davran›fl›n do¤al çevresi içinde gözlenmesi ve zamana yay›lm›fl (uzun süreli) analiz
olana¤› sunma gözlemin yararlar›ndand›r.
• Veriyi etkileyebilecek d›fl etkenlerin araflt›rmac›n›n kontrolünde olmamas›, elde edilen gözlem
verilerini say›sallaflt›rma güçlü¤ü, örneklemin küçüklü¤ü, araflt›rmac›lar›n araflt›rma yapaca¤› alana girifl güçlü¤ü ve araflt›rmac›n›n araflt›rma ortam›nda bulunmas› ile gizlili¤in ortadan kalkmas›
gözlemin s›n›rl›klar›ndand›r.
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Görüflme türlerini aç›klayabilmek

• Görüflmenin yap›land›r›lm›fl, yar› yap›land›r›lm›fl
ve yap›land›r›lmam›fl görüflme olmak üzere türleri bulunmaktad›r.
• Yap›land›r›lm›fl görüflme: Önceden belirlenmifl
bir dizi soru ve yan›t› içeren görüflme türüdür.
• Yar› yap›land›r›lm›fl görüflme: Yap›land›r›lm›fl görüflme tekni¤ine göre biraz daha esnek olan bu
teknikte, araflt›rmac› görüflmenin ak›fl›na ba¤l›
olarak de¤iflik yan ya da alt sorularla görüflmenin ak›fl›n› etkileyebilmektedir.
• Yap›land›r›lmam›fl görüflme: Önceden belirlenmifl herhangi bir soru ve yan›tlara iliflkin bir beklenti yoktur. Araflt›rmac›, görüflme yap›lan kiflinin yan›tlar›na ba¤l› olarak kendini sürekli yeniden yap›land›rmak ve her verilen yan›ta karfl›l›k
yeni sorular› o an haz›rlamak ve sormak durumundad›r.

N

Görüflme formunun haz›rlanmas›ndaki ilkeleri
s›ralayabilmek
• Görüflme formunda kolay anlafl›labilecek sorular
yazma, odakl› sorular haz›rlama, aç›k uçlu sorular sorma, yönlendirmekten kaç›nma, çok boyutlu soru sormaktan kaç›nma, alternatif sorular
ve sondalar (probes) haz›rlama, farkl› türden sorular sorma, sorular› mant›kl› bir biçimde düzenleme gibi ilkelere dikkat edilmelidir.
• Ayr›ca görüflme formunu haz›rlarken, görüflmeye güven oluflturucu bir girifl haz›rlama, ilk sorular› kolay yan›tlanabilecek sorulardan oluflturma,
özelden genele do¤ru sorular sorma, hassas konularla ilgili sorular› sona saklama, bilgi ve beceriye iliflkin sorular› deneyimlerle iliflkilendirerek
sorma, geçmifl ve gelecek zamanla ilgili sorulardan önce flimdiki zaman ilgili sorular sorma, kiflisel bilgilere iliflkin sorular› baflta ya da sonda
sorma gibi noktalara da dikkat edilmelidir.
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Doküman analizinin yarar ve s›n›rl›l›klar›n› s›ralayabilmek
9
• Doküman analizi, araflt›r›lmas› hedeflenen olgu
veya olgular hakk›nda bilgi içeren yaz›l› materyallerin analizini kapsamaktad›r.
• Do¤rudan ulafl›lamayacak kifli veya kurumlarla
ilgili bilgi toplamada katk› sa¤lamas›, araflt›rmac›yla araflt›rmaya kat›lanlar aras›nda etkileflimin
olmamas›, uzun süreli analiz olana¤› sunmas›,
genifl bir örneklem oluflturulmas›na olanak sa¤lamas›, bireye özgü davran›fl ve duygular›n olufltu¤u anda birey taraf›nda özgün bir biçimde kaydedilmesi ve göreceli olsa da düflük maliyetli olmas› gibi yararlar› bulunmaktad›r.
• Baz› dokümanlar›n yanl›l›k tafl›mas›, kullan›labilecek dokümanlar›n belirli bir grubun ya da kurumun niteli¤ini yans›tabilmesi, araflt›rmac› olaylara bizzat tan›kl›k etmedi¤i için dokümanlar›n
eksik bilgi tafl›yabilmesi, baz› dokümanlara ulafl›lmas›n›n güç olmas› ve dokümanlar›n (film, video, foto¤raflar hariç) sadece yaz›ya dökülmüfl
bilgileri içermesi gibi s›n›rl›l›klar› bulunmaktad›r.

A M A Ç
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Kendimizi S›nayal›m
1. I. Anket uygulama
II. Kat›l›mc›lar›n seçilmesi
III. Soru formunun geçerli¤inin sorgulanmas›
IV. Problemin ifade edilmesi
V. Anket kapak sayfas›n›n haz›rlanmas›
VI. Soru formunun düzenlemesi
Afla¤›daki seçeneklerden hangisinde anketin haz›rlanmas›nda izlenmesi gereken süreç do¤ru olarak s›ralanm›flt›r?
a. I-II-III-IV-V-VI
b. IV-II-VI-III-V-I
c. IV-VI-III-II-V-I
d. II-IV-VI-III-V-I
e. IV-V-VI-III-II-I
2. Afla¤›dakilerden hangisi araflt›rmac›n›n anket için
soru haz›rlarken yapmamas› gerekenlerdendir?
a. Yan›tlay›c›n›n kimli¤i ortaya ç›karacak sorulardan kaç›nma
b. Sorular›n tüm yan›tlay›c›lar taraf›ndan ayn› flekilde anlafl›lmas›n› sa¤lama
c. Sorular›n k›sa, anlafl›l›r ve basit olmas›na özen
gösterme
d. Varsay›ma dayal› sorular sorma
e. Sorular›n tutarl› olmas›n› sa¤lama
3. Afla¤›dakilerden hangisi anket yönergesinde bulunmaz?
a. Anket sorular›
b. Araflt›rmac›n›n kimli¤i
c. Araflt›rman›n amac›
d. Anketin ad›
e. Anketin nas›l doldurulaca¤›
4. Afla¤›dakilerden hangisi ölçülen özelli¤in hiç olmad›¤›n› gösteren ölçek türüdür?
a. S›n›flamal›
b. S›ralamal›
c. Oranl›
d. Eflit aral›kl›
e. Say›l›
5. Afla¤›dakilerden hangisi gözlem yönteminin s›n›rl›l›klar›ndan biri de¤ildir?
a. Gözlem verilerini say›sallaflt›rma güçlü¤ü
b. Araflt›rma yap›lacak alana girifl güçlü¤ü
c. Gizlili¤in ortadan kalkmas›
d. Örneklemin küçüklü¤ü
e. Uzun süreli analiz

6. Afla¤›dakilerden hangisi araflt›rmac›n›n görüflmenin
ak›fl›na ba¤l› olarak de¤iflik alt sorularla görüflmenin
ak›fl›n› etkileyebildi¤i görüflme türüdür?
a. Yar› yap›land›r›lm›fl
b. Yap›land›r›lmam›fl laboratuar çal›flmas›
c. Yap›land›r›lm›fl
d. Yap›land›r›lm›fl alan çal›flmas›
e. Yap›land›r›lmam›fl
7. Afla¤›dakilerden hangisi görüflme formu haz›rlan›rken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de¤ildir?
a. Güven oluflturucu bir girifl haz›rlama
b. Hassas konularla ilgili sorular› sona saklama
c. ‹lk sorular› kolay yan›tlanabilecek sorulardan
oluflturma
d. Genelden özele do¤ru sorular sorma
e. Beceriye iliflkin sorular› deneyimlerle iliflkilendirerek sorma
8. Afla¤›dakilerden hangisi görüflme yönteminde kullan›labilecek soru türlerinden biri de¤ildir?
a. Kapal› uçlu sorular
b. Kategori sorular›
c. Aç›k uçlu sorular
d. Dolayl› sorulan sorular
e. Varsay›ma dayal› sorular
9. Doküman analizi ile ilgili afla¤›dakilerden hangisi
do¤rudur?
a. Yan›tland›r›c›n›n daha önce belirlenmifl bir s›ralamada ve yap›da oluflturulan sorulara karfl›l›k
vermesiyle veri elde etme yöntemi
b. Ölçülmek istenen belli bir yap›n›n çeflitli düzeylerine say› ya da sembollerin verilmesi süreci
c. Herhangi bir ortamda ya da kurumda oluflan
davran›fl› ayr›nt›l› olarak tan›mlamak amac›yla
kullan›lan yöntem
d. Soru sorma ve yan›tlama tarz›na dayal› karfl›l›kl›
ve etkileflimli bir iletiflim süreci
e. Araflt›r›lmas› hedeflenen olgu veya olgular hakk›nda bilgi içeren yaz›l› materyallerin analizini
kaplayan yöntem
10. Afla¤›dakilerden hangisi doküman analizinin elde
edilen dokümanlar›n araflt›rmac› taraf›ndan özümsenmesi aflamas›d›r?
a. Orijinalli¤in kontrol edilmesi
b. Dokümanlara ulaflma
c. Dokümanlar›n anlafl›lmas›
d. Verinin kullan›lmas›
e. Verinin analiz edilmesi

5. Ünite - Veri Toplama Yöntem ve Araçlar›
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Yaflam›n ‹çinden
Anket Gelifltirme
..........................................
1. Anketi olabildi¤ince k›sa ve öz tutunuz. Araflt›rmac›, gereksinim duyulan bilgiyi tan›mlamal› ve mümkün
olan en az soruyu sormal›d›r. ‹lgili olmayan ve “bunu da
bilsek fena olmaz” fleklindeki sorulardan kaç›n›lmal›d›r.
2. Sorular tek bir amaca yönelik olmal›d›r. Örne¤in, “A firmas›n› güvenilir ve baflar›l› buluyor musunuz?” sorusunda, iki durum sorgulanmaktad›r. Firma
güvenilir bulunabilir, ancak baflar›l› bulunmayabilir.
3. Kafa kar›flt›r›c›, yoruma aç›k sorulardan kaç›n›n›z. Örne¤in, “Geliriniz nedir?” sorusu belirsiz bir sorudur. Gelirden y›ll›k/ayl›k, cevaplayan›n/tüm ailenin
maafl›/di¤er tüm gelirler mi kastediliyor belli de¤ildir.
4. Sorularda basit ve tek anlama sahip sözcükler
kullan›n›z, kat›l›mc›ya tan›d›k olmayan teknik terimler kullanmaktan kaç›n›n›z. Hedef kitlenin e¤itim düzeyine göre farkl› anlama gelebilen “manipülasyon” gibi sözcüklerden kaç›nmak uygun olacakt›r.
5. Haz›rlad›¤›n›z soru listesi üzerinde geribildirim
al›n›z. Sorulara hedef kitlenin ayn› anlam› yükleyece¤inden ve ona göre cevaplayabilece¤inden emin olunuz. Do¤ru cevap vermede sorular› yorumlama yetene¤i önemlidir.
6. Kiflisel ve gizlilik gerektiren hassas sorular› anketin sonuna yerlefltiriniz. Rahats›z edici sorular›n
erken ortaya ç›kmas›, cevaplay›c›lar›n anketi cevaplamay› b›rakmalar›na neden olabilir.
7. Cevap kategorilerini mant›ksal olarak düzenleyiniz. Cevap kategorileri düflükten yükse¤e s›ralanabiliyorsa, seçenekleri soldan sa¤a, düflükten yükse¤e do¤ru listeleyiniz.
8. Ankette belli bir konuda karfl›lafl›lan güçlükleri
veya tutum, kayg› gibi psikolojik özellikleri ölçüyorsan›z olumlu ve olumsuz sorulara yer veriniz.
Ankette anlamca olumlu ve olumsuz olan sorulara yer
verilmesi, bireylerin sorular› bir bütün olarak alg›lay›p
tümüne kat›lmak veya kat›lmamaktansa, her soruyu ba¤›ms›z olarak de¤erlendirmelerine yöneltebilir.
9. Uygun bir kategori dili ve mant›¤› seçiniz. Baz›
durumlarda, “1.Kat›l›yorum” ve “2.Kat›lm›yorum” seçenekleri yeterli olabilir. Baz› durumlarda ise, belirsizliklerin bir dereceye kadar ifade edilmesine izin verilmesi
bak›m›ndan 1. Kat›l›yorum 2. Kat›lmaya E¤ilimliyim 3.
Kat›lmamaya E¤ilimliyim 4. Kat›lm›yorum seçene¤i daha uygun olabilir.

10. Aç›k uçlu sorulardan ve sorularda “di¤er” seçene¤ini kullanmaktan kaç›n›n›z.
Cevaplay›c›n›n yazma yetersizli¤inin bulunmas› olas›l›¤› ve cevaplar›n analizindeki güçlükler nedeniyle “aç›k
uçlu” sorulardan ve kendilerine sunulan seçenekleri
be¤enmeyenler için kolaya kaçman›n bir yolu olan “di¤er” seçene¤ini sorularda kullanmaktan kaç›n›n›z.
11. Kategorileri gereksiz bir flekilde ço¤altmaktan
kaç›n›n›z. Tipik bir soru flöyledir: Medeni durumunuz.
1. Bekâr 2. Evli 3. Dul 4. Boflanm›fl 5. Ayr›. Bu tip bir
soru, genellikle normal bir aile yap›s›n› ay›rt etmek için
kullan›l›r. Amaç böyle ise gereksiz ayr›mlardan kaç›n›larak seçenekler, “1. Evli ve efliyle yafl›yor 2. Di¤er” fleklinde düzenlenebilir.
12. Ölçek noktalar›n› gereksiz flekilde ço¤altmaktan kaç›n›n›z. Derecelemeli ölçeklerde ölçek noktalar›n›n (seçeneklerin) gereksiz ço¤alt›m›, cevaplay›c›y›
cevap düzeylerindeki çok küçük farklar aras›nda rahats›z edici ve kafa kar›flt›r›c› bir tercih yapmaya itecektir.
Bir örnek: Asla (1), Nadiren (2), Ara s›ra (3), Neredeyse(4), S›k S›k (5), Çok s›k (6), Daima (7). Dört veya befl
ölçek noktas› sunman›n genellikle yeterli oldu¤u söylenebilir.
14. Orta noktas› (nötr/tarafs›z) olan ölçekleri dikkatli kullan›n›z. Nötr cevaplar›n kullan›m›n›n mant›¤›nda kiflinin cevaplamama durumunda, cevap verme
olas›l›¤›n›n artmas› yer almaktad›r. Ancak cevaplay›c›lar›n nötr cevap seçene¤ini baflka nedenlerle de kolayca
seçme olas›l›¤› var ise, nötr cevap seçeneklerinden kaç›n›lmas› tart›fl›lmal›d›r.
15. Gerekmedikçe, cevaplay›c›lardan cevap kategorileri aras›nda s›ralama yapmas›n› istemeyiniz.
Cevaplay›c›lar, bir defada yaklafl›k alt› seçenekten fazlas›n› mant›kl› olarak s›ralayamazlar.
16. Sorular, cevaplay›c›y› yönlendirmemelidir. Örne¤in, “Polisin halkla iliflkisini iyi buluyorsunuz, de¤il
mi?” sorusu olumlu yönde cevap vermeye yönelten yanl› bir sorudur.
.......................................
Kaynak: Büyüköztürk, fi. (2005). Anket gelifltirme.
Türk E¤itim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 133-148.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

1. b

S›ra Sizde 1
Araflt›rmac› do¤ru davranmamaktad›r. Bunun nedeni
iyi bir anket için önemli olan birçok noktay› gözden kaç›rmas›d›r. Araflt›rmac› örneklemini tesadüfi olarak belirlemedi¤inden, elde edece¤i sonuçlar yanl› olacakt›r.
Ayr›ca örneklemin hedef kitleyi ne ölçüde temsil etti¤i
belli de¤ildir. Araflt›rmac›n›n ankette kulland›¤› soru,
farkl› kifliler taraf›ndan farkl› flekillerde yorumlanabilecek nitelikte oldu¤undan aç›k ve analiz edilebilir yan›tlar almas› zordur. Kullan›lan sorunun aç›k uçlu olmas›
yan›tlay›c›ya çok ifl b›rakt›¤›ndan yan›tlanma oran›n›
düflürecektir. Dolay›s›yla böyle bir anketten do¤ru ve
güvenilir sonuçlar elde edilmesi zordur.

2. d

3. a

4. c

5. e

6. a

7. d

8. b

9. e

10. c

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nicel Veri Toplama Yöntem ve Araçlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nicel Veri Toplama Yöntem ve Araçlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nicel Veri Toplama Yöntem ve Araçlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nicel Veri Toplama Yöntem ve Araçlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nitel Veri Toplama Yöntem ve Araçlar›” bölümünü yeniden gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nitel Veri Toplama Yöntem ve Araçlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nitel Veri Toplama Yöntem ve Araçlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nitel Veri Toplama Yöntem ve Araçlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nitel Veri Toplama Yöntem ve Araçlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nitel Veri Toplama Yöntem ve Araçlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 2
Bir araflt›rma problemini belirlemeden, hangi özellikler
hakk›nda bilgi toplanaca¤›n› belirlemeden, bir yerlerde
nas›lsa kullan›r›z diyerek gerekli gereksiz bilgileri yoklayan bir anketin haz›rlanmas› anketin kullan›m kolayl›¤›n› zora sokmaktad›r. E¤er hakk›nda araflt›rma sorusu yoksa mezun olunan okul türü de¤iflkeni ile ilgili bilgi toplaman›n anlam› yoktur.
S›ra Sizde 3
Olay ya da olgular›n gözlem s›ras›nda kaydedilmemesi,
tan›mlay›c› verilerde önemli eksikliklere yol açabilmektedir. Araflt›rmac› sonradan hat›rlad›¤› olgular› not ederken belirli bir biliflsel ifllemden geçirmesi söz konusu
olabilece¤i için toplanan verilerin geçerli¤inde sorun
yaratabilmektedir.

5. Ünite - Veri Toplama Yöntem ve Araçlar›

115

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar
Altun›fl›k, R., Coflkun, R., Bayraktaro¤lu, S., Y›ld›r›m, E.
(2005). Sosyal bilimlerde araflt›rma yöntemleri: SPSS
uygulamal› (4. Bask›). Sakarya: Sakarya Kitabevi.
Balc›, A. (2001). Sosyal bilimlerde araflt›rma: Yöntem,
teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA Yay›nc›l›k.
Baltafl, Z. (2003). Yapt›k demekle olmuyor, yetkinlik
belirlemede kullan›lan yöntemler, Kaynak, NisanEylül,14. 20 Kas›m 2007, http://www.baltas-baltas.com/kaynakdergiyazi.asp?PRI=257&SAYI=14
Bafl, T.(2005). Anket (3.Bask›). Ankara: Seçkin Yay›nc›l›k.
Bilgin, N. (1995). Sosyal psikolojide yöntem ve pratik çal›flmalar. ‹stanbul:Sistem Yay›nc›l›k.
Bogdan, R.C. & Biklen, S. K. (2003) Qualitative research
for education: An introduction to theory and
methods (3rd edition). Boston: Allyn&Bacon.
Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative,
quantitative, and mixed method approaches (2nd
edition). Thousand Oaks: Sage Publications.
Ekiz, D. (2003). E¤itimde araflt›rma yöntem ve metotlar›na girifl. Ankara: An› Yay›nc›l›k.
Gay, L.R. (1987). Educational reseach: Competencies for
analysis and application (3rd edition). New York:
Macmillan Publishing Company.
Ka¤›tç›bafl›, Ç. (1992). ‹nsan ve insanlar (8. Bask›). ‹stanbul: Evrim Bas›m Yay›m Da¤›t›m.
Karasar, N.(2005). Bilimsel araflt›rma yöntemi. Ankara:
Nobel Yay›n Da¤›t›m
Kartal, M (1998). Bilimsel araflt›rmalarda hipotez testleri. Erzurum: fiafak Yay›nevi.
K›rcaali-‹ftar, G. (1999). Bilim ve araflt›rma. A.A. Bir,
(Ed.), Sosyal bilimlerde araflt›rma yöntemleri içinde
(s.1-10). Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim Fakültesi Yay›nlar›.
Mil, B. (2007). Görüflme tekni¤i. A. Yüksel, B.Mil, Y.Bilim (Eds.), Nitel araflt›rma: Neden, nas›l, niçin. Ankara: Detay Yay›nc›l›k.
Özdamar, K. (2002). Paket programlar ile istatistiksel
veri analizi (3. Bask›). Eskiflehir: Kaan Kitabevi.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation
methods (3rd edition). Thousand Oaks, Calif. : Sage
Publications
Smith, M. (2003). Research methods in accounting.
London; Thousand Oaks: Sage Publications.

Tezbaflaran, A.A (1996). Likert tipi ölçek gelifltirme k›lavuzu. Ankara:Türk Psikologlar Derne¤i.
Türnüklü, A.(2000). E¤itimbilim araflt›rmalar›nda etkin
olarak kullan›labilecek nitel bir araflt›rma tekni¤i:
Görüflme. Kuram ve Uygulamada E¤itim Yönetimi
Dergisi, 24.
Ural, A. ve K›l›ç, ‹. (2006). Bilimsel araflt›rma süreci ve
SPSS ile veri analizi (Geniflletilmifl 2. Bask›). Ankara: Detay Yay›nc›l›k.
Yalç›ner, M. (2006). E¤itimde gözlem ve de¤erlendirme.
Ankara: Nobel Yay›n Da¤›t›m.
Y›ld›r›m, A. ve fiimflek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araflt›rma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yay›nc›l›k.

6

Veri Toplama
Araçlar›nda Bulunmas›
Gereken Nitelikler

Üretilen bilginin bilimsel nitelik tafl›mas› için do¤ru olmas›, yap›lan gözlem ve deneylerle kan›tlanmas› gerekmektedir. Bu nedenle bilimsel bilgi üretmek için yap›lan araflt›rmalarda kullan›lan ölçme araçlar›n›n güvenilir ve geçerli ayn› zamanda kullan›fll› olmas› gerekmektedir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra,
güvenirlik kavram› ve güvenirlik türlerini aç›klayabilecek,
güvenirli¤i etkileyen faktörleri s›ralayabilecek,
geçerlik ve geçerlik türlerini aç›klayabilecek,
geçerlik ile güvenirlik aras›ndaki iliflkiyi aç›klayabilecek,
iç ve d›fl geçerlik aras›ndaki fark› kavrayabilecek,
ölçme arac›n›n kullan›fll›¤›n› art›rmak için yap›lmas› gerekenleri aç›klayabilecek,
nitel araflt›rmalarda geçerlik ve güvenirli¤i özetleyebileceksiniz.
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Örnek Olay
Atatürk ‹lkö¤retim Okulu’na bilgisayar ö¤retmeni olarak atanan Yasemin Ö¤retmen heyecanla ilk dersine girer. Ancak s›n›f›ndaki ö¤rencilerin bilgisayarlar› kullanmad›klar›n› hatta onlara dokunmaktan korktuklar›n› fark eder. Bu duruma
önce çok flafl›r›r ve bunun nedenini araflt›rmaya karar verir. Bu durumu Cumhuriyet ‹lkokulu’nda görev yapan bilgisayar ö¤retmeni Akif Ö¤retmen’e anlat›r. Akif
Ö¤retmen ö¤rencilerinin bilgisayar kayg›lar›n›n olabilece¤ini ve araflt›rmaya buradan bafllamas›n›n iyi olabilece¤ini söyler. Bunun üzerine Yasemin Ö¤retmen
araflt›rma yapar ve bilgisayar kayg›s›n› ölçtü¤ü söylenen bir ölçe¤e ulafl›r. Ölçe¤i
ö¤rencilerine uygular. Elde etti¤i sonuçlara göre de s›n›f›nda bir tak›m etkinlikler
düzenler. Ancak ö¤rencilerin davran›fllar›nda bir de¤iflme olmad›¤›n› gözlemler.
Ölçekten elde etti¤i sonuçlara ve düzenledi¤i etkinliklere göre de¤iflmenin olmamas›na flafl›ran Yasemin Ö¤retmen nerede hata yapt›¤›n› merak eder...

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•

Güvenirlik
Test-tekrar test
Paralel formlar
Kuder-Richardson
‹ç tutarl›k
Ba¤›ms›z gözlemciler aras› uyum
Geçerlik

•
•
•
•
•
•
•

Yüz-görünüfl geçerli¤i
Kapsam geçerli¤i
Kritere dayal› geçerlik
Yap› geçerli¤i
‹ç geçerlik
D›fl geçerlik
Kullan›fll›l›k

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• GÜVEN‹RL‹K
• Test-Tekrar Test
• Efl De¤er (Paralel) Formlar
• ‹ç Tutarl›k
• Ba¤›ms›z Gözlemciler Aras› Uyum
• GÜVEN‹RL‹⁄‹ ETK‹LEYEN FAKTÖRLER
• GEÇERL‹K
• GEÇERL‹K TÜRLER‹
• Yüz-Görünüfl Geçerli¤i
• Kapsam Geçerli¤i
• Kritere Dayal› Geçerlik
• Yap› Geçerli¤i
• ‹Ç VE DIfi GEÇERL‹K
• KULLANIfiLILIK
• N‹TEL ARAfiTIRMALARDA GEÇERL‹K VE GÜVEN‹RL‹K

6. Ünite - Veri Toplama Araçlar›nda Bulunmas› Gereken Nitelikler

119

G‹R‹fi
Veri toplama arac› olarak kullanaca¤›m›z ölçme arac›, ölçülecek özellik ya da özellikleri tam ve do¤ru olarak, ölçülmesi söz konusu olmayan baflka özelliklerle kar›flt›rmadan tutarl› bir flekilde ölçebilmelidir. Bunlar›n yan› s›ra ölçtü¤ü fleyi do¤ru
ve tutarl› bir biçimde ölçen bir arac›n gelifltirilmesinin, uygulanmas›n ve puanlanmas›n›n kolay ve masrafs›z olmas› gereklidir. Bu ba¤lamda ölçme araçlar›n›n baz›
özelliklere sahip olmas› gerekmektedir. Ölçme araçlar›n›n sahip olmas› gereken
özellikler güvenirlik, geçerlik ve kullan›fll›l›kt›r.

GÜVEN‹RL‹K
Bir ölçme arac›nda bulunmas› gereken en önemli nitelik olan güvenirlik, bilimsel
çal›flman›n en önemli ve birincil koflullar›ndand›r. Güvenirlik bir ölçme arac›n›n bir
uygulan›fl›ndan di¤er uygulan›fl›na elde edilen sonuçlar›n tutarl›¤›n› ifade etmektedir. Di¤er bir deyiflle, güvenirlik, bir ölçme arac›n›n her ölçmede birbirine yak›n sonuçlar verebilme niteli¤idir (Balc›, 2001). Güvenirlik ölçme arac›n› ölçtü¤ü özelli¤i
ya da özellikleri, ne derecede bir kararl›l›kla ölçmekte oldu¤unun göstergesidir.
Örne¤in, matematik baflar›s›n›n ölçülmesi amac› ile haz›rlanm›fl olan bir ölçme
arac› e¤er güvenilir ise testi ilk kez ald›¤›nda yüksek not alan bir ö¤rencinin belirli bir süre sonra ayn› testi ald›¤›nda da yüksek bir not almas› beklenir. Al›nan bu
notlar tam olarak ayn› olmaz ancak birbirine yak›n olur çünkü güvenilir bir ölçme
arac› ölçmek istedi¤i özellikleri tutarl› bir biçimde ölçer ve her ölçmede birbirine
yak›n sonuçlar verir.
Ayn› ölçme arac›n›n aral›kl› olarak iki ayr› zamanda ayn› gruba uygulanmas› sonucu iki uygulamadan elde edilen puanlar aras›nda korelasyon (ba¤›nt›) katsay›s›
(r) hesaplan›r. Hesaplanan bu korelasyon katsay›s› güvenirlik katsay›s› olarak adland›r›l›r. Ancak korelasyon katsay›s› -1.00 ile +1.00 aras›nda de¤erler al›rken, güvenirlik katsay›s› her zaman 0.00 ile +1.00 aras›nda de¤erler al›r.
Güvenirlik katsay›s›, ölçme sonuçlar›n›n rasgele hatalardan ar›n›kl›¤› ölçüsünde
üst s›n›r olan +1,00’e yaklafl›r. Ölçme arac›n›n türüne göre güvenirlik katsay›s› de¤iflmesine ra¤men, genellikle 0.7 ve 1.00 aras›ndaki de¤erler, kabul edilebilir düzeyde iyi bir güvenirli¤e iflaret etmektedir. Bir ölçe¤in güvenirlik katsay›s› 0.70 ise
bu, ölçe¤i cevaplayanlar aras›ndaki de¤iflkenli¤in %70’inin ölçülen özellikle ilgili
gerçek de¤iflkenli¤i, (örne¤in bilgilerin unutulmas›) kalan %30’unun rasgele (tesadüfi) hatalara ait oldu¤unu gösterir. Güvenirlik katsay›s›na iliflkin bulunan de¤er
bireyin yaklafl›k olarak gerçek puan›n›, bu de¤erin 1’den fark› ise bireyin ölçme
arac›ndan ald›¤› hata puan›n› gösterir (Tavflanc›l, 2005). Sosyal bilimlerde güvenilirli¤i +1,00’e yaklaflan ölçme araçlar› gelifltirmek hemen hemen olanaks›zd›r (Karasar, 1999; Tekin, 2000).
Yap›lan bir ölçme ifllemi için dört tür güvenirlik çeflidi vard›r. Bunlar (Karasar,
1999; Litwin, 1995; Tekin, 2000);
• test-tekrar test
• efl de¤er (paralel) formlar
• iç tutarl›l›k
• ba¤›ms›z gözlemciler aras› uyumdur
Bu güvenirlik türleri ayn› zamanda güvenirlik yaklafl›mlar› olarak da ifade edilirler ve güvenirlik katsay›s›n›n hesaplanmas› yöntemlerini de içerirler.

Güvenilirlik: Ayn› ölçme
arac›n›n ölçümleri
aras›ndaki kararl›l›k, ayn›
süreçlerin izlenmesi ve ayn›
ölçütlerin kullan›lmas› ile
ayn› sonuçlar›n al›nmas›
ifllemleridir.
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Test-Tekrar Test

Pearson momentler çarp›m›
korelasyon katsay›s›: Eflit
aral›kl› ya da oranl› ölçek
düzeyinde elde edilen veriler
aras›ndaki iliflkilerin
belirlenmesinde kullan›lan
bir tekniktir.

Zamana göre de¤iflmezlik ölçütü olarak da ifade edilen test-tekrar test yöntemi,
ölçme arac›n›n güvenirli¤inin belirlenmesinde en çok kullan›lan yöntemdir. Bu
yöntemle bir ölçme arac›n›n güvenirli¤ini hesaplamak için ölçme arac› ayn› gruba
belirli bir zaman aral›¤›yla iki kez uygulan›r. Daha sonra bireylerin birinci uygulamadan ald›klar› puan ile ikinci uygulamadan ald›klar› puanlar aras›ndaki iliflki yani korelasyon katsay›s› bulunur. Elde edilen bu korelasyon katsay›s› testin güvenilirlik katsay›s›d›r (Tekin, 2000). Bu güvenirlik katsay›s› kararl›l›k katsay›s› ad›n› da
al›r. Kararl›k katsay›s›, ölçme arac›n bireyde kal›c› özellikleri ne ölçüde ölçtü¤ünü
belirler (Erkufl, 2003; Tavflanc›l, 2005). Bir baflka deyiflle ayn› testin belirli bir zaman aral›¤›nda ayn› gruba uygulanmas›yla bulunan güvenirlik katsay›s› testin ölçmeden ölçmeye ayn› özelli¤i ne derece kararl› ölçtü¤ünü gösterir.
Bu yolla belirlenen güvenirlik hesab›nda, birinci uygulama ile ikinci uygulama
aras›ndaki zaman aral›¤› ne kadar olmal›d›r sorusu önemlidir. Burada zamana karfl› ölçme arac›n›n de¤iflmezli¤i saptanmaya çal›fl›ld›¤› için ölçülen özellik bak›m›ndan cevaplay›c›lar›n önemli ölçüde de¤iflmelerine yetecek kadar uzun, birinci uygulamadaki cevaplar›n› hat›rlayacaklar› kadar k›sa olmamal›d›r. ‹ki uygulama aras›nda geçen zaman›n çok k›sa olmas› ölçme arac›n›n birinci uygulanmas›nda verilen cevaplar›n ak›lda kalmas› nedeniyle ikinci uygulamada da ayn› cevaplar›n verilmesine neden olacakt›r. Böylesi bir durumda uygulamalarda verilen cevaplar
birbirlerinden ba¤›ms›z olmayacak ve buna ba¤l› olarak yapay olarak yükseltilmifl
bir güvenilirlik katsay›s› ç›kacakt›r. ‹ki uygulama aras›nda geçen zaman›n uzun olmas› durumunda ise elde edilen güvenirlik katsay›s›n›n düflük olmas›n›n ölçme
arac›ndan m› yoksa ölçülen özellik aç›s›ndan bireylerin de¤iflmifl olmas›ndan m›
kaynaklad›¤›n› belirlemek oldukça güçtür. Bu durum, iki ölçme iflleminde “ayn›
koflullar›n” sa¤lanmas›na engel olaca¤› için güvenirlik katsay›s›n›n belirlenmesinde
yan›lt›c› bir sonuç elde edilmesine neden olabilir (Gay, 1987; Tavflanc›l, 2005; Tekin, 2000). ‹ki ölçüm aras›nda geçen süre ölçülen özelli¤e göre de¤iflmekle birlikte genellikle 2-6 hafta aras›nda de¤iflen bir zaman olmas› uygundur.
Bir ölçme arac›n› ayn› gruba aral›kl› olarak iki kez uygulayarak, iki ölçüm aras›ndaki iliflkiyi hesaplamak tek bafl›na yeterli de¤ildir. Baz› durumlarda bu sonuç
yan›lt›c› olabilir. Bu nedenle bireylerin her iki uygulamada do¤ru cevapland›rd›klar› maddeler aras›ndaki tutarl›l›¤a da bakmak gerekmektedir (Tavflanc›l, 2005; Tekin, 2000). ‹ki uygulama aras›ndaki iliflki, ölçülen özellik sürekli de¤iflken, ölçme
arac› eflit aral›kl› ya da oranl› ise Pearson momentler çarp›m› korelasyon katsay›s› ile hesaplan›r. Pearson momentler çarp›m› korelasyon katsay›s› örneklem
büyüklü¤ünden etkilenir ve küçük gruplarda hesapland›¤›nda de¤iflkenlik gösterir. Bu nedenle Pearson momentler çarp›m› korelasyon katsay›s›n›n kararl›l›k gösterebilmesi için grubun en az 30 kifliden oluflmas› gerekir (Tavflanc›l, 2005). Bu
yöntem baflar› testleri, kiflilik testleri, ilgi envanterleri, gibi daha çok iki uygulama
aras›nda kolayl›kla de¤iflmeyen davran›fl ve özellikleri ölçen ölçme araçlar› için uygundur (Tekin, 2000).

Eflde¤er (Paralel) Formlar
Eflde¤er (paralel) formlar, ayn› davran›fl› ölçmek için birbirine eflde¤er iki farkl›
ölçme arac›n›n her ikisinin de ayn› gruba uygulan›p, bireylerin iki ayr› formdan alm›fl olduklar› puanlar aras›ndaki korelasyon katsay›s›n›n hesaplanmas› ifllemidir
(Litwin, 1995; Tekin, 2000). Paralel iki testin eflde¤er olabilmesi için her iki test
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içindeki maddelerin say›s›, niteli¤i ve ölçtükleri davran›fllar bak›m›ndan birbirine
denk olmal›d›r (Gay, 1987). ‹ki eflde¤er form, ölçme arac›ndaki maddelerin farkl›
flekillerde ifade edilmesiyle oluflturulur. Bir baflka deyiflle test maddelerinin sadece yaz›l›fllar› farkl› fakat anlamlar› ayn› olmal›d›r.
Eflde¤er formlar, test-tekrar test yönteminde karfl›lafl›lan iki uygulama aras›ndaki zamandan kaynaklanan hat›rlama etkisini azalt›r. Bu nedenle de program veya
ö¤renci baflar›s›n›n de¤erlendirilmesi ile ilgili ölçme araçlar›n›n güvenirliklerini hesaplamak için oldukça uygundur (Öncü, 1995). Ancak eflde¤er formlar yönteminin
en önemli s›n›rl›¤› bir testin paralelinin haz›rlanmas›n›n güç olmas›d›r. Bu nedenle e¤itimde çok kullan›lan güvenirlik hesaplama yöntemi de¤ildir. Eflde¤er formlar
arac›l›¤›yla bulunan güvenirlik katsay›s› için de ço¤u kez Pearson momentler çarp›m› korelasyon katsay›s› kullan›l›r (Tekin, 2000). Bu güvenirlik katsay›s› eflde¤erlik katsay›s› veya eflde¤er formlar güvenirli¤i olarak adland›r›l›r (Baykul, 2000; Tavflanc›l, 2005).
Eflde¤er formlara benzer bir di¤er yöntem ise “iki yar›m test” yöntemidir. Bu
yöntem tek bir test formu, tek bir ö¤renci grubu ve tek bir test uygulamas› gerektirir. Bu yöntemde test, tek numaral› sorular ve çift numaral› sorular olmak üzere
iki gruba ayr›labilir. Böylece iki yar› iki ayr› testmifl gibi ele al›narak Pearson momentler çarp›m› korelasyon katsay›s› ile aralar›ndaki korelasyon bulunur (Erkufl,
2003). Ancak bu flekilde bulunan güvenirlik katsay›s› ölçme arac›n›n yar›s› için geçerlidir. Tüm testin güvenirli¤i Spearman-Brown formülünden yararlan›larak hesaplan›r. Bu yöntem asl›nda bir iç tutarl›k katsay›s› vermektedir. Bu katsay›n›n tahmininde Spearman Brown d›fl›nda Stanley, Rulon, Guttman gibi teknikler kullan›lmaktad›r.

‹ç Tutarl›l›k
‹ç tutarl›l›k, yayg›n olarak kullan›lan güvenirlik ölçütlerinden biridir. ‹ç tutarl›l›k,
farkl› soru maddelerinin ayn› konuyu ne kadar iyi ölçtü¤ünü belirlemenin bir göstergesidir (McMillan, 2004). ‹ç tutarl›l›k, ölçme arac›ndaki maddelerin birbirleri ile
tutarl›l›¤›n› esas almakta ve test maddelerinin ayn› de¤iflkeni ölçtü¤ü yani ölçme
arac›n›n homojen oldu¤u varsay›m›na dayanmaktad›r (Öncü, 1995; Tavflanc›l,
2005). ‹ç tutarl›l›k ile say›sal olarak güvenirlik katsay›s›n› hesaplamak için Kuder
Richardson formülleri (KR20 ve KR21 formülleri) ve Cronbach Alfa katsay›s› (α)
kullan›l›r. Afla¤›da bu de¤erlerin elle hesaplanmas›nda kullan›lan formüller yer almaktad›r. Ancak baz› istatistiksel paket programlar arac›l›¤›yla bu de¤erler kolayl›kla hesaplanabilmektedir.
Kuder- Richardson (20): KR 20 =

K  ∑ pq
1 −
K − 1 
S2





K
∑
p
q
S2

= Testte bulunan madde say›s›
= Toplam
= Madde güçlük indeksi
= 1-p
= Test puanlar› da¤›l›m› varyans› (standart sapman›n karesi)
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Kuder- Richardson (21): KR 21 =
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K = Testte bulunan madde say›s›
X = Test puanlar› aritmetik ortalamas›
S2 = Test puanlar› da¤›l›m› varyans› (standart sapman›n karesi)

( )

121

‹ki yar›m test aras›nda
hesaplanan korelasyon
katsay›s› testin bütününün
de¤il yar›s›n›n güvenirlik
katsay›s›n› verir. Bu nedenle
testin bütününün güvenirli¤i
daima iki yar› aras›nda
hesaplanan korelasyondan
daha yüksektir.
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Cronbach alfa:


2
K  ∑ Si 

1 −
K − 1 
S 2 
x

K = Testte bulunan madde say›s›
S2i = Madde varyans›
S2i = Test puanlar› da¤›l›m› varyans›
Kuder Richardson yöntemi, ölçme arac›ndaki maddelerin her biri için güvenirlik katsay›s› hesaplanmas›na olanak sa¤lar. Böylece belirli bir düzeyden daha düflük güvenirli¤i olan maddeler hesaplamaya al›nmaz ve ço¤unlukla bu maddeler
ölçme arac›ndan ç›kar›l›r. Kuder Richardson formülleri kullan›larak elde edilen
katsay›lar ölçme arac›n›n iç tutarl›k katsay›lar› olup, bu katsay›lar 1.00’e yaklaflt›¤›
oranda ölçme arac›n›n homojen oldu¤u yani tek bir yetene¤i ölçtü¤ü sonucuna var›l›r. Ayr›ca, 0.50’den küçük katsay›lar› olan maddelerin güvenirli¤i düflük olarak
düflünülür ve bu maddelerin iyi birer madde olmad›¤› söylenir.
Kuder Richardson yöntemindeki KR20 formülünün uygulanabilmesi için veriler
0 ve 1 fleklinde kodlanmal›d›r (fiencan, 2005). Bir baflka deyiflle sadece do¤ru cevapland›r›lan maddelere 1 verilen, yanl›fl cevapland›r›lan ve bofl b›rak›lan maddelere 0 verilen testlerde uygulanabilir (Tekin, 2000). Kuder Richardson yöntemindeki KR21 formülü özellikle eflit zorlu¤a sahip maddelerden oluflan testler için uygundur. Bir baflka deyiflle KR21 formülünün dayand›¤› en önemli varsay›m›n ölçme arac›ndaki her maddenin güçlük derecesinin ayn› oldu¤udur (fiencan, 2005).
Özellikle baflar› testleri için kullan›lan ve bu yöntemle hesaplanan güvenirlik katsay›s›n›n baz› kaynaklarda .90 ve üzeri, baz› kaynaklarda ise .70 ve üzeri de¤erde
olmas›n›n iyi bir güvenirlik katsay›s›na iflaret etti¤i belirtilmektedir (Fraenkel ve
Wallen, 2003).
Ölçme arac›ndaki sorulara ya da maddelere verilen cevaplar›n do¤ru ya da yanl›fl olarak de¤erlendirilmedi¤i örne¤in Likert ölçe¤indeki gibi “kesinlikle kat›l›yorum”, “kat›l›yorum”, “karars›z›m”, “kat›lm›yorum”, “kesinlikle kat›lm›yorum” gibi
derecelendirilmifl tutum ve kiflilik testlerinde, ilgi envanterlerinde Cronbach Alfa
katsay›s› (α) hesaplan›r (Thorndike, 2004). Cronbach Alfa katsay›s›n›n (α) de¤erlendirilmesinde uyulan de¤erlendirme ölçütü afla¤›daki gibidir (Özdamar, 2004):
0.0 ≤ α ≤ 0.40 ise ölçek güvenilir de¤ildir.
0.40 ≤ α ≤ 0.60 ise ölçek düflük güvenirliktedir.
0.60 ≤ α ≤ 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.
0.80 ≤ α ≤ 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.

Ba¤›ms›z Gözlemciler Aras› Uyum
Ba¤›ms›z gözlemciler aras› uyum (puanlay›c›lar aras› güvenirlik), birden fazla gözlemcinin birbirinden ba¤›ms›z olarak, ayn› de¤iflkenleri ölçmeye çal›flt›klar› durumlarda uygulanan bir güvenilirlik ölçütüdür. Gözlemciler, belirli bir olguyla ilgili olarak puan veren veya de¤erlendirme yapan kiflilerdir (fiencan, 2005). Bir ölçme arac›n›n ba¤›ms›z gözlemciler aras› uyum ile güvenirli¤inin belirlenmesi iflleminde, gözlemcilerin ayr› ayr› yapt›klar› ölçümlerin bir ortalamas› al›narak, her durum için bir tek de¤er bulunur. Ayr› ayr› elde edilen gözlem sonuçlar› birbirine ne
kadar yak›n ise sonuçta elde edilen ortalama de¤erin güvenirli¤i de o kadar yüksek olur. Ayr›ca, gözlemci say›s› artt›kça güvenirlik de belli oranda artar (Karasar,
1999). Örne¤in; Resim Ö¤retmenli¤i Bölümüne girmek isteyen ö¤rencilerin yapt›klar› resimlere puan verilmesinde, puanlay›c›lar›n birbirine benzer puanlar vermesi
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beklenir. Bir baflka deyiflle birbirlerinden ba¤›ms›z olarak ayn› resme puan veren
puanlay›c›lar›n birbirleriyle tutarl› puanlamalar yapmas› beklenir. Bu ba¤lamda puanlay›c›lar›n ne derece tutarl› puanlama yapt›klar› ya da puanlay›c›lar›n objektifli¤ini belirlemek için puanlay›c›lar aras› güvenirlik hesaplan›r. Ba¤›ms›z gözlemciler
aras› uyum arac›l›¤›yla güvenirlik hesaplanmas›nda Korelasyon-Kendall’s Coefficient of Concordance ya da özel de¤iflkenlik (varyans) çözümlemeleri tekniklerinden yararlan›l›r.

GÜVEN‹RL‹⁄‹ ETK‹LEYEN FAKTÖRLER
Bir ölçme arac›n›n bir uygulan›fl›ndan di¤er uygulan›fl›na elde edilen sonuçlar›n tutarl›¤›n› ifade eden güvenirli¤i etkileyen çeflitli faktörler bulunmaktad›r. Bunlar testin kendisiyle ilgili faktörler, uygulama koflullar›, testi alan ö¤renci ya da ö¤renci
grubu ile ilgili etkenler ana bafll›klar› alt›nda toplanabilir (Tekin, 2000).
Testin kendisiyle ilgili faktörler
Testin uzunlu¤u: Bir testteki soru say›s› testin güvenirli¤iyle do¤rudan iliflkilidir. Testteki soru say›s› art›r›larak testin güvenirli¤i art›r›labilir. Örne¤in 5 tane do¤ru yanl›fl sorusunun oldu¤u bir testte ö¤rencinin flansla bu sorular›n tümüne cevap
verme olas›l›¤› 1/32 iken, dokuz tane do¤ru yanl›fl sorusunun oldu¤u bir testte ö¤rencini flansla bu sorular›n tümüne cevap verme olas›l›¤› 1/512’dir.
Test yönergesinin ve testteki maddelerin ifadesi: Haz›rlanan bir testte cevaplaman›n nas›l yap›laca¤›, testte yer alan soru say›s› her bir sorunun puan de¤eri, cevaplama için ne kadar süre verildi¤ine iliflki bilgilerin bulundu¤u bir yönerge yer
almal›d›r. Bunun yan› s›ra testte yer alan sorular›n aç›k ve anlafl›l›r olmas› da testin
güvenirli¤ine etki etmektedir. Afla¤›da bir test yönergesi örne¤i yer almaktad›r.
2010-2011 Ö¤retim Y›l› Güz Dönemi ARY 204
Bilimsel Araflt›rma Yöntemleri Dersi Ara S›nav Sorular›
Bilimsel Araflt›rma Yöntemleri dersi kapsam›ndaki bu s›navda 40 tane soruya yer
verilmifltir. Bölümlere iliflkin aç›klamalar bölüm bafllar›nda yer almaktad›r. Her bir
soru için öngördü¤ünüz yan›t›n›z› size verilen cevap kâ¤›d›na iflaretleyiniz. Soru
kitapç›¤› üzerinde yapaca¤›n›z iflaretlemeler de¤erlendirmeye al›nmayacakt›r. Soru
kitapç›¤›n›n türünü yan›t ka¤›d›n›za iflaretlemeyi unutmay›n›z. S›nav süreniz 45
dakikad›r.

A. Do¤ru-Yanl›fl Sorular›
Bu bölümde 10 tane do¤ru-yanl›fl sorusu yer almaktad›r. Verilen ifadenin do¤ru oldu¤unu düflünüyorsan›z yan›t ka¤›d›nda soru numaras›n›n karfl›s›nda “A” seçene¤ini, yanl›fl oldu¤unu düflünüyorsan›z “B” seçene¤ini iflaretleyiniz. Her bir soru 1
puan de¤erindedir.
............................................

B. Çoktan Seçmeli Sorular
Bu bölümde 30 tane çoktan seçmeli soruya yer verilmifltir. Her bir soru 3 puan de¤erindedir.

Test içeri¤inin benzeflikli¤i: Ölçtükleri davran›fl ve konu bak›m›ndan homojen
sorulardan oluflan bir testten elde edilen puanlar heterojen bir testten elde edilen
puanlara göre daha güvenilirdir. Örne¤in 50 soruluk bir biyoloji testi 50 soruluk
fen bilgisi testinden daha güvenilirdir. Çünkü fen bilgisi testinde fizik, kimya, biyoloji sorular› bulunmaktad›r. Bir baflka deyiflle içindeki sorular daha heterojendir.
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Puanlamadaki nesnellik: Bir testin farkl› bireyler taraf›ndan ya da ayn› birey taraf›ndan de¤iflik zamanlarda puanlanmas›ndan elde edilen puanlar aras›ndaki tutarl›l›¤a o testin puanlama güvenirli¤i ad› verilir. Bir testin puanlama güvenirli¤i ne
kadar yüksekse, güvenirli¤i de o kadar yüksektir.
Uygulama koflullar›
Testin uygulama koflullar› her bir ö¤renci için ayn› olmal›d›r. Bir baflka deyiflle
testin uyguland›¤› yerdeki ›s›, ›fl›k, havaland›rma gibi koflullar elveriflli ve her ö¤renci için eflit olmal›d›r. Ayn› zamanda testi uygulayanlar da yans›z davranmal›d›r.
Özellikle Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezi Baflkanl›¤›n›n yüksekö¤retime girifl s›nav›nda ö¤rencilere daha sessiz bir ortam sa¤lanmas› için s›nav süresince sokaklarda korna sesine izin verilmemesi uygulamas› buna örnek olarak verilebilir.
Testi alan ö¤renci ya da ö¤renci grubu ile ilgili etkenler
Bireyin sürekli ve genel özellikleri: Bireyin kendisine özgü ve bireyden bireye
de¤iflen h›zl› okuma, okudu¤unu anlama, yönergeyi do¤ru anlama, kendine güvenme, heyecanlanma gibi özellikler.
Bireyin sürekli ve özel özellikleri: Bireyin testte yer alan bir metni daha önceden
okumufl olmas› ya da testte yer alan bir sorunun içeri¤iyle ilgili olumlu/olumsuz
tutum gelifltirmifl olmas›.
Bireyin geçici ve genel özellikleri: Bireyin s›nav günü hasta, uykusuz ya da yorgun olmas›.
Bireyin geçici ve özel özellikleri: Bireyin do¤ru cevab› tutturma flans›, belli bir
test için özel olarak haz›rlanma.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi ÜS‹ZDE
NEL‹M
SIRA

1
2

S O R U
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Geçerlik: Ölçme arac›n›n
gelifltirilme ve kullan›lma
amac›na
D ‹ K Khizmet
A T etme
S O R U
yeterli¤idir.

SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ

Bir s›navdakiSIRA
güvenirli¤i
S‹ZDE etkileyen faktörler ve al›nmas› gereken önlemler nelerdir?
DSIRA
Ü fi Ü NGirifl
E L ‹ MS›nav›n›n (YGS) güvenirli¤ini art›rmak için neler yap›lmaktad›r?
Yüksekö¤retime
S‹ZDE

GEÇERL‹K
S O R U

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Bir ölçme arac›n›n güvenirli¤inden sonra mutlaka geçerli¤i de de¤erlendirilmelidir.
Geçerlik, bir ölçme arac›n›n ölçmeyi amaçlad›¤› özelli¤i, baflka herhangi bir özelD‹KKAT
S O R U do¤ru olarak ölçebilme derecesidir. Bir baflka deyiflle bir ölçme
likle kar›flt›rmadan
arac›n›n, gelifltirilmifl bulundu¤u konuda amaca hizmet etmesidir (Tekin, 2000).
SIRA S‹ZDE
Örne¤in, tutumu
bir ölçek sadece tutumu ölçmelidir. Tutumla iliflkili bir diD ‹ K K Aölçen
T
¤er de¤iflkeni (kayg›y›) ölçmemelidir.

N N
N N

AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE

GEÇERL‹K TÜRLER‹

Ölçme araçlar›n›n sahip olmas› gereken niteliklerinden biri olan geçerli¤in türleri;
K geçerli¤i,
‹ T A P
AMAÇLARIMIZ
yüz-görünüfl
kapsam geçerli¤i, kritere dayal› geçerlik ve yap› geçerli¤idir. Tüm geçerlik türleri fiekil 6.1’de yer almaktad›r.

TKE L‹E VT ‹ ZA Y OP N

T KE L ‹E VT‹ ZAY OPN

TELEV‹ZYON
‹NTERNET

TELEV‹ZYON
‹NTERNET

‹NTERNET

‹NTERNET
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fiekil 6.1
Geçerlik Türleri
Geçerlik

Yüz-Görünüfl
Geçerli¤i

Kapsam
Geçerli¤i

Kritere Dayal›
Geçerlik

Uyum-Benzer
Ölçekler
Geçerli¤i

Yordama
Geçerli¤i

Yap›
Geçerli¤i

BiniflmeAyn›l›k
Geçerli¤i

Ay›rt Etme
Geçerli¤i

Yüz-Görünüfl Geçerli¤i
Görünüfl geçerli¤i, bir testin gerçekten ne ölçtü¤üyle de¤il, onun ne ölçüyor göründü¤üyle ilgilidir (Tekin, 2000). Tüm geçerlik türleri aras›nda en az bilimsel olan›d›r ve genellikle kapsam geçerli¤i ile kar›flt›r›lmaktad›r. Her ikisi de benzer olmalar›na ra¤men, görünüfl geçerli¤i madde uygunlu¤unun bilimsel olmayan (tesadüfi) de¤erlendirmesidir (Litwin, 1995).
Bir testin görünüfl geçerli¤i, o testin ölçmek istedi¤i fleyi ölçüyor görünmesidir.
Örne¤in, kapa¤›nda “‹statistik Testi” yazan bir testin içinde istatistikle ilgili sorular
varsa bu testin görünüfl geçerli¤i vard›r denir. Testin bütünü için söz konusu olan
görünüfl geçerli¤i, testteki her bir soru için de söz konusudur. Testteki her bir soru da, görünüfl geçerli¤ine sahip olmak için, ölçmek istedi¤i fleyi ölçüyor görünmelidir. Bazen bir maddenin görünüfl geçerli¤i ço¤u kez kifliyi aldatabilmektedir.
Örne¤in; bu durumdaki bir soruya ‘ölçme-de¤erlendirme’ dersi alan 30 kiflilik bir
ö¤renci grubunun verdi¤i cevaplar afla¤›dad›r.
SORU
“Yar›lanma süresi
20 y›l olan bir radyoaktif
maddenin 200 y›l sonra
ne kadar› kal›r?” sorusu
hangi alanla ilgilidir?

F‹Z‹K

K‹MYA

MATEMAT‹K

16

10

4

Bu soru asl›nda bir matematik sorusudur. Çünkü sorunun do¤ru cevapland›r›labilmesi için fizik ya da kimya bilgisine gerek yoktur. Fakat sorudaki radyoaktif
madde terimi ö¤rencileri yan›ltm›fl bunun sonucu olarak 30 kifliden ancak dört tanesi sorunun bir matematik sorusu oldu¤unu bulabilmifltir.

Görünüfl geçerli¤i olan bir
test kapa¤›nda neyi ölçtü¤ü
yaz›l›ysa onu ölçüyor
görünür.

Kapsam Geçerli¤i
Kapsam geçerli¤i, bir bütün olarak testin ve testteki her bir maddenin amaca ne
derece hizmet etti¤idir. Kapsam geçerli¤i testin kapsam›ndaki konu ve davran›fllar› testin amac›na uygun olacak flekilde do¤ru ölçebilme derecesi olarak da tan›mlanabilir. Bir baflka deyiflle ölçmeye konu olan niteli¤e iliflkin anakütlenin, test
maddelerince yeterli seviyede temsil edilip edilmedi¤iyle ilgilidir (Öncü, 1995).
Ölçme konusu evreni yeterli ve dengeli olarak örnekleyen ve kapsad›¤› maddele-

Kapsam geçerli¤i: Bir testin
ölçmek istedi¤i davran›fl› ve
testteki sorular›n testte
ölçülmek istenilen konu
kapsam›n› ölçebilmesidir.
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rin her biri ölçmek istedi¤i davran›fl› gerçekten ölçen bir test, kapsam geçerli¤ine
sahiptir (Tekin, 2000). Ancak kapsam geçerli¤ini bozan baz› durumlar da bulunmaktad›r. Bunlar:
Konu kapsam›ndaki davran›fllar› yeterince örnekleyememesi: S›nava kadar 10
konu iflleyen bir ö¤retmenin testinde alt› konudan soru haz›rlay›p dört konudan
hiç soru sormamas› durumunda haz›rlad›¤› test konu kapsam›n› örneklemedi¤i
için kapsam geçerli¤i düflüktür.
Sorunun konu kapsam› d›fl›nda baflka bir davran›fl› ölçmesi: Matematik ö¤retmeninin sanal say›lar konusu için haz›rlad›¤› testte kümelerle ilgili bir soruya yer
vermesiyle kapsam d›fl›nda soru soruldu¤undan kapsam geçerli¤i bozulur.
Konu kapsam›nda olmas›na ra¤men ölçülmek istenmeyen davran›fl›n ölçülmesi: Baflar› testlerinde kritik davran›fllar teste soru olarak al›nd›¤›ndan kritik davran›fl›n d›fl›nda bir davran›fl›n teste al›nmas› kapsam geçerli¤ini bozar.
Konu kapsam›nda olan ve ölçme konusu olan davran›fl› ölçememesi: Haz›rlanan testteki sorular›n bir ya da daha fazlas›n›n kritik davran›fl› ölçememesi kapsam
geçerli¤ini bozar.
‹statistiksel ifllemlerle ölçülmeyen kapsam geçerli¤i, bir grup e¤itimli kiflinin
hemfikir oldu¤u bir görüfl olarak sunulmaktad›r (Litwin, 1995). Bir baflka deyiflle
bir ölçme arac› haz›rland›ktan sonra ölçme arac›ndaki sorular›n kapsamdaki davran›fllar› ölçüp ölçmedi¤i ve söz konusu kapsam› yeterince örnekleyip örneklemedi¤inin konu alan› uzmanlar›na sorulmas›d›r.
Örne¤in; Yasemin evlili¤in sa¤l›kla etkileflimi ile ilgili veriler toplamak için; efller aras› iletiflim, kiflisel güven ve evlilikteki tart›flmalarla ilgili 16 maddeden oluflan
bir ölçek gelifltirmifltir. Bu ölçe¤i kanser tedavisi gören evli kanser hastalar› üzerinde toplumsal deste¤in etkisini de¤erlendirmek için kullanmay› düflünmektedir. Ölçe¤ini kullanmadan önce; üç doktordan (onkolojistten), üç psikologdan, iki onkoloji hemfliresinden, dört kanser hastas›ndan ve üç kanser hastas›n›n eflinden oluflan 15 kifliden ölçe¤ini bütünlük ve uygunluk aç›s›ndan derecelendirmelerini istemifltir. Ayn› zamanda bu kiflilerden evlilikte etkileflim ile ilgili olan ve 16 madde
içinde yer almayan alanlar› da listelemelerini istemifltir. Ald›¤› cevaplardan sonra
Yasemin gelifltirdi¤i ölçe¤in kapsam geçerli¤inin olup olmad›¤›n› saptamak için çal›flm›flt›r. E¤er Yasemin ölçe¤inin yüz-görünüfl geçerli¤ini de¤erlendirmek istemifl
olsayd›; arkadafl›ndan ölçe¤e bakmas›n› ve maddelerin uygun olup olmad›klar›n›
söylemesini isterdi.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

3

Bir baflar› testinin
kapsam geçerli¤ine sahip olup olmad›¤›n›n belirlenmesinin en kolay
SIRA S‹ZDE
yolu nedir?
Ü fi Ü N E L ‹ M Geçerlik
Kritere DDayal›

Testlerden birço¤u bireylerin gelece¤ine yönelik önemli kararlar›n al›nmas›nda
kullan›lmaktad›r.
S O R UBireyin bir programda, bir alanda ya da meslek dal›nda baflar›l›
olup olmayaca¤›n› anlamak istedi¤imizde testin gelecek durumlara ve flimdiki durumlara iliflkin geçerli ölçümler verip vermedi¤ine bak›lmas› gerekmektedir. KriteD‹KKAT
re dayal› geçerlik gelece¤e yönelik bilgiler için testlerden ne derece yararlan›labilece¤i hakk›nda bilgiler vermektedir. Kritere dayal› geçerli¤in, uyum-benzer ölçekler geçerli¤iSIRA
ve S‹ZDE
yordama geçerli¤i olmak üzere iki türü bulunmaktad›r (Litwin,
1995; Öncü, 1995).
Örne¤in Akif, kurak flehirlerin su stoklar›yla ilgili bir indeks gelifltirmifltir. Bu inAMAÇLARIMIZ
deks, flehirdeki ortalama ya¤›fl miktar›na, flehre su sa¤layan barajdaki suyun ayl›k

N N

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON
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ortalama yüksekli¤ine ve okulun mutfa¤›ndaki ayl›k ortalama su bas›nc›na dayal›
olarak matematiksel bir formülle hesaplanmaktad›r. ‹ndeks ne kadar büyükse, flehirde o kadar çok su vard›r anlam›na gelmektedir. Akif formülünü kullanarak 12
ay veri toplam›flt›r. Ayn› zamanda o y›l boyunca sular idaresinin kurak olarak bildirdi¤i günleri de kaydetmifltir. Y›lsonunda Akif her ay için kurak geçen günlerin
say›s›na karfl›l›k indeksini iflaretlemifltir. Böylelikle iki veri seti aras›nda de¤eri 0.81 olan bir korelasyon katsay›s› hesaplam›flt›r. Bu sonucu da iki de¤iflkenin ters
iliflkili olmas›na ba¤lam›flt›r. Çal›flmas›n›n sonunda indeksinin kritere dayal› geçerli¤i oldu¤u sonucuna varm›flt›r.

Uyum-Benzer Ölçekler Geçerli¤i
Geçerli¤i daha önceden belirlenen test ile ayn› de¤iflkeni ölçtü¤ü ileri sürülen ve
yeni haz›rlanan test aras›ndaki korelasyon, yeni testin uyum ya da benzer ölçekler
geçerli¤idir (Öncü, 1995). Ayn› de¤iflkeni de¤erlendiren ve alanda en iyi kabul edilen bir di¤er teste karfl›l›k testinizdeki sorular›n de¤erlendirilmesini gerektirir. Kendi testinizle en iyi kabul edilen test aras›nda bir korelasyon katsay›s› hesaplan›r. Bu
katsay› ne kadar büyükse, testin uyum geçerli¤i de o kadar yüksektir (Litwin,
1995). Bu yöntemle geçerlik hesaplaman›n bafll›ca güçlü¤ü, geçerli¤i önceden ispatlanm›fl bir araç bulman›n zor olmas›d›r. Çünkü ço¤u zaman, kriter olarak kullan›labilecek bir araç varsa, araç ölçme iflleminde kullan›l›r, yenisinin yap›lmas› gerekmez. Kriter olarak al›nan ölçme arac›n›n sonuçlar›, uzun y›llar kullan›lm›fl, benzer sonuçlar vermifl, geçerli¤i ispatlanm›fl olan bir testin sonuçlar› olmal›d›r.
Elif, ameliyat olacak bir grup hastan›n a¤r›ya dayan›kl›l›¤›n› ölçmek için dört
maddelik ve doldurulmas› bir dakika süren bir ölçek gelifltirmifltir. Maddelerle ilgili bilgiyi hastalar›n geçmiflte a¤r›yla ilgili deneyimlerinden elde etmifltir. Ölçe¤inin
uyum geçerli¤ini ölçmek için Elif, 45 maddeden oluflan, doldurulmas› bir saat süren, anestezi araflt›rmalar›nda y›llard›r kullan›lan ve alanda en iyi kabul edilen a¤r›ya dayan›kl›l›k ölçe¤ini alm›flt›r. 24 hastadan oluflan örnekleminden veri toplamak
için Elif her iki ölçe¤i de kullanm›flt›r ve aralar›ndaki korelasyon katsay›s›n› 0.92
olarak hesaplam›flt›r. Bu sonuca göre Elif’in ölçe¤inin uyum geçerli¤i yüksektir.

Yordama Geçerli¤i
Yordama, istatistiksel teknikler kullan›larak bilinenlerden yararlanarak bilinmeyen
durumlar hakk›nda gelece¤e yönelik tahminlerde bulunma ifllemidir. Yordama
iflinde kullan›lan istatistiksel teknik regresyondur. Bir testin yordama geçerli¤i
ise, o testten elde edilen puanlarla testin yordamak için düzenledi¤i de¤iflkenin
do¤rudan ölçüsü olan ve daha sonra elde edilen ölçüt aras›ndaki korelasyondur
(Tekin, 2000). Hesaplanan bu korelasyon katsay›s› yordama geçerli¤i için geçerlik
katsay›s› olarak adland›r›l›r ve bu katsay›n›n +1’e yak›nl›¤› ölçüsünde testin yordama geçerli¤i oldu¤undan söz edilir. Testler ço¤u kez bireylerin ilerdeki davran›fllar›n›n önceden kestirilmesi amac›yla gelifltirilirler. Örne¤in; lise ö¤rencilerinin okuma testi puanlar› onlar›n gelecekteki okuma baflar›lar›n›n tahmininde kullan›labilir. E¤er belirtilen testin puanlar› lise ö¤rencilerinin gelecekteki okuma baflar› puanlar›n› kestirmede kullan›labiliyorsa okuma testi puanlar›n›n yordama geçerli¤i
var demektir.
Bir seçme testinin yordama geçerli¤inin olup olmad›¤›n› en iyi flekilde ortaya
koyman›n yolu, adaylar› bu teste göre s›ralad›ktan sonra, hepsini program›n istedi¤i e¤itime tabii tutup, bu programdaki baflar› durumlar› ile girifl testindeki baflar› durumlar› aras›ndaki korelasyonu hesaplamakt›r. Bu korelasyon +1’e yaklaflt›kça seçme testinin e¤itim program›ndaki baflar›y› yordama gücü yükselmektedir.

Yordama Geçerli¤i: Ölçe¤in
ölçtü¤ü özellik ile iliflkili
ilerdeki bir zamanda elde
edilen ölçüt ölçüleriyle
korelasyondur.
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Yap› Geçerli¤i
Yap›, birbirleriyle ilgili oldu¤u düflünülen belli ö¤elerin ya da ö¤eler aras›ndaki
iliflkilerin oluflturdu¤u bir örüntüdür (Öncü, 1995). Günlük yaflant›dan buna örnek
vermek gerekirse yap›y› sülale olarak ele al›rsak bu sülaleyi oluflturan alt yap›lar
(faktörler) ise ailelerdir. Bir testin yap›s›n› geçerleme süreci, temelde testin maddelerine verilen cevaplar aras›ndaki iliflkilerin analizine dayanmaktad›r (Tekin, 2000).
Yap›, insanlar›n ön gerçe¤i olarak kabul edilmifl bir niteliktir ve test baflar›s› içinde
yans›t›ld›¤› varsay›lmaktad›r. Test geçerli¤inde, testin yorumlanmas› için yap›lan
basamaklar yap› olarak adland›r›lmaktad›r (Green, 2000). Psikolojide, yap› sözcü¤ü at›lganl›k, güvensizlik, içe dönüklük, d›fla dönüklük gibi tan›mlanabilir belli kiflilik özellikleri için kullan›lmaktad›r (Tekin, 2000). Yap› geçerli¤i, ölçülmek istenen niteliklerin ölçülüp ölçülmedi¤inin araflt›r›lmas› ile ilgili olarak ortaya ç›kan
durumlar hakk›nda bilgi vermektedir. Genellikle kiflinin ilgilendi¤i niteli¤i ölçecek
aç›k bir kriter yoksa ve dolayl› ölçümler kullan›lacaksa yap› geçerli¤i çal›fl›lmaktad›r. Yap› geçerli¤i tutum, baflar›, ilgi gibi psikolojik testlerin her türünde önemlidir
(Green, 2000). Yap› geçerli¤ini belirleme süreci afla¤›daki ad›mlar› kapsar (Öncü,
1995; Tekin, 2000):
• Test baflar›s›n› ölçmede kullan›lacak yap›n›n tan›mlanmas› (kavram-psikolojik yap›y› tan›mlama)
• Tan›mlanm›fl yap›n›n alt›nda yatan teoriden test baflar›s› ile ilgili s›nanabilir
hipotezler ç›kar›lmas›
• Ç›kar›lan hipotezleri s›namak için deneysel ve istatistiksel çal›flmalar yap›lmas› ve yorumlamalarda bulunulmas›d›r.
Örne¤in, tutum, zekâ, elefltirel düflünme, kayg› gibi özellikleri ölçmeye yönelen testlerin gelifltirilmesinde yukar›daki ifllem basamaklar› göz önüne al›n›r. Öncelikle tutumun, zekân›n elefltirel düflünmenin ya da kayg›n›n ne oldu¤u tan›mlan›r. Sonra bu soyutlaflm›fl yap›lardan ölçülebilir davran›fllar ç›kar›l›r. Davran›fllar›n
ç›kar›lmas›ndan sonra bu davran›fllar› ölçecek test sorular› gelifltirilir. Gelifltirilmifl
olan testteki sorulara verilen cevaplara bak›larak kiflilerin tutumlar›n›n ne yönde
oldu¤u, zeki olup olmad›¤›, elefltirel düflünüp düflünmedi¤i, kayg›s›n›n olup olmad›¤› hakk›nda yarg›da bulunulur. Bir baflka deyiflle sorulara verilen cevaplar yorumlan›r, anlamland›r›l›r. Burada önemli olan sorulara verilmifl olan cevaplar›n yorumunun geçerli olup olmad›¤›d›r. Yorumun geçerli¤i, yap›n›n tan›mlanmas›ndaki
do¤rulu¤a, yap›dan ç›kar›lan gözlenebilir davran›fllar›n gerçekten yap›yla ilgili ve
onun tamam›n› temsil etmesine, gözlenebilir davran›fllar› ölçmek için yaz›lan sorular›n onlar› ölçebilme derecesine ba¤l›d›r (Tekin, 2000). Ölçme arac›, bireyleri tan›mlanan yap›ya uygun biçimde ay›rabiliyor ve bu araçtan elde edilen puanlar bu
yönden aç›klama yapmam›za yar›yorsa, bu araçta yap› geçerli¤i var demektir (Öncü, 1995). Yap› geçerli¤ini belirlemek için faktör analizi gibi üst düzey istatistiksel
teknikler kullan›lmaktad›r. Yap› geçerli¤inin birleflme-ayn›l›k geçerli¤i (covergent
validity) ve ay›rt etme (discriminant) geçerli¤i olmak üzere iki türü vard›r.

Biniflme-Ayn›l›k Geçerli¤i
Ölçme arac›n›n ayn›l›k geçerli¤i eldeki ölçme arac›n›n sonuçlar› ile ayn› yap›y› ölçmeyi amaçlayan alternatif ölçümler aras›ndaki biniflme derecesini gösterir (Balc›,
2001). Örne¤in, bir grup ö¤rencinin zihinsel yeterlili¤i Stanford Binet Zeka Testi,
di¤er bir IQ testi ve bir grup uzman›n yarg›lar›yla ölçülebilir. Bu üç ölçme aras›ndaki uyuflma biniflme-ayn›l›k geçerli¤ini verecektir. Bu ölçmeler aras›ndaki ortak-
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l›k-biniflme derecesi onlar›n ayn› yap›y› ölçme derecesini gösterir. Ayn›l›k geçerli¤inin ölçümü eflde¤er formlarla güvenirlik ölçümüne benzemektedir (Litwin, 1995).

Ay›rt Etme Geçerli¤i
Bir ölçe¤in farkl› yap›lar› ölçen ölçme araçlar›yla olan iliflkisi düflükse onun ay›rt
etme geçerli¤i yüksektir (Balc›, 2001).
Tablo 6.1’de geçerlik türleri ve özellikleri özetlenmifltir.
Bir ölçme arac›n›n biniflme ve ay›rt etme geçerli¤i aras›ndaki iliflkiyiSIRA
aç›klay›n›z?
S‹ZDE

4

SIRA S‹ZDE

Tablo 6.1 D Ü fi Ü N E L ‹ M
Geçerlik Türleri ve
Özellikleri

Geçerlik Türleri

Özellikleri

YorumuD Ü fi Ü N E L ‹ M

Yüz-Görünüfl Geçerli¤i

Ölçek maddelerinin nas›l göründü¤üyle ilgilidir.

Alan uzman› olmayan kiflilerinde yapabildi¤i,
olmayan
S O bilimsel
R U
de¤erlendirmedir.

Kapsam Geçerli¤i

Ölçek maddelerinin nas›l göründü¤ünün bilimsel incelenmesidir.

Genellikle alandaki
D ‹ K K A T uzman kiflilerin yapt›¤› de¤erlendirmedir.

Uyum Geçerli¤i

Ayn› de¤iflkeni ölçen ve alanda en iyi
kabul edilen bir di¤er ölçekle, gelifltirilen ölçek aras›ndaki korelasyondur.

S‹ZDEispatlanm›fl
Geçerli¤iSIRA
önceden
ve alanda en iyi kabul edilen bir
araç gerektirir.

Ölçe¤in gelecekteki olaylar› kestirebilme derecesinin ölçüsüdür.

Gelifltirilen ölçek gelecekteki
olaylar› kestirebilmede
kullan›K ‹ T A P
labilmelidir.

K ‹ T A P

Ölçe¤in ne kadar anlaml› oldu¤unun
ölçüsüdür.

Genellikle araflt›rmac›lar›n uzun
T E L E V ‹ Z Y O N sonra tasüren deneylerinden
n›mlan›r.

TELEV‹ZYON

Yordama Geçerli¤i

Yap› Geçerli¤i

AMAÇLARIMIZ

N N

‹NTERNET
Bir ölçme arac›n›n geçerli¤ini belirlemede flu yollara baflvurulabilir:
• Ölçme arac›n›n uzmanlarca incelenmesi
• Cevaplay›c›lardan ölçme arac›ndaki sorular› nas›l cevapland›rd›klar›na iliflkin bilgilerin al›nmas›
• Ölçme arac› puanlar› ile o araçla ölçülen yeteneklerin geçerli ve etkili oldu¤u bir iflteki ölçme arac› puanlar› aras›ndaki korelasyonun hesaplanmas›
• Ayn› yetene¤i ölçtü¤ü belirlenmifl olan di¤er araçlar›n puanlar›yla korelasyonlar›n hesaplanmas›
• Ölçme arac› puanlar›n›n faktör yap›s› bilinen di¤er araçlar›n puanlar›yla birlikte faktör analizine tabi tutulmas› ve ölçme arac›n›n ölçtü¤ü faktörlerin bilinen di¤er faktörlere göre yorumu
• Ölçme arac›n›n oldukça uzun zaman aral›klar›yla ayn› gruba iki veya üç defa uygulanmas› ve test puanlar›n›n kararl›l›¤›n›n yoklanmas›
• Ölçme arac›n›n alt bölümlerinin veya sorular›n›n birbirleriyle korelasyonlar›n›n yorumu
Ölçme araçlar›n›n geçerliklerini art›rmak için afla¤›daki ilkelere dikkat edilmelidir (Erdo¤an, Tüzün ve Ural, 1980):
• Ölçme arac›ndaki her soru ölçmek istedi¤iniz davran›fllardan en az birini ortaya ç›kar›c› ve ölçücü olacak biçimde haz›rlanmal›d›r.

S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

‹NTERNET
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• Ölçme arac›ndaki her soru ölçtü¤ümüz davran›fla sahip olanlarla olmayanlar› ay›rt edici biçimde haz›rlanmal›d›r
• Ölçme arac› ölçtü¤ü özelli¤i hem kapsay›c› hem de dengeli biçimde temsil
edici nitelikte haz›rlanmal›d›r
• Ölçme arac› ortaya konan yap›ya uygun haz›rlanmal›, bu yönde otoritelere
kontrol ettirilmeli, elefltiriye aç›k tutulmal›d›r
• Ölçme arac›n› sadece belli yetene¤i ölçen maddelerle geniflletmekten kaç›n›lmal›d›r

Güvenirlik ve Geçerlik ‹liflkisi
Güvenirlik ve geçerlik kavramlar›ndan sonra bu iki kavram aras›ndaki iliflkiye bakacak olursak; güvenirlik geçerlik için gerekli kofluldur, fakat yeterli koflul de¤ildir. Bir test geçerli olmak için güvenilir olmak zorundad›r. Bir testin güvenirli¤i düflük ise geçerli¤i de düflüktür. Ancak güvenirli¤i yüksek olan bir testin geçerli¤i
yüksek olmayabilir, hatta düflük olabilir. Güvenirli¤i düflük olan bir testin geçerli¤i ne denli u¤rafl›l›rsa u¤rafl›ls›n belli bir s›n›r›n üstüne ç›kar›lamaz. Bir testin güvenirli¤ini etkileyen tüm faktörler do¤rudan ya da dolayl› olarak o testin geçerli¤ini
de etkilemektedir (Tekin, 2000, s.76). Bir baflka deyiflle güvenirli¤i etkileyen her
fley geçerli¤i de etkilemektedir. Özetlenecek olursa geçerli bir test güvenilirdir ama
güvenilir bir test her zaman geçerli de¤ildir. fiekil 6.2’de güvenirlik ile geçerlik aras›ndaki iliflki yer almaktad›r.
fiekil 6.2
Geçerlik ile Güvenirlik
Aras›ndaki ‹liflki
Kaynak:
Fraenkel, J.R. ve Wallen, N.E.
(2003). How to design and
evaluate research in
education (5th ed.). NY:
McGraw-Hill. s. 166

Geçerli ve
güvenilir de¤il

Geçerli¤i ve
güvenirli¤i
düflük

Geçerli de¤il
güvenirli¤i
düflük

Güvenilir ama
geçerli
de¤il

Geçerli ve
güvenilir

‹Ç VE DIfi GEÇERL‹K
‹ç geçerlik var›lan bir nedensel iliflkide, sonucun bilinen nedenlerle (deney de¤iflkenleri ile) gerçekten aç›klanabilirli¤idir. ‹ç geçerlik kat›l›mc›lar›n yafl›, çal›flman›n
yap›ld›¤› ortam›n koflullar›, kullan›lan materyallerin türü gibi farkl› faktörlerden etkilenmektedir. Örne¤in, bir araflt›rmac›n›n ilkö¤retim 1-5. s›n›flardaki ö¤rencilerin
boy uzunluklar› ile matematik baflar›lar› aras›nda yüksek bir korelasyon katsay›s›
hesaplam›fl oldu¤unu (r=.83) ve buna ba¤l› olarak uzun boylu ö¤rencilerin daha
yüksek matematik notlar›na sahip oldu¤u sonucuna ulaflt›¤›n› varsayal›m. Bu sonucun ortaya ç›kma nedeni yafl faktörüdür. 5. s›n›f ö¤rencileri 1. s›n›f ö¤rencilerine göre hem uzun boyludur hem de matematikteki baflar›lar› daha yüksektir (Fraenkel ve Wallen, 2003, s.178). Bunu bir baflka örnekle aç›klayacak olursak tedavi
edilen bir grup hastan›n iyileflmesi halinde, bunun gerçekten kendilerine verilmekte olan ilaçlar nedeniyle olma olas›l›¤› “ilaç-iyilefltirme” nedensel ba¤›n›n iç geçerlik ifadesidir. ‹ç geçerli¤i etkileyen farkl› faktörler bulunmaktad›r. Bunlar;
Kat›l›mc›lar›n özellikleri: Yafl, cinsiyet, yetenek, sosyo-ekonomik durum, tutum, inançlar gibi çal›flmada yer alan bireylerin özellikleri
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Kat›l›mc› kayb›: Alanyaz›nda denek kayb› olarak ta adland›r›lan bu faktörde
bafllang›çta çal›flmaya kat›lan ancak uygulama sürecinde hastal›k, derse gelmeme
gibi bir tak›m nedenlerle ölçme araçlar›na cevap vermeyen bireyler
Yer: Araflt›rman›n gerçeklefltirildi¤i yerin özellikleri (büyüklük, ›s›, ayd›nl›k vb.).
Veri toplama: Veri toplama araçlar›, veri toplayan bireyin özellikleri, veri toplayan bireyin yanl›l›¤› vb.
Ölçme etkisi: Öntest olarak kullan›lan ölçme sorular›n›n bireyler taraf›ndan
unutulmamas› ve son testte hat›rlanmas›
Zaman: Kat›l›mc›lar›n cevaplar›n› etkileyebilecek baz› olaylar›n çal›flma esnas›nda meydana gelmesi (Örn: Deprem, önemli bir kiflinin ölümü vb.)
Olgunlaflma: Örne¤in resim bölümü ö¤rencilerinin resim yetene¤inin y›llar
içinde iyileflmesi
Uygulama süreci: Özellikle deneysel çal›flmalarda deney ve kontrol gruplar›ndaki uygulay›c› farkl›l›¤›, bireyin bir yöntemi di¤erine tercih etmesi vb.
D›fl geçerlik ise örnek bir grup üzerinde, araflt›rma koflullar› içerisinde var›lan
bir sonucun evrene genellenebilirli¤idir. Örne¤in, laboratuar araflt›rmas› ile etkinli¤i saptanan bir ilaç türünün çiftçinin tarlas›nda da benzer sonuç verme olas›l›¤›
“ilaç-ürün” nedensel ba¤›n›n d›fl geçerlik ifadesidir. D›fl geçerli¤in etkilendi¤i bir
tak›m faktörler bulunmaktad›r. Bunlar; ölçme-ba¤›ms›z de¤iflken etkileflimi, yanl›
seçim, ba¤›ms›z de¤iflken etkileflimi, deneme tepkisi ve ba¤›ms›z de¤iflkenlerin etkileflimidir (Karasar, 1999). Araflt›rmalarda iç ve d›fl geçerlik dengesinin sa¤lanmas› gerekmektedir. ‹ç ve d›fl geçerliklerin sa¤lanmas› birbirine ters iflleyen süreçleri
gerektirmektedir
‹ç ve d›fl geçerli¤in sa¤lanmas›n›n birbirine ters iflleyen süreçleri gerektirmesini
SIRA S‹ZDE aç›klay›n›z?

KULLANIfiLILIK

5

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Bir ölçme arac›n›n sahip olmas› istenilen niteliklerden birisi de kullan›fll›l›kt›r. Bir
ölçme arac›n›n kullan›fll›¤› onun gelifltirilmesi, ço¤alt›lmas›, uygulanmas› ve puanS O R s.130)
U
lanmas›n›n kolay ve ekonomik olmas›d›r (Tekin, 2000). Kan (2006,
ise kullan›fll›¤› üç bafll›k alt›nda ele almaktad›r. Bunlar:
Ekonomiklik: Ölçme arac›n›n zaman, para, emek aç›s›ndan ekonomik
olmas›
D‹KKAT
Uygulanabilirlik: Ölme arac›n›n uygulanabilir özelli¤i için;
• yönergenin aç›k ve anlafl›l›r olmas›,
SIRA S‹ZDE
• biçimsel özelliklerinin uygun ve anlafl›l›r olmas›,
• uygulayan kiflilerin gereksiz çaba sarf etmesine gerek olmamas›,
AMAÇLARIMIZ
• farkl› materyal ya da parçalardan olufluyorsa bunlar›n kolayca
birlefltirilebilmesi gereklidir.
Puanlanabilirlik: Ölçme arac›n›n puanlanabilir özelli¤i için;
K ‹ T A P
• yan›t ka¤›d›n›n aç›k ve anlafl›l›r düzenlenmesi,
• yan›t anahtar›n›n özenli haz›rlanmas›,
• puanlar›n kolay, h›zl› ve do¤ru elde edilmesi gereklidir.
TELEV‹ZYON
Örne¤in aç›k uçlu s›navlar›n haz›rlanmas› kolay ancak puanlamas›
zaman al›c›d›r. Özetlenecek olursa kullan›fll› bir ölçme arac›n›n kullan›lmas›, emek, para ve
zaman yönünden ekonomiklik sa¤lamal›d›r. Kullan›lmas› zor olan, ileri derecede
uzmanl›k gerektiren, emek, para, zaman aç›s›ndan çok fazla gerekleri
‹ N T E R N E Tolan bir ölçme arac› kullan›fll› de¤ildir.

N N
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N‹TEL ARAfiTIRMALARDA GEÇERL‹K VE GÜVEN‹RL‹K
Nitel araflt›rmalarda geçerlik araflt›rma sonuçlar›n›n do¤rulu¤unu konu edinir. ‹ç
geçerlik araflt›rmac›n›n ölçmek istedi¤i veriyi, kulland›¤› yöntem ve araçla gerçekten ölçüp ölçemeyece¤ine iliflkin iken, d›fl geçerlik kullan›lan veri toplama arac›n›n benzer gruplarda benzer sonuçlar verip vermeyece¤ine iliflkindir. Nitel araflt›rmalarda güvenirlik araflt›rma sonuçlar›n›n tekrar edilebilirli¤iyle ilgilidir. ‹ç güvenirlik baflka araflt›rmac›lar›n ayn› veriyi kullanarak ayn› sonuçlara ulafl›p ulaflamayaca¤›yla ilgili iken d›fl güvenirlik araflt›rma sonuçlar›n benzer ortamlarda ayn› flekilde elde edilip edilemeyece¤iyle ilgilidir.

Nitel Araflt›rmalarda Geçerlik
Nitel araflt›rmalarda geçerlik, araflt›rmac›n›n araflt›rd›¤› olguyu, oldu¤u gibi ve yans›z olarak yans›tmas› anlam›na gelmektedir (Kirk ve Miller, 1986, s.10, aktaran;
Cavkaytar, 2009). Nitel araflt›rma do¤as› gere¤i araflt›rmac›ya geçerlik aç›s›ndan
önemli yararlar sa¤lamaktad›r. Nitel araflt›rma esnek bir yap›ya sahip olmas›ndan
dolay› araflt›rmac› veri toplama sürecinde gerekli de¤iflikliklere gidebilir, araflt›rmas›na yeni sorular ekleyebilir ya da toplad›¤› verileri do¤rulamak için farkl› veri toplama yollar›na baflvurabilir. Nitel araflt›rmalarda betimleyici, yorumlay›c›, kuramsal,
genelleyici ve de¤erlendirici geçerlik olmak üzere befl tür geçerlikten bahsedilebilir.
Betimleyici geçerlik, anlam› de¤ifltirilmeden, araflt›rmac›n›n kendi düflünceleri
do¤rultusunda seçicilik yap›lmadan oluflturulan ve araflt›r›lan konuyu bütün gerçekli¤iyle do¤ru bir flekilde ortaya koyan geçerliktir.
Yorumlay›c› geçerlik, araflt›rman›n, araflt›r›lan kiflileri ya da durumlar› yans›tan,
ço¤u kez de araflt›r›lan kiflilerin vermeye çal›flt›klar› anlamlar, onlar›n kulland›klar›
kelimeler, yorumlamalar, onlar›n amaçlar›n› ortaya koymas›d›r.
Kuramsal geçerlik araflt›rman›n araflt›r›lan olguyu aç›klama derecesi olarak düflünülür. Bu anlamda, kuramsal geçerlik araflt›r›lan kiflilerin yap›land›rd›klar› ya da
oluflturduklar›d›r.
Genelleyici geçerlik bir araflt›rman›n verileriyle oluflturulan kuram›n benzer durumlar› anlamada yararl› olmas› olarak düflünülebilen genelleme, burada üzerinde
araflt›rma yap›lan kiflilerin, gruplar›n ve durumlar›n içerisinde genelleme yap›labilme özelli¤iyle iliflkilendirilmektedir.
De¤erlendirici geçerlikte araflt›rmac›, araflt›rma verilerine göre araflt›r›lan kifli ya da
durum hakk›nda de¤erlendirmede bulunmakta ve kararlar vermektedir (Ekiz, 2004).
Nitel araflt›rmada iç geçerli¤i sa¤layabilmek için araflt›rmac›; araflt›rma bulgular› araflt›r›lan ortama ba¤l› olarak tan›mlam›fl m›d›r? Bulgular tutarl› ve anlaml› m›d›r? Araflt›rma bulgular› do¤rulanm›fl m›d›r? Elde edilen bulgular oluflturulan kavramsal çerçeveye uygun mudur? Bulgular› do¤rulatmada kullan›lan kurallar ve
stratejiler var m›d›r? Aç›k olmayan olgu ya da olaylar belirlenmifl midir? Bulgular›
aç›klamada alternatif yaklafl›mlar kullan›fl m›d›r? Bulgular araflt›rmaya kat›lanlar taraf›ndan gerçekçi bulunmufl mudur? Araflt›rmada yap›lan tahminler ve genellemeler elde edilen verilerle tutarl› m›d›r? sorular›na yeterli bir biçimde cevap verebilmelidir. D›fl geçerli¤i sa¤layabilmek için de araflt›rma örneklemi ortam› ve süreçleri baflka örneklemlerle karfl›laflt›rma yap›labilecek düzeyde ayr›nt›l› tan›mlanm›fl
m›d›r? Araflt›rma raporu genelleme konusunda olas› engelleri tart›fl›yor mu? Örnekleme genellemeye izin verecek ölçüde çeflitlendirilmifl midir? Araflt›rma kapsaml›
tan›mlamalara yer veriyor mu? Araflt›rma sonuçlar› araflt›rma sorusu ile ilgili kuramlarla tutarl› m›d›r? Araflt›rma, bulgular›n baflka araflt›rmalarda test edilmesi için ge-
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rekli aç›klamalar› yapm›fl m›d›r? Araflt›rma bulgular› benzer ortamlarda kolayl›kla
test edilebilir mi? Okuyucu araflt›rma sonuçlar›n› kendi deneyimleriyle iliflkilendirebiliyor mu? sorular›na araflt›rmac› yeterli bir biçimde cevap verebilmelidir (Miles
ve Huberman, 1994). Nitel araflt›rmalarda kullan›lan yöntemlerin çeflitlili¤i oran›nda araflt›rman›n geçerli¤i artmaktad›r.

Nitel Araflt›rmalarda Güvenirlik
Nitel araflt›rmalarda güvenirlik, toplanan verilerin, kendi içinde tutarl›l›¤›, araflt›rmay› yapanlar ve araflt›rma raporunu okuyanlar için verilerin anlaml› olufluyla sa¤lanmaktad›r (Mills, 2003). Nitel araflt›rmada gerçekler bireylere ve içinde bulunulan ortama göre sürekli bir de¤iflme içindedir ve araflt›rman›n benzer gruplarda
tekrarlanmas›yla ayn› sonuçlara ulafl›lmas›n›n olanakl› olmad›¤›n› bafltan kabul etmek gerekmektedir. Ayn› zamanda ayn› verileri iki farkl› araflt›rmac›n›n farkl› alg›lamas› ve yorumlanmas› ola¤and›r. Nitel araflt›rmalar›n güvenirli¤inin sa¤lanmas›nda kullan›lan stratejiler afla¤›daki gibi özetlenebilir (Cohen ve Crabtree, 2008; aktaran: Cavkaytar, 2009):
Veri çeflitlemesi: Farkl› veri kaynaklar›n›n kullan›lmas›
Verilerin do¤rulanmas›: Toplanan verilerin araflt›rma sürecinde farkl› uzmanlar
taraf›ndan incelenmesi ya da araflt›rma sürecinin d›fl›nda olanlar taraf›ndan bulgular›n, yorumlar›n, sonucun verilerle desteklenip desteklenmedi¤inin ve bütünlü¤ünün de¤erlendirilmesi
Araflt›rma sürecinin betimlenmesi: Araflt›rma sürecinde yer alan kiflilerin, ortam›n, araflt›rma sürecinin ayr›nt›l› olarak betimlenmesi
Nitel araflt›rmalarda d›fl güvenirli¤in sa¤lanmas› için al›nabilecek önlemler; araflt›rmac›n›n araflt›rma içindeki konumunu belirginlefltirmesi, veri kayna¤› olan bireylerin aç›k bir biçimde tan›mlanmas›, araflt›rma sürecindeki sosyal ortam ve süreçlerin tan›mlanmas›, elde edilen verilerin analizinde kullan›lan kavramsal çerçeve ve
varsay›mlar›n ayr›nt›l› biçimde tan›mlanmas›, veri toplama ve analiz yöntemlerinin
ayr›nt›l› biçimde aç›klanmas›d›r. ‹ç güvenirli¤in sa¤lanmas› için yap›labilecekler ise
toplanan verilerin betimsel bir yaklafl›mla sunulmas›, ayn› araflt›rmaya birden fazla
araflt›rmac›n›n dahil edilmesi, gözlem yoluyla elde edilen bulgular›n görüflmeler
yoluyla do¤rulanmas›, elde edilen verilerin analizinde bir baflka araflt›rmac›y› kullanma ve sonuçlar› do¤rulatma, önceden oluflturulan ve ayr›nt›l› biçimde tan›mlanm›fl bir kavramsal çerçeveye ba¤l› veri analizidir (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005).
Nitel araflt›rmalarda görüflme yöntemiyle toplanan verilerin güvenirli¤i için
araflt›rmac›lar›n ve uzmanlar›n iflaretlemeleri karfl›laflt›r›l›r. Görüfl birli¤i / (görüfl ayr›l›¤›+görüfl birli¤i)*100 (Miles ve Huberman, 1994) formülü kullan›larak, araflt›rman›n güvenilirli¤i % olarak hesaplan›r. Hesaplanan bu de¤erin %80’i geçmesi durumunda, araflt›rman›n güvenilirli¤inin sa¤land›¤› sonucuna ulafl›lmaktad›r.
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Özet
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1

Güvenirlik ve türlerini aç›klayabilmek

• Güvenirlik bir ölçme arac›n›n bir uygulan›fl›ndan
di¤er uygulan›fl›na elde edilen sonuçlar›n tutarl›¤›n› ifade etmektedir. Güvenirlik ölçme arac›n›
ölçtü¤ü özelli¤i ya da özellikleri, ne derecede bir
kararl›l›kla ölçmekte oldu¤unun göstergesidir.
• Yap›lan bir ölçme ifllemi için dört tür güvenirlik
çeflidi vard›r. Bunlar; test-tekrar test, efl de¤er
(paralel) formlar, iç tutarl›l›k ve ba¤›ms›z gözlemciler aras› uyumdur.

N
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2

Güvenirli¤i etkileyen faktörleri s›ralayabilmek

• Güvenirli¤i etkileyen faktörler, testin kendisiyle ilgili faktörler, uygulama koflullar› ve testi
alan ö¤renci ya da ö¤renci grubu ile ilgili etkenlerdir.
• Testin kendisiyle ilgili faktörler; testin uzunlu¤u,
test yönergesinin ve testteki maddelerin ifadesi,
test içeri¤inin benzeflikli¤i ve puanlamadaki nesnelliktir.
• Testin uygulama koflullar› her bir ö¤renci için
ayn› olmal›d›r. Bir baflka deyiflle testin uyguland›¤› yerdeki ›s›, ›fl›k, havaland›rma gibi koflullar
elveriflli olmal› ve testi uygulayanlar yans›z davranmal›d›r.
• Testi alan ö¤renci ya da ö¤renci grubu ile ilgili etkenler; bireyin sürekli ve genel özellikleri, bireyin
sürekli ve özel özellikleri, bireyin geçici ve genel
özellikleri, bireyin geçici ve özel özellikleridir.
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3

Geçerlik ve geçerlik türlerini aç›klayabilmek

• Geçerlik, bir ölçme arac›n›n ölçmeyi amaçlad›¤›
özelli¤i, baflka herhangi bir özellikle kar›flt›rmadan do¤ru olarak ölçebilme derecesidir. Bir baflka deyiflle bir ölçme arac›n›n gelifltirilmifl bulundu¤u konuda amaca hizmet etmesidir.
• Geçerlik türleri; yüz-görünüfl geçerli¤i, kapsam geçerli¤i, kritere dayal› geçerlik, yap› geçerli¤idir.

N

Geçerlik ile güvenirlik aras›ndaki iliflkiyi aç›klayabilmek
• Bir test geçerli olmak için güvenilir olmak zorundad›r. Bir testin güvenirli¤i düflük ise geçerli¤i de
düflüktür. Ancak güvenirli¤i yüksek olan bir testin geçerli¤i yüksek olmayabilir, hatta düflük olabilir. Güvenirli¤i düflük olan bir testin geçerli¤i
ne denli u¤rafl›l›rsa u¤rafl›ls›n belli bir s›n›r›n üstüne ç›kar›lamaz. Bir testin güvenirli¤ini etkileyen tüm faktörler do¤rudan ya da dolayl› olarak
o testin geçerli¤ini de etkilemektedir Özetlenecek olursa geçerli bir test güvenilirdir ama güvenilir bir test her zaman geçerli de¤ildir.
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•

•
•
•

N

Ölçme arac›n›n kullan›fll›¤›n› art›rmak için yap›lmas› gerekenleri aç›klayabilmek
Bir ölçme ac›n›n kullan›fll›l›¤›n art›rmak için yap›labilecekler;
Ölçme arac›ndaki maddelerin okunmas› ve birbirlerinden ayr› bir bütün olarak alg›lanmas› kolay olmal›d›r.
Ölçme arac›n›n uygulama alan› genifl olmal›d›r.
Ölçme arac›n›n uygulanmas› güç ve masrafl› olmamal›d›r.
Ölçme arac›n›n puanlanmas› kolay olmal›d›r.

Nitel araflt›rmalarda geçerlik ve güvenirli¤i tan›mlayabilmek
• Nitel araflt›rma esnek bir yap›ya sahip olmas›ndan dolay› araflt›rmac› veri toplama sürecinde
gerekli de¤iflikliklere gidebilir, araflt›rmas›na yeni sorular ekleyebilir ya da toplad›¤› verileri
do¤rulamak için farkl› veri toplama yollar›na
baflvurabilir. Nitel araflt›rmalarda betimleyici,
yorumlay›c›, kuramsal, genelleyici ve de¤erlendirici geçerlik olmak üzere befl tür geçerlilikten
bahsedilebilir.
• Nitel araflt›rmada gerçekler bireylere ve içinde
bulunulan ortama göre sürekli bir de¤iflim içindedir ve araflt›rman›n benzer gruplarda tekrarlanmas›yla ayn› sonuçlara ulafl›lmas›n›n olanakl›
olmad›¤›n› bafltan kabul etmek gerekmektedir.
Ayn› zamanda ayn› verileri iki farkl› araflt›rmac›n›n farkl› alg›lamas› ve yorumlamas› ola¤and›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi güvenirlik katsay›s› olamaz?
a. 1.00
b. -0.75
c. 0.99
d. 0.70
e. 0.80
2. Yasemin Ö¤retmen gelifltirdi¤i aç›k uçlu s›navdan
ö¤rencilerinin ald›¤› puanlar› üç gün arayla yeniden
puanlam›fl ve puanlamalar aras›ndaki tutarl›¤a bakm›flt›r. Yasemin Ö¤retmen afla¤›dakilerden hangisini belirlemeye çal›flmaktad›r?
a. S›nav›n geçerli¤i
b. Sorular›n do¤rulu¤u
c. Puanlama anahtar›n›n tutarl›l›¤›
d. Sorular›n zorluk derecesi
e. Puanlama güvenirli¤i
3. Akif Ö¤retmen ö¤rencilerinin aç›k uçlu sorulardan
oluflan s›nav ka¤›tlar›n› de¤erlendirmifltir. Ayn› de¤erlendirmeyi Yasemin Ö¤retmen’inde yapmas›n› istemifltir. Akif Ö¤retmenin bu uygulamas› afla¤›dakilerden
hangisine bir örnek olabilir?
a. Test-tekrar test
b. Testi yar›lama yöntemi
c. Ba¤›ms›z gözlemciler aras› uyum
d. ‹ç tutarl›k katsay›s›
e. Alternatif form yöntemi
4. Afla¤›dakilerden hangisi bir ölçme arac›n›n güvenirli¤ini etkileyen faktörlerden biri de¤ildir?
a. Testin uzunlu¤u
b. Testteki maddelerin ifadesi
c. Test içeri¤inin benzeflikli¤i
d. Puanlamadaki öznellik
e. Uygulama koflullar›
5. Araflt›rmac› ölçme arac›n› ayn› gruba belirli bir zaman aral›¤›yla iki kez uygulanm›fl ve bireylerin birinci
uygulamada ald›klar› puanlar ile ikinci uygulamada ald›klar› puanlar aras›ndaki korelasyon katsay›s›n› 0.70
olarak hesaplam›flt›r. Bu ölçme arac›n›n güvenirlik katsay›s› kaçt›r?
a. 0.60
b. 0.65
c. 0.70
d. 0.75
e. 0.80

6. Sosyal Bilimlerde Araflt›rma Yöntemleri dersinde geçerlik ve güvenirlik konusuna a¤›rl›k veren ö¤retim eleman› yapt›¤› testte veri toplama yöntemleri konusundan soru sormufltur. Ö¤retim eleman› afla¤›dakilerden
hangisini sa¤layamam›flt›r?
a. Testin kapsam geçerli¤ini
b. Puanlay›c› güvenirli¤ini
c. Testin kullan›fll›¤›n›
d. Testin objektifli¤ini
e. Sorular›n zorluk derecesini
7. ‹lkö¤retim ö¤rencilerinin matematik testi puanlar›n›n
onlar›n gelecekteki matematik baflar›lar›n›n tahmininde
kullan›labilmesi bu testin hangi özelli¤iyle ilgilidir?
a. Yüz-görünüfl geçerli¤i
b. Yordama geçerli¤i
c. Kapsam geçerli¤i
d. Yap› geçerli¤i
e. Benzer ölçekler geçerli¤i
8. Aç›k uçlu s›navlar›n haz›rlanmas› kolay ancak puanlamas› zaman al›c› olmas› ölçme arac›n›n hangi niteli¤iyle ilgilidir?
a. Güvenirlik
b. Geçerlik
c. Kullan›fll›l›k
d. Objektiflik
e. Kararl›l›k
9. Anlam› de¤ifltirilmeden, araflt›rmac›n›n kendi düflünceleri do¤rultusunda seçicilik yap›lmadan oluflturulan
ve araflt›r›lan konuyu bütün gerçekli¤iyle do¤ru bir flekilde ortaya koyan nitel araflt›rmalardaki geçerlik türü
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Yorumlay›c›
b. Genelleyici
c. Kuramsal
d. Betimleyici
e. De¤erlendirici
10. Nitel araflt›rmalarda araflt›rmac›n›n araflt›rma içindeki konumunu belirginlefltirmesi afla¤›dakilerden hangine etki etmektedir?
a. D›fl geçerlik
b. ‹ç geçerlik
c. Kullan›fll›k
d. ‹ç güvenirlik
e. D›fl güvenirlik
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

Biliflötesi Ö¤renme Stratejileri Ölçme Arac›n›n Gelifltirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çal›flmas›
Biliflötesi ö¤renme stratejileri genel olarak bireyin kendi ö¤renme bilifl sistemi, yap›s› ve çal›flmas› hakk›ndaki
bilgisidir. Ö¤renme sürecinin etkinlefltirilmesi için ö¤rencinin biliflötesi ö¤renme stratejilerinin durumu ve
düzeyi hakk›nda bilgi sa¤layacak bir ölçme arac›na ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu çal›flmada bir Biliflötesi Ö¤renme Stratejileri Ölçe¤i gelifltirilmesi amaçlanm›flt›r. Ölçe¤in geçerlik ve güvenirlik çal›flmas› için; normal da¤›l›m
analizleri, faktör analizi, iç tutarl›k katsay›s›, maddetoplam korelasyon katsay›lar› ve ay›rt edici geçerlik
analizleri yap›lm›flt›r. Araflt›rmaya 655 üniversite ö¤rencisi kat›lm›flt›r. Yap› geçerli¤i sonuçlar› ölçe¤in toplam
varyans›n %45’ini aç›klayan dört faktör yap›s›na sahip
oldu¤unu göstermifltir. Yap›lan tüm analizler sonucunda ölçe¤in üniversite ö¤rencilerinin biliflötesi ö¤renme
stratejilerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme arac› oldu¤u saptanm›flt›r.

1. b

”

Kaynak: Namlu, A. (2004). Biliflötesi ö¤renme stratejileri ölçme arac›n›n gelifltirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çal›flmas›. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 123-136.

2. e
3. c
4. d
5. c
6. a
7. b
8. c
9. d

10. e

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenirlik” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenirlik” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenirlik” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenirli¤i Etkileyen Faktörler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenirlik” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geçerlik” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geçerlik” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kullan›fll›l›k” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nitel Araflt›rmalarda Geçerlik ve Güvenirlik” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nitel Araflt›rmalarda Geçerlik ve Güvenirlik” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Bir s›navda güvenirli¤i etkileyen faktörler ve al›nabilecek önlemler flu flekilde s›ralanabilir:
• S›nav süresi yeterli oldu¤unda güvenirlik artar, k›sa
oldu¤unda düfler.
• S›nav›n orta güçlükte olmas› güvenirli¤i artt›r›r.
• S›nav ka¤›d›n›n biçimsel özellikleri, ö¤rencinin rahatl›kla okuyabilece¤i ve alg›layabilece¤i biçimde
düzenlenmesi güvenirli¤i artt›r›r.
• Dikkat ve dikkatle ilgili her fley s›nav›n güvenirli¤ini
etkiler. Dikkat da¤›t›c› faktörlerin ortadan kald›r›lmas› gereklidir.
• S›nav›n kolay sorularla bafllamas› ö¤rencilerin motivasyonunu artt›raca¤›ndan güvenirlik artar.
• S›navdaki soru say›s› artt›kça duyarl›k artaca¤›ndan
güvenirlikte artar.
• fians baflar›s› artt›kça s›nav›n güvenirli¤i azal›r. Çoktan seçmeli testlerde seçenek say›s› çok olan test seçenek say›s› az olan teste göre daha güvenilirdir.
• Sorular›n ö¤renciler taraf›ndan aç›k, net, kolay anlafl›l›r olmas› ve her sorunun kesin, tek bir cevab›n›n
olmas› güvenirli¤i artt›r›r.
S›ra Sizde 2
Testin uzunlu¤u, test yönergesinin ve testteki maddelerin ifadesi, test içeri¤inin benzeflikli¤i uzmanlar taraf›ndan gelifltirilip incelenmekte, puanlama sürecinde nesnel davran›lmaktad›r. Ayr›ca testin uygulama koflullar›n›n her bir ö¤renci için ayn› olmas› sa¤lanmaya çal›fl›lmakta, testi uygulayanlar da yans›z davranmaktad›rlar.
S›ra Sizde 3
Bir baflar› testinin kapsam geçerli¤ine sahip olup olmad›¤›n› belirlenmenin en kolay yolu belirtke tablosunun
haz›rlanmas›d›r. Belirtke tablosu sütunlar›nda hedefdavran›fllar›n, sat›rlar›nda ise içeri¤in (konu ya da ünite) bulundu¤u bir tablodur. Belirtke tablosunun haz›rlanmas›nda Bloom’un taksonomisinden yararlan›lmaktad›r. Ölçme arac› haz›rlan›rken belirtke tablosunda belirlenmifl olan hedef-davran›fllara yönelik sorular haz›rlan›r. Böylelikle kapsamdaki tüm hedef-davran›fllar›n
eksiksiz olarak ölçme arac›nda soru olarak yer almas›
sa¤lan›r.

S›ra Sizde 4
Bir ölçe¤in ayn› yap›y› ölçen benzeri araçlarla olan iliflkisi yüksek olmal› (ayn›l›k geçerli¤i) buna karfl›l›k farkl› yap›y› ölçen araçlarla iliflkisi düflük olmal›d›r (ay›rt etme geçerli¤i).
S›ra Sizde 5
‹ç geçerli¤in en iyi kontrol alt›na al›nabildi¤i laboratuar
araflt›rmalar›nda, d›fl geçerli¤in korunamayaca¤› görüflü
yayg›nd›r. Çünkü iç geçerli¤i sa¤lamak amac›yla uygulanan kontrollerin art›r›lmas›, deney ortam›n›n do¤al
ortamdan uzaklaflmas› sonucunu da birlikte getirebilir.
Bu durum ise, bulgular›n, deney d›fl›ndaki benzer durumlara genellenebilme olana¤›n› bir baflka deyiflle d›fl
geçerli¤i azalt›r. Ayn› flekilde, d›fl geçerli¤in daha iyi
sa¤land›¤› alan denemelerinde de iç geçerli¤in gerektirdi¤i kontrolleri gerçeklefltirme güçlü¤ü vard›r.
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Verilerin Analizi

7

Sosyal bilimlerde yap›lan araflt›rmalarda nicel verileri analiz ederken ortalama ve
standart sapma gibi bafllang›ç düzeyindeki betimsel de¤erlerin yan›nda en çok
karfl›m›za ç›kan teknikler, t testi, varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon (ba¤›nt›)
gibi tekniklerdir. Nicel verilerle yap›lan analizler, veri toplama süreci bittikten
sonra gerçeklefltirilir. Nitel veri analizi ise veri toplama süreci ile birlikte bafllayan
ve verileri raporlaflt›rmaya kadar devam eden bir süreçtir. Nitel analizde en çok
yararlan›lan yaklafl›mlar betimsel analiz ve içerik analizi olup, bu analizleri
yapan araflt›rmac›lar için betimleme, analiz ve yorumlama yetilerinde etkin olmak
oldukça önemlidir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
nicel analiz ile ilgili temel kavramlar› s›ralayabilecek,
sürekli de¤iflkenler bak›m›ndan gruplar aras›ndaki farklar› irdeleyebilecek,
bir grup üzerinde yap›lan farkl› ölçümleri karfl›laflt›rabilecek,
iki sürekli de¤iflken aras›ndaki iliflkiyi yorumlayabilecek,
nitel analiz ile ilgili temel kavramlar› aç›klayabilecek,
betimsel analiz kavram›n› tart›flabilecek,
içerik analizinin aflamalar›n› özetleyebilecek,
betimsel analiz ile içerik analizi süreçlerini karfl›laflt›rabileceksiniz.
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Örnek Olay
Çay Tadan Kad›n
1920’li y›llar›n sonunda Cambridge ‹ngiltere’de bir yaz günüydü. Bir grup üniversite ö¤retim üyesi, eflleri ve birkaç misafir, bahçede bir masan›n etraf›nda ö¤leden
sonra çay› için toplanm›fllard›. Bir han›mefendi, yar›m fincan çay›n üzerine eflit
miktarda süt kar›flt›r›ld›¤›nda, yar›m fincan sütün üzerine eflit miktarda çay kar›flt›r›ld›¤›ndan farkl› bir tat olufltu¤unda ›srar ediyordu. Ortamda bulunan bilim
insanlar› bunun kat›ks›z bir saçmal›k oldu¤unu düflünüyorlard›. Fark ne olabilirdi ki? Bu iki kar›fl›m›n barda¤a konulma s›ras›n›n kar›fl›m›n kimyas›nda bir farkl›l›k oluflturabilece¤ine kimse ihtimal vermiyordu. K›sa boylu, zay›f, kal›n gözlüklü ve sakallar› griye çalmaya bafllam›fl bir adam, problemle gerçekten ilgilendi ve
test etmeye karar verdi. Kad›n›n önüne birçok fincan getirilmesine, hepsinde eflit
miktarda çay ve süt olmas›na, ancak baz›lar›n›n içine önce süt, baz›lar›n›n içine
de önce çay kat›lmas›na karar verildi. Kad›n, eflit miktarda ancak farkl› s›rayla
çay ve süt kar›flt›r›lm›fl fincanlardaki kar›fl›mlar› birer birer tatt› ve hangisinin çaysüt hangisinin süt-çay kar›fl›m› oldu¤una karar vermeye çal›flt›.
Kaynak: Salsburg, D. (2002). The lady tasting tea: How statistics revolutionized
science in the twentieth century. New York: Henry Holt and Company.
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G‹R‹fi
Herkes elbette çay partisinde çay ve süt ile süt ve çay kar›fl›mlar›n› ay›rt etmeye çal›flan kad›n›n baflar›l› olup olmad›¤›n› merak ediyordur. Ancak daha da önemlisi,
kad›n›n baflar›l› olup olmayaca¤›na nas›l karar verilece¤idir. Diyelim ki kad›n, önüne gelen 10 fincandan alt›s›n› do¤ru tahmin etti, ancak dört tanesinde yan›ld›. Bu
bir baflar› olarak kabul edilebilir mi? Kad›n›n baflar›l› kabul edilebilmesi için do¤ru
yan›tlar›n yanl›fl yan›tlardan ne kadar yüksek olmas› gerekir. Bir baflka deyiflle elde bulunan veriler ile yola ç›k›ld›¤›nda, do¤ru yan›tlar ile yanl›fl yan›tlar aras›nda
ne kadar bir fark olmal› ki kad›n baflar›l› ya da baflar›s›z kabul edilebilsin. Bu flekilde farkl› ölçümler aras›nda anlaml› bir fark ya da iliflki olup olmad›¤›n› belirlemeye yarayan teknikler bu ünitenin sadece küçük bir bölümünü oluflturmaktad›r.
Bunun yan›nda birey ya da objelerin belli bir özelli¤e sahip olma miktarlar›n› aç›klayan de¤iflkenler (nicel) ve birey ya da objelerin sahip olduklar› belirli bir özelli¤e göre s›n›fland›r›ld›klar› de¤iflkenler (nitel) üzerinde yap›lan baz› çözümlemelerden söz edilecektir.

N‹CEL VER‹LER‹N ANAL‹Z‹
Birey ya da objelerin belli bir özelli¤e sahip olma miktarlar›n› aç›klayan de¤iflkenler nicel de¤iflkenler olarak adland›r›lmaktad›r. Bu bölümde nicel veri analizinde
en çok kullan›lan kavramlardan söz edildikten sonra nicel veriler çözümlenirken
s›kl›kla yararlan›lan baz› tekniklere yer verilmifltir.

Temel Kavramlar
Nicel bir de¤iflken hakk›nda bilgi veren özelliklerin bafl›nda da¤›l›m gelmektedir.
Da¤›l›m, bir de¤iflken içerisinde her bir birimin veya birim kümesinin ne s›kl›kta
gerçekleflti¤inin yani frekanslar›n›n bir özetini verir (Geray, 2004, s.72). Örne¤in,
100 ö¤renciden oluflan bir grubun matematik s›nav›ndan ald›klar› notlar›n da¤›l›m›n› verirken 2 kifli 80’den yüksek, 14 kifli 70-80 aras›, 34 kifli 60-70 aras›, 34 kifli
50-60 aras›, 14 kifli 40-50 aras›, 2 kifli de 40’dan düflük not alm›flt›r biçiminde bir anlat›mla notlar›n da¤›l›m› hakk›nda bilgi verilebilir.
Bir da¤›l›mda de¤erlerin da¤›l›m›n›n merkezinin ölçülmesi sonucu merkezi e¤ilime ulafl›l›r (Geray, 2004). Merkezi e¤ilimi betimlemek amac›yla en s›k kullan›lan
ölçüm türleri tepede¤er (mod), ortanca (medyan) ve aritmetik ortalamad›r. Tepede¤er bir de¤iflken setinde en s›k tekrar eden de¤erdir.
Örne¤in 10 üzerinden yap›lan bir s›navda ö¤rencilerin notlar› 6, 2, 5, 2, 9, 3, 6,
2, 4, 2, 9, 4, 7, 5, 2 fleklinde gerçekleflmiflse bu dizilimde en s›k tekrar eden de¤er,
yani tepede¤er 2’dir. Ortanca, tüm de¤erler büyüklüklerine göre s›raland›ktan
sonra yüksek notlarla düflük notlar›n tam ortas›nda kalan bireyin notudur. 15 ö¤rencinin notlar›n› büyükten küçü¤e do¤ru 9, 9, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2 fleklinde s›ralad›¤›m›zda tam ortadaki, yani 8. ö¤rencinin notu olan 4 bu dizilimde ortancad›r. E¤er grupta 14 ö¤renci olsa ve tam ortada bir ö¤renci bulunmasa, ortada
kalan iki ö¤rencinin notlar›n›n ortalamas› bize ortancay› verecektir. Aritmetik ortalama (ortalama) ise bir dizilimdeki tüm de¤erlerin toplam›n›n dizilimdeki birey
say›s›na bölünmesi ile bulunan ve merkezi e¤ilimi belirtmek için en çok kullan›lan
ölçüm türüdür. Yukar›daki 15 de¤erin toplam› olan 68’in 15’e bölünmesiyle da¤›l›m›n ortalamas› 4.33 olarak bulunacakt›r. Da¤›l›mda notlar›n büyük ço¤unlu¤u alt
ya da üst uçlarda toplanmad›¤› sürece ortalama, merkezi e¤ilim hakk›nda do¤ru
bilgiler verecektir.

Tepe de¤er: Bir veri
grubunda en çok tekrar eden
ölçme sonucudur.
Ortanca: Bir veri grubunu
tam ortadan ikiye ay›ran
noktaya rastlayan ölçme
sonucudur.
Aritmetik ortalama: Bir
serideki tüm de¤erlerin
toplam›n›n serideki birey
say›s›na bölünmesiyle elde
edilen de¤er.
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S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

S‹ZDE
Ö¤rencilerinSIRA
40 üzerinden
yap›lan bir s›navdan ald›klar› notlar “20, 21, 21, 22, 23, 23, 24,
24, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36” fleklinde s›ralanm›flt›r. Bu da¤›l›m›n tepede¤erini, ortancas›n› ve ortalamas›n› belirtiniz.

Bir da¤›l›mda notlar›n yüzde 65-70’lik bir bölümü ortalaman›n etraf›nda toplanS O R U uçlara do¤ru simetrik ve dereceli bir azalma varsa bu da¤›l›m
m›flsa ve art›-eksi
normal da¤›l›m olarak adland›r›l›r (Huck, 2000, s.30). Afla¤›da 400 ö¤rencinin
Türkçe ve Matematik
s›navlar›ndan ald›klar› notlar›n da¤›l›mlar› verilmifltir. fiekil
D‹KKAT
7.1’de görülen ve bir çan› and›ran siyah çizgi, mükemmel bir normal da¤›l›m› yans›tmaktad›r.SIRA
Görülece¤i
üzere Matematik notlar›n›n da¤›l›m› mükemmel bir da¤›l›S‹ZDE
ma daha yak›n görünürken Türkçe notlar›n›n da¤›l›m›nda orta noktan›n d›fl›nda y›¤›lmalara rastlanmaktad›r.

N N

AMAÇLARIMIZ

fiekil 7.1
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fiekil 7.1’de kullan›lan ve histogram ad› verilen tekni¤in d›fl›nda da¤›l›m›n biçimini anlatabilmek için kullan›lan bir çok yöntem vard›r. Ancak bu tür grafikler çok
yer kaplad›¤› için birçok süreli yay›nda da¤›l›m› betimlemek amac›yla say›sal de¤erlere ya da normal bir da¤›l›m olup olmad›¤›n› gösteren istatistiksel testlere baflvurulmaktad›r.
Elimizdeki de¤erlerin merkezi e¤ilim çevresindeki saç›lmas›na saç›n›kl›k ad›
verilmektedir (Geray, 2004; Huck, 2000). Saç›n›kl›¤› ölçmek için en çok kullan›lan
ölçüm türleri yayg›nl›k (ranj, de¤iflim aral›¤›) ve standart sapmad›r. Yayg›nl›k, bir
dizideki en yüksek de¤erle en düflük de¤er aras›ndaki farkt›r (Geray, 2004; Huck,
2000). Bir dizilimde en yüksek notu alan ö¤rencinin notu 82, en düflük notu alan
ö¤rencinin notu 26 ise yayg›nl›k de¤eri 56’d›r. Yayg›nl›k, uç noktalardaki de¤erlerden çok fazla etkilendi¤i için saç›n›kl›¤› ölçmede yeterince etkin de¤ildir. fiöyle ki,
en düflük notun 26 oldu¤u yukar›daki örnekte, s›n›f›n büyük bir k›sm› 60-70 civar›nda not alm›fl, sadece bir ö¤renci derslere gelmedi¤i için 26 alm›fl olabilir. Yani
s›n›f›n genel durumu hakk›nda bize bilgi vermede yayg›nl›k de¤eri yeterli de¤ildir.
Bu ba¤lamda en çok yararlan›lan saç›n›kl›k ölçümü de¤eri standart sapmad›r.
Standart sapma, bir dizilimdeki tüm bireylerin ortalamaya olan uzakl›klar›n›n tek
tek hesaplanarak bir formüle konmas› ve bu uzakl›klar›n bir flekilde ortalamas›n›n
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al›nmas› ile bulunan etkin bir saç›n›kl›k ölçüm tekni¤idir (Huck, 2000). Standart
sapma, tüm bireylerin ortalamaya olan uzakl›klar›n›n ortalamas› gibi düflünülebilir.
Bu de¤er yüksek ise bireyler ortalamadan uzaklaflmakta, yani heterojen bir da¤›l›m görülmekte; bu de¤er düflük ise bireyler ortalamaya yaklaflmakta ve daha homojen bir da¤›l›m görülmektedir diyebiliriz. Standart sapma, normal da¤›l›m›n oldu¤u durumlarda da¤›l›mla ilgili önemli yorumlar yapmaya yard›mc› olur:
• Normal da¤›l›m gösteren bir de¤iflkendeki de¤erlerin yaklafl›k %68’i ortalaman›n bir standart sapma alt› ile bir standart sapma üstü aras›nda yer al›r.
Örne¤in, bir lisede tüm birinci s›n›flara yap›lan bir matematik s›nav›ndan al›nan notlar normal bir da¤›l›m gösteriyorsa, okul ortalamas› 50 ve standart
sapma 10 ise, tüm lise birinci s›n›flar›n yaklafl›k %68’i 40 ila 60 aras›nda notlar alm›fl demektir (50-10=40, 50+10=60).
• Yine bu ö¤renci grubunda tüm notlar›n %95’i ortalaman›n iki standart sapma alt› ile iki standart sapma üstü aras›nda yer almaktad›r. Yani ö¤rencilerin %95’i 30 ile 70 aras›nda notlar alm›flt›r (50-2*10=30, 50+2*10=70).
• Ö¤rencilerin %99’u ortalaman›n üç standart sapma üstü ile üç standart sapma alt› aras›nda yer almaktad›r. Yani tüm ö¤rencilerin %99’u, 20-80 aras›nda notlar alm›fllard›r (50-3*10=20, 50+3*10=80).
Normal bir da¤›l›mda veri yayg›nl›¤›n›n ortalaman›n üç standart sapma üstü ile
üç standart sapma alt› aras›nda gerçekleflmesi, yani toplam alt› standart sapma geniflli¤inde olmas› için büyük örneklemlere gereksinim vard›r (Huck, 2008). Veri setini oluflturan kat›l›mc› say›s› azald›kça yukar›da anlat›lan biçimde bir normal da¤›l›ma rastlama olas›l›¤› da azalmaktad›r. Örne¤in bir veri setini oluflturan kat›l›mc›
say›s› 100 civar›nda oldu¤u zaman veri yayg›nl›¤› yaklafl›k dört standart sapma, kat›l›mc› say›s› 25 dolay›nda oldu¤u zaman veri yayg›nl›¤› dört standart sapma, kat›l›mc› say›s› 15 dolay›nda oldu¤u zaman ise veri yayg›nl›¤› üç standart sapma civar›nda olabilir.
Bir dizilimdeki bireylerin ortalamaya olan uzakl›klar›n›n standart sapma cinsinden verilmesi ile Z skoru dedi¤imiz standart skora ulafl›l›r. Örne¤in, ortalaman›n bir
standart sapma üstünde olan bireyin Z skoru +1 iken, ortalaman›n bir standart sapma alt›nda olan bireyin Z skoru -1’dir. Bir da¤›l›mda ortalama ve standart sapmay›
biliyorsak, bireylerin Z skorlar›ndan yola ç›karak notlar›n› hesaplayabilmemiz olanakl›d›r. fiöyle ki ortalamas› 50, standart sapmas› 10 olan bir grupta Z skoru -1 olan
ö¤rencinin notu 40, Z skoru +1 olan ö¤rencinin notu 60, Z skoru +2.5 olan ö¤rencinin notu 75, Z skoru -1.5 olan ö¤rencinin notu 35’dir.
Ortalamas› 60, standart sapmas› 5 olan bir grupta Z skoru -1, -1.5,SIRA
-2.5,S‹ZDE
+1, +2, +2.5 ve
+3 olan ö¤rencilerin notlar›n› hesaplay›n›z.

Süreksiz De¤iflkenlerin Analizi

Bir dizilimdeki bireylerin
ortalamaya olan
uzakl›klar›n›n standart
sapma cinsinden verilmesi
ile Z skoru elde edilir.
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Araflt›rmalarda baz› de¤iflkenler, isimsel ölçme düzeyinde olacakt›r. ‹simsel veri,
S O R amac›yla
U
ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere veriyi betimleme ya da s›n›fland›rma
say›lar yerine sözcüklerden yararlanmaktad›r (Orcher, 2005). Örne¤in, cinsiyet incelenirken karfl›m›za erkek ve kad›n olmak üzere iki s›n›f ç›kmaktad›r.
Cinsiyeti aç›kD‹KKAT
layabilmek için do¤al olarak say›lardan yararlanmam›z olanakl› de¤ildir. Bir bireyin saç rengi de say›larla anlat›lamayacak bir de¤iflkendir ve isimseldir. Esmer,
SIRA S‹ZDE
kumral ve sar›fl›n gibi s›n›fland›rmalarda say›lar yerine sadece sözcüklerden yararlanabiliriz.
AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE

De¤iflkenler ald›klar›
de¤erlerin s›n›rl› ya da
S O R U
s›n›rs›z say›da olmas›na
göre sürekli ve süreksiz
de¤iflken olarak ikiye
ayr›labilir. Süreksiz
D‹KKAT
de¤iflkenler s›n›rl› say›da
de¤er alabilirler (Örn:
Cinsiyet, memleket,
SIRA saç
S‹ZDE
rengi). Sürekli de¤iflkenler
ise da¤›l›m aral›¤›nda birçok
farkl› de¤er alabilirler (Örn:
Yafl, boy, a¤›rl›k).
AMAÇLARIMIZ

N N

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON
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‹simsel de¤iflkenleri analiz etmek için s›kl›kla yüzdelerden yararlan›lmaktad›r.
Yüzde, bir de¤iflken seti içerisinde her yüz kifliden kaç tanesinin belirli bir özelli¤e sahip oldu¤unu ya da belli bir kategoriye dâhil oldu¤unu belirtmek için kullan›l›r. Örne¤in, bir araflt›rmac› üzerinde çal›flt›¤› deneklerin yüzde 30’unun sar›fl›n,
yüzde 30’unun esmer, yüzde 40’n›n da kumral oldu¤unu belirtiyorsa ve araflt›rmaya toplam 1000 denek kat›lm›flsa, grup içerisinde 400 kumral, 300 esmer, 300 de
sar›fl›n var demektir.
Bir araflt›rmac›, iki isimsel de¤iflken aras›ndaki iliflkiyi merak etti¤i zaman iki
yönlü olas›l›k tablolar›ndan yararlanabilir (Orcher, 2005). Bu tablolara çapraz tablolar ad›n› vermek de olanakl›d›r. Cinsiyet ile saç rengi aras›nda bir iliflki olup olmad›¤›n› görmek amac›yla afla¤›daki flekilde bir tablo haz›rlanabilir.
Tablo 7.1
Saç Rengi ile Cinsiyet
Aras›ndaki ‹liflkiyi
De¤erlendirmek ‹çin
Haz›rlanan Çapraz
Tablo

SAÇ RENG‹
Sar›fl›n

Esmer

Kumral

Erkek

% 20
(N=60)

%51.67
(N=155)

%48.75
(N=195)

Kad›n

%80
(N=240)

%48.33
(N=145)

%51.25
(N=205)

C‹NS‹YET

Tabloda görüldü¤ü üzere esmer ve kumral bireylerde erkek ve kad›nlar›n yüzdeleri birbirlerine oldukça yak›nd›r. Ancak sar›fl›nlar›n yüzde 80’i kad›n iken sadece yüzde 20’si erkektir. Demek ki söz konusu araflt›rmada saç rengi ile cinsiyet aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olma olas›l›¤› vard›r. Elbette bu bulgu,
araflt›rmac›n›n üzerinde çal›flt›¤› gruba özel bir durum olabilir. Yani araflt›rmac›, kad›nlar›n saçlar›n› sar›ya boyatmaya düflkün oldu¤u genel e¤ilimi temsil etmeyen
bir flehirden, ya da gerçekten kad›n nüfusunun genellikle sar›fl›n oldu¤u özel bir
bölgeden kat›l›mc›lar›n› seçtiyse, tüm evrene genelleme yapmas› yanl›fl olacakt›r.
Araflt›rmac›n›n evrene yönelik güçlü genellemeler yapabilmesi için genelleme yapmak istedi¤i topluluktaki tüm sar›fl›n, esmer ve kumral erkek ve kad›nlar›n çal›flmada yer alma flanslar›n›n eflit olmas› gerekmektedir.
‹simsel iki de¤iflken aras›ndaki iliflkinin anlaml› olup olmad›¤›n›n tespit edilmesi için yap›lan teste ki kare veya kay kare ad› verilmektedir. Ki kare testi, s›ral› de¤iflkenler aras›ndaki iliflkilerin bulunmas›nda da oldukça yayg›n olarak kullan›lmaktad›r (Pallant, 2001). Bu ünitede bahsedilen tüm testler, bafll› bafl›na bir ders
konusu olabilecek flekilde tasarlanabilecek karmafl›k formül ve varsay›mlardan
oluflmaktad›r. Bu ba¤lamda, testlerin ayr›nt›l› olarak özelliklerinden ya da varsay›mlar›ndan bahsedilmeyecektir. Bilinmesi gereken fludur ki sosyal bilimlerde bir
istatistiki test uyguland›¤›nda genel olarak yüzde 5 anlaml›l›k de¤erinden bahsedilir. Bu de¤ere alfa düzeyi, anlaml›l›k düzeyi, olas›l›k düzeyi gibi farkl› isimler veren kaynaklar da bulunmaktad›r. Bu de¤erle kastedilen, elde etti¤imiz sonucun
flans eseri gerçekleflme ihtimalinin yüzde 5’ten fazla olmamas›d›r (Geray, 2004).
Daha net bir flekilde aç›klamak gerekirse, e¤er ayn› çal›flmay› ya da ayn› deneyi
tüm bireylere eriflim flans›m›z›n bulundu¤u bir evrende benzer özelliklere sahip
100 farkl› gruba daha uygulasayd›k, bu gruplar›n en az 95’inde ayn› sonuca ulafl›r,
en fazla befl tanesinde farkl› sonuca ulafl›rd›k. Alfa düzeyi istatistik programlar›nda
genellikle p harfiyle (probability=olas›l›k) veya sig. (significance=anlaml›l›k) ile
gösterilmektedir. Her ne zamanki bu bölümlerde .05 ve alt›nda bir de¤er görürsek
uygulad›¤›m›z testin sonucunun anlaml› oldu¤una karar veririz. Yani ayn› deneme-
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yi benzer gruplarda 100 kez uygulasayd›k en az›ndan 95 tanesinde ayn› sonuca
ulaflacakt›k diyebiliriz. Yukar›da verilen cinsiyet ile saç rengi aras›ndaki iliflkiyi incelemek amac›yla bilgisayarda ki kare testi gerçeklefltirilmifl ve p de¤eri .001’in bile alt›nda bulunmufltur. De¤er .05’in çok çok alt›nda oldu¤u için aradaki iliflkinin
oldukça anlaml› oldu¤unu söylemek olanakl›d›r. Yani esmer ve kumral saç rengine sahip erkek ve kad›nlar›n da¤›l›mlar› birbirlerine oldukça yak›nken sar›fl›n bayanlar›n say›s›n›n sar›fl›n erkeklere oranla oldukça yüksek oldu¤u bulunmufltur.
Alfa düzeyi, örneklem al›n›rken hata yapma ihtimaline karfl› al›nan bir önlemdir. E¤er araflt›rmac›, evrendeki tüm bireylere eriflme flans›na sahipse, .05’lik bir alfa düzeyinden bahsetmeye gerek yoktur. fiöyle ki örneklem al›nmam›fl ve tüm evren üzerinde çal›fl›lm›flsa örneklem alma hatas› yapma ihtimali de yoktur. Bu nedenle .05 de¤erinden bahsetmeye de gerek yoktur (Orcher, 2005, s.61).

Sürekli De¤iflkenlerin Analizi
Yukar›da bahsedildi¤i gibi isimsel bir de¤iflken, sözcüklerle anlat›lan kategorilerden oluflmaktad›r. Öte yandan aral›kl› ya da orant›l› de¤iflkenler, bir özelli¤in bir
birey ya da objede hangi düzeyde var oldu¤unu gösterirler. Sosyal bilimlerde bir
özelli¤in birey ya da objelerde ne düzeyde var oldu¤unu belirlemek amac›yla çeflitli ölçme araçlar› gelifltirilmektedir. Ö¤rencilerin bilgisayara karfl› tutumlar›n› ölçen tutum ölçekleri, matematik baflar› testleri, ÖSS s›nav› ya da KPSS s›nav› gibi ölçekler bunlara örnek olarak gösterilebilir. Elbette nicel de¤iflkenler her zaman bu
tür ölçeklerle belirlenmez. Örne¤in, bireylerin gelirleri maafl bordrolar› incelenerek TL cinsinden, yafllar› nüfus cüzdanlar›na bak›larak y›l cinsinden, ya da not ortalamalar› okul kay›tlar›na bak›larak puan cinsinden kaydedilebilir. Tüm bu de¤iflkenler, bir özelli¤in bireyde ne kadar oranda var oldu¤unu belirten nicel de¤iflkenlerdir. Yukar›da bahsedildi¤i gibi tek bir grubun tek bir de¤iflken ba¤lam›nda incelenmesi için genellikle ortalama ve standart sapma gibi merkezi e¤ilim ve saç›n›kl›¤› gösteren ölçüm türlerinden yararlan›lmaktad›r. Ancak birden fazla de¤iflken
aras›ndaki iliflki ya da birden fazla grubun karfl›laflt›r›lmas› söz konusu oldu¤unda
de¤iflik testlere gereksinim duyulmaktad›r. Bunlardan araflt›rmalarda en çok kullan›lanlar t testi, varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon gibi tekniklerdir.

t Testi
t testi, nicel araflt›rmalarda en çok kullan›lan testlerden biridir. Burada t harfi bilinçli olarak küçük yaz›lm›flt›r. Çünkü istatistikte küçük t, t testini ve bu test kapsam›nda hesaplanan t de¤erini anlat›rken, büyük T harfi, Z puan› gibi standartlaflt›r›lm›fl
bir puan da¤›l›m›n› temsil etmektedir. t testinde anahtar say› 2’dir. Yani iki de¤er
birbiriyle karfl›laflt›r›ld›¤› zaman t testinden yararlan›l›r. t testinin üç türü vard›r:
• Tek örneklem t testi
• Ba¤›ms›z örneklemler için t testi
• Ba¤›ml›/efllefltirilmifl/iliflkili örneklemler için t testi
Tek örneklem t testi, bir grubun ortalamas›n› bilinen bir de¤er ile karfl›laflt›rmak
amac›yla kullan›l›r. Bilinen de¤erden kastedilen genellikle evrenin ortalamas›d›r.
Evrenin ortalama de¤erine ulaflmak her zaman olanakl› olmad›¤› için tek örneklem
t testinin bu biçimde kullan›labilece¤i yerler nispeten s›n›rl›d›r. Öte yandan ölçüt
olarak kabul edilen bir de¤er ile elimizdeki grubun ortalamas›n› karfl›laflt›rmak ve
elimizdeki grup ile al›nan ölçüt de¤er aras›nda bir fark olup olmad›¤›n› görmek
amac›yla da tek örneklem t testi kullan›labilir.

t testinin tek örneklem t
testi, ba¤›ms›z örneklemler
için t testi ve efllefltirilmifl
örneklemler için t testi
olmak üzere üç türü vard›r.
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Türkiye’de uygulanan merkezi s›navlardan al›nan sonuçlarla belli bir s›n›f›n sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› amac›yla tek örneklem t testinden yararlan›labilir. Örne¤in, Ali Ö¤retmen bir Üniversiteleraras› Kurul Yabanc› Dil S›nav› (ÜDS) haz›rl›k
kursunda, 21 ö¤rencilik bir gruba ders vermektedir. Aylar süren bir kurs sürecinin
ard›ndan Türkiye’deki tüm adaylar ile birlikte Ali Ö¤retmen’in s›n›f› da bu s›nava
kat›l›r. ÜDS Türkiye ortalamas› 66.15, Ali Ö¤retmen’in s›n›f›n›n ortalamas› 68.25
olarak gerçekleflir. Bilgisayar destekli bir istatistik program› yard›m›yla Ali Ö¤retmen’in s›n›f›n›n ortalamas› ile Türkiye ortalamas› karfl›laflt›r›l›r:
Tablo 7.2
Ali Ö¤retmen’in
Ö¤rencilerinin ÜDS
Notlar›n›n
Ortalamas›n›n
Türkiye
Ortalamas› ile
Karfl›laflt›r›lmas›

df (degree of freedom):
Serbestlik derecesi
anlam›na gelir.
Araflt›rmac›n›n bir
istatistiksel de¤eri
hesaplamak için ne boyutta
bir örneklem kulland›¤›
hakk›nda bilgi verir
(Creswell, 2008). Özellikle
elde hesaplama yaparken
kullan›lan istatistiksel
tablolarda hangi sat›r ve
sütuna bak›laca¤›n›
belirlemekte büyük önem
tafl›maktad›r. t testlerinde
serbestlik derecesi, toplam
kat›l›mc›/denek say›s›ndan
üzerinde çal›fl›lan grup
say›s›n›n ç›kart›lmas› ile
bulunur.
Levene Testi: Tablo 7.3’te
görülen Levene Testi
(Levene’s Test for Equality of
Variance) kitle
varyanslar›n›n efltefl olup
olmad›¤›n› test eder. Gruplar
aras› karfl›laflt›rmalarda
kitle varyanslar›n›n efltefl
olmas› bir ön flart olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Tabloda Levene sütununda
görülen Sig. de¤eri .05’in
alt›nda oldu¤u zaman bu ön
flart sa¤lanamam›fl
demektir. Yani tabloda alt
s›radaki de¤erlerin dikkate
al›nmas› daha uygundur.

Tek Örneklem t Testi
Test Value=66.15
95% Confidence Interval
of the Difference
ÜDS
NOTLARI

t

df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference

2,979

20

,007

2,102

Lower

Upper

,630

3,574

Tablo 7.2, sözü edilen karfl›laflt›rman›n SPSS ile yap›lmas› sonucu üretilmifl bir
analiz ekran›n› göstermektedir. t sütununda görülece¤i üzere karfl›laflt›rma sonucu
bulunan t de¤eri 2.979’dur. Sig. (2-tailed) sütununda görülece¤i üzere alfa düzeyi
.007 olarak bulunmufltur. Mean Difference, ortalama fark› anlam›na gelir ve elimizdeki grup ile Türkiye ortalamas› aras›nda 2.102’lik bir ortalama fark› oldu¤unu göstermektedir. .007 olarak bulunan alfa düzeyi, kritik de¤er olarak kabul etti¤imiz
.05’in alt›nda oldu¤u için (.007<.05) Ali Ö¤retmen’in ÜDS s›n›f›n›n ortalamas›n›n
(68.25) Türkiye ÜDS ortalamas›n›n (66.15) anlaml› olarak üzerinde oldu¤unu söylemek olanakl›d›r.
Ba¤›ms›z örneklemler için t testi, iki grubun bir sürekli de¤iflken üzerinden ald›klar› de¤erlerin karfl›laflt›r›lmas› amac›yla kullan›lmaktad›r (Pallant, 2001). Bir
okuldaki k›z ve erkek ö¤rencilerin matematik notlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›, 1-A ve 1B s›n›f›n›n yabanc› dil s›nav›ndaki baflar› düzeylerinin karfl›laflt›r›lmas›, iflçiler ile
memurlar›n ayl›k gelirlerinin karfl›laflt›r›lmas›, flehirde yaflayanlar ile köyde yaflayanlar›n kifli bafl›na bir günde tükettikleri süt miktar›n›n karfl›laflt›r›lmas› gibi araflt›rma sorular›, ba¤›ms›z örneklemler için t testi gerektirecektir. Yukar›daki örnekte
verilen ÜDS s›n›f›nda Ali Ö¤retmen, k›z ve erkek ö¤rencilerin baflar› düzeylerinin
farkl› olup olmad›¤›n› merak etmifl, erkek ö¤rencilerin ortalamas›n› 65.43, k›z ö¤rencilerin ortalamas›n› ise 70.82 olarak bulmufltur. Yap›lan t-testinin sonucu Tablo
7.3’te özetlenmifltir:
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Tablo 7.3
Ali Ö¤retmen’in S›n›f›ndaki Erkek ve K›z Ö¤rencilerin ÜDS Notlar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›
Ba¤›ms›z Örneklemler t Testi
Levene’s
Test for
Equality of
Variance

F

UDSNOT

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

t-test for Equality of Means

Sig

t

Sig
(2-tailed)

df

7,115 19
2,059

Mean
Difference

Std.Error
Difference

K›z
Erkek

11
10

X
70.82
65.43

Upper

,001

5,388

,757

3,803

6,973

6,964 14,9 ,001

5,388

,774

3,739

7,037

Ba¤›ms›z Örneklemler t Testi
n

Lower

,168

Tablo 7.3, sözü edilen karfl›laflt›rman›n SPSS ile yap›lmas› sonucu üretilmifl bir
analiz ekran›n› göstermektedir. Oldukça karmafl›k gibi görünen bu ekranda bak›lmas› gereken yerler t sütunu, serbestlik derecesi (df) sütunu ve Sig. (2-tailed) sütunudur. Bulunan t de¤eri 7.115 olup, alfa düzeyi (Sig. 2-tailed) .001’dir. Yani gözlenen alfa de¤eri kritik alfa de¤erinin alt›nda oldu¤u için bulunan fark anlaml›d›r.
Bir baflka deyiflle Ali Ö¤retmen’in s›n›f›ndaki k›z ö¤rencilerin ortalamas› (70.82),
erkek ö¤rencilerin ortalamas›ndan (65.43) anlaml› derecede daha yüksek ç›km›flt›r. Tablo 7.3’te elde edilen analiz ekran›n› araflt›rma raporuna aktar›rken afla¤›daki Tablo 7.4 haz›rlan›r.

Grup

95% Confidence
Interval of the
Difference

Ss
1,33
2,09

Sd
19

t

p

7,115

.001

Efllefltirilmifl örneklemler için t testi, genellikle ayn› grubun iki farkl› ölçümdeki
skorlar›n› karfl›laflt›rmak amac›yla kullan›lmaktad›r (Pallant, 2001). Ayn› s›n›f›n baflar›s›n› sene bafl›nda ve sene sonunda ölçmek ya da yeni bir tekni¤i kullanmadan
önce ve sonra ölçmek, sonra da sonuçlar› karfl›laflt›rmak bu tür bir test ile olanakl›d›r. Örne¤in Ali Ö¤retmen, ö¤rencilerine Nisan ay›nda bir ÜDS deneme s›nav›
vermifl ve s›n›f ortalamas›n›n 62.05 oldu¤unu görmüfltür. Eylül ay›nda ayn› zorlukta bir baflka ÜDS deneme s›nav› vermifl ve s›n›f ortalamas›n›n 68.25’e yükseldi¤ini
görmüfltür. Bu ilerlemenin anlaml› bir ilerleme olup olmad›¤›n› görmek amac›yla
yapt›¤› t testi sonucu Tablo 7.5’te özetlenmifltir:

Tablo 7.3’te serbestlik
derecesi (df) görüldü¤ü
üzere 19’dur. Daha önce de
belirtildi¤i gibi toplam
kat›l›mc›/denek say›s›ndan
(21), grup say›s›n›n (2)
ç›kart›lmas› ile
bulunmufltur.

Tablo 7.4
Ba¤›ms›z
Örneklemler t Testi
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Tablo 7.5
Ali Ö¤retmen’in
S›n›f›ndaki
Ö¤rencilerin Nisan
ve Eylül Ay›ndaki
ÜDS Deneme S›nav›
Notlar›n›n
Karfl›laflt›r›lmas›
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Efllefltirilmifl t Testi
Paired Differences

Mean

Std.
Deviation

Std.Error
Mean

7,328

1,599

Pair 1
UDS1- -6,205
UDS2
Tablo 7.5’de serbestlik
derecesi (df) görüldü¤ü
üzere 20’dir. Toplam
kat›l›mc›/denek say›s›ndan
(21), üzerinde çal›fl›lan grup
say›s›n›n (1) ç›kart›lmas› ile
bulunmufltur.

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

-9,540

-2,869

t

df

-3,880

Sig.
(2-tailed)

20

,001

Tablo 7.5, sözü edilen karfl›laflt›rman›n SPSS ile yap›lmas› sonucu üretilmifl bir
analiz ekran›n› göstermektedir. En önemli sütunlar yine t, df ve Sig. (2-tailed) sütunlar›d›r. Tabloda hesaplanan t de¤eri -3.880, serbestlik derecesi (df) 20, gözlenen
alfa düzeyi ise .001 olarak görülmektedir. Yani kritik de¤er alfa düzeyinin oldukça alt›ndad›r. Ali Ö¤retmen’in s›n›f›ndaki ö¤rencilerin Eylül ay›ndaki ÜDS deneme
s›nav› ortalamas›n›n (68.25), Nisan ay›ndaki ÜDS deneme s›nav› ortalamas›ndan
(62.05) anlaml› derecede yüksek oldu¤u söylenebilir. Tablo 7.5’te elde edilen analiz ekran›n› araflt›rma raporuna aktar›rken afla¤›daki Tablo 7.6 haz›rlan›r.

Tablo 7.6
Efllefltirilmifl t Testi

Efllefltirilmifl t Testi
De¤iflkenler

X

Ss

Sd

t

p

UDS1-UDS2

-6,205

7,328

20

-3,880

.001

Varyans Analizi (ANOVA)
ANOVA, varyans analizinin ‹ngilizce yaz›l›fl›n›n (ANalysis Of VAriance) k›saltmas›d›r. Bir di¤er ismi ise F testidir. t testinde hesaplanan t de¤eri gibi varyans analizinde F de¤eri hesaplanmaktad›r. F testi, bu nedenle kullan›lan bir isimdir. t testi, iki
grubu ya da iki de¤eri karfl›laflt›r›rken etkin olabilmekte; ancak daha fazla grup ya
da de¤iflkeni istatistiksel hata yapmadan karfl›laflt›rmak için varyans analizine ihtiyaç duyulmaktad›r (Field, 2000; Huck, 2000). Örne¤in, bir ülkede kuzey, güney ve
orta kesimlerde yaflayan bireylerin günlük süt tüketimlerini karfl›laflt›ral›m. t testi ile
bu karfl›laflt›rmalar› yapabilmek için önce kuzey ile güney, sonra güney ile orta,
sonra da kuzey ile orta bölgelerin karfl›laflt›r›lmas› gerekecek, ANOVA’n›n tek bir
test ile yapabildi¤ini gerçeklefltirebilmek için üç farkl› t testine gerek duyulacakt›r.
Kuzey, güney, do¤u ve bat›da yaflayan bireylerin günlük süt tüketimlerini karfl›laflt›rmak için toplam 6 t testine; kuzey, güney, do¤u, bat› ve orta bölgelerin karfl›laflt›r›lmas› için toplam 10 tane t testine gereksinim duyulacakt›r. Bu karfl›laflt›rman›n
Türkiye’nin co¤rafi bölgeleri için yap›ld›¤›n› varsayal›m. 7 bölgenin birbiriyle tek
tek karfl›laflt›r›labilmesi için toplam 21 tane t testine ihtiyaç duyulacakt›r. 15 grubun
birbiriyle karfl›laflt›r›ld›¤› bir analizde ise 105 tane t testine gerek duyulacakt›r. Nicel veri analizinde çok say›da karfl›laflt›rma ve analiz yapmak, istatistiksel hata yapma ihtimalini de artt›rmaktad›r. Bu ba¤lamda üç ya da daha fazla grubu ya da bir
grubun üç ya da daha fazla ölçümden ald›¤› de¤erleri karfl›laflt›rmak gerekti¤inde
ANOVA kullanmak daha do¤rudur. t testinde oldu¤u gibi ANOVA da bir çok türe
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sahiptir. Nicel araflt›rma ya da ölçme-de¤erlendirme a¤›rl›kl› baz› programlarda
varyans analizi ad› alt›nda dersler okutulmaktad›r. Bu ba¤lamda tüm ANOVA türlerinden ve özelliklerinden burada bahsetmek olanaks›zd›r.
ANOVA, t testinin yapt›¤›n› kolayl›kla yapabilen bir testtir. 15 farkl› grubu bir
sürekli de¤iflken üzerinden birbiriyle tek tek karfl›laflt›rabilen bir test iki grubu da
karfl›laflt›rabilmektedir. Ancak nicel veri analizinde etik ve önemli olan, bir araflt›rma sorusunu yan›tlayabilen en basit istatistiksel testi seçmektir. Amaç, istatistik bilgisi ile gösterifl yapmak de¤il, en basit ve do¤ru test ile sonuca ulaflmakt›r.
Üç ya da daha fazla grubu bir sürekli de¤iflken aç›s›ndan birbiriyle karfl›laflt›rabilmek için ba¤›ms›z örneklemler için tek faktörlü ANOVA yap›l›r. Yani kuzey, güney ve orta kesimde yaflayan bireylerin günlük süt tüketimlerini karfl›laflt›rmak için
bu ANOVA türüne baflvurulmal›d›r. ANOVA sonucunda bulunan alfa düzeyi .05’in
alt›nda oldu¤u zaman gruplar aras›nda anlaml› bir fark oldu¤u anlafl›l›r. ANOVA,
gruplar aras›nda anlaml› bir fark olup olmad›¤›n› söyleyebilir; ancak hangi grubun
hangi gruptan yüksek ya da düflük oldu¤unu belirlemek için gruplar aras›nda çoklu karfl›laflt›rmalar yap›lmas› gerekmektedir. Yani ANOVA, sadece anlaml› bir fark
olup olmad›¤›n› söyler, fark›n kayna¤›n› bulabilmek için ileri düzey testler gereklidir. Alfa düzeyi .05’in üstünde bulundu¤u zaman ise gruplar aras›nda anlaml› bir
fark olmad›¤› anlafl›l›r ve sözü edilen karfl›laflt›rmalar›n hiçbirini yapmaya gerek
kalmaz.
Bir grubun üç ya da daha fazla say›da ölçümünün karfl›laflt›r›lmas› gerekti¤inde
ise iliflkili örneklemler için tek faktörlü ANOVA yap›l›r. Bu ANOVA türünün bir di¤er ismi ise yineleyen ölçümler için tek faktörlü ANOVAd›r. Örne¤in, Ali Ö¤retmen, ÜDS s›nav›na haz›rlad›¤› s›n›f›na Nisan ve Eylül aylar›n›n yan› s›ra bir de
Ekim ay›nda deneme s›nav› verip, bu aylardaki baflar› düzeylerini karfl›laflt›rmak isteseydi, muhtemelen bu analizi yapmas› gerekecektir. Çünkü ayn› grup üzerinde
ikiden fazla say›da yinelenen ölçüm gerçeklefltirmifltir. Daha önce de belirtildi¤i gibi sadece iki ölçüm yapsayd› efllefltirilmifl örneklemler için t testi yapmak yeterli
olacakt›. Ancak ölçüm say›s› ikiden fazla oldu¤u için ANOVAya gereksinim duyulmufltur.
K›saca, ikiden fazla grup tek bir sürekli de¤iflken aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda
ba¤›ms›z örneklemler için tek faktörlü ANOVA, ayn› grubun ikiden fazla ölçümü
karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise iliflkili örneklemler için tek faktörlü ANOVA yap›lmal›d›r.
Elimizdeki ba¤›ml› de¤iflkeni etkileyen iki tane ba¤›ms›z de¤iflken (faktör) oldu¤u
zaman iki faktörlü, üç tane ba¤›ms›z de¤iflken oldu¤u zaman ise üç faktörlü ANOVA yap›l›r. Örne¤in, yaflanan bölgenin bir günde tüketilen süt miktar›na etkisi tek
faktörlü ANOVA gerektirir. ANOVA sonucu anlaml› ç›kt›¤›nda, “kuzeyde yaflayan
bireylerin günlük ortalama süt tüketimleri, orta ve güney bölgelerde yaflayanlar›n
günlük ortalama süt tüketimlerinden daha fazlad›r” gibi bir cümle kurmam›z olanakl›d›r. Ancak yaflanan bölge ile beraber cinsiyetin de tüketilen süt miktar›na etkisi, iki faktörlü ANOVA ile ölçülebilir. Yani “kuzeyde yaflayan erkeklerin günlük
süt tüketim ortalamalar› kad›nlara göre çok daha fazla iken, orta ve güney bölgelerde kad›nlar erkeklere göre daha fazla süt tüketmektedirler” fleklinde bir cümle
kurabilmek için iki faktörlü ANOVA yap›lmal›d›r.
SIRA S‹ZDE
“Kuzeyde yaflayan uzun boylu erkekler, güney ve orta bölgelerde yaflayan
uzun ve k›sa boylu tüm erkek ve kad›nlardan çok daha fazla süt tüketmektedirler” fleklinde bir cümle kurabilmek için ne tür bir analiz yap›lm›fl olmal›d›r?
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Korelasyon (Ba¤›nt›)

Korelasyon, aral›kl› ve
orant›l› düzeyde ölçülmüfl iki
ya da daha fazla de¤iflken
aras›nda iliflki olup
olmad›¤›n›, varsa yönünü ve
gücünü göstermek amac›yla
kullan›l›r.

Korelasyon, aral›kl› ve orant›l› düzeyde ölçülmüfl iki ya da daha fazla de¤iflken aras›nda iliflki olup olmad›¤›n›, varsa yönünü ve gücünü göstermek amac›yla kullan›lan analiz türüdür (Yaz›c›o¤lu ve Erdo¤an, 2004). Yukar›da bahsedilen analizlerde
en az bir ba¤›ml› bir de ba¤›ms›z de¤iflken bulunmakta, ba¤›ml› de¤iflkenler her
zaman sürekli de¤iflkenler iken ba¤›ms›z de¤iflkenler süreksiz de¤iflkenler olarak
verilmekteydi. Bu analizin yukar›da anlat›lanlardan bir fark›, üzerinde çal›fl›lan iki
de¤iflkenin de ço¤unlukla sürekli olmas›d›r. Ayr›ca korelasyonda gruplar›n birbirinden fark› de¤il, iki de¤iflkenin birbiriyle ne kadar iliflkili oldu¤u irdelenmektedir. Erkek ve kad›nlar›n matematik notlar› birbirinden farkl›d›r demek için cinsiyetler aras›nda karfl›laflt›rma yapmak gerekir. Ö¤rencilerin matematik notlar› ile fizik
notlar› aras›nda iliflki vard›r demek için ise korelasyondan yararlan›lmal›d›r.
Korelasyonu göstermek için kullan›lan sembol küçük r harfidir. Bu de¤er +1 ila
-1 aras›nda bir say› olabilir. E¤er aralar›nda iliflki aranan iki de¤iflken, ayn› anda art›yor ya da azal›yor ise r de¤eri art› yönde (pozitif korelasyon); e¤er de¤erlerden
biri artarken di¤eri azal›yorsa r de¤eri eksi yönde olacakt›r (negatif korelasyon).
Örne¤in, bir birey ne kadar çok çal›fl›rsa o kadar çok baflar›l› olur. Dolay›s›yla çal›flma saati ile baflar› puan› aras›nda art› yönde bir r de¤eri bulunmas› beklenmektedir. Yine bir birey ne kadar çok yemek yerse o kadar çok kilo alacakt›r. Yani yemek yeme ile kilo aras›ndaki iliflki pozitif yöndedir. Öte yandan bir birey ne kadar
çok sigara içerse kondisyonu o kadar düflecektir. ‹çilen sigara say›s› artt›kça kondisyon düfltü¤ü için bulunan r de¤eri eksi yönde olacakt›r. Yine bir birey ne kadar
çok alkol al›rsa dikkatini toparlama gücü o kadar azalacakt›r. Yani hesaplanan korelasyon katsay›s›n›n de¤eri yine eksi yönde ç›kacakt›r. Korelasyonun yönünü r
harfinin önünde bir eksi olup olmamas›na göre kolayl›kla kestirmek olanakl›d›r.
Ayr›ca korelasyon katsay›s›n›n istatistiksel olarak anlaml› olup olmad›¤›n› anlamak
için yine alfa düzeyi hesaplan›r. Günümüzde kullan›lan bilgisayar programlar› bu
de¤erleri kolayl›kla hesaplayabilmektedir. Alfa de¤eri .05 ve alt›nda oldu¤u zaman
hesaplanan r de¤erinin istatistiksel olarak anlaml› oldu¤unu söylemek olanakl›d›r.
Ancak korelasyonun gücünü belirlemek, korelasyon katsay›s›n›n (r) yorumlan›fl›n›n örneklem büyüklü¤üne göre de¤iflmesi nedeniyle biraz karmafl›kt›r. fiöyle ki
.07 veya .08 gibi çok küçük r de¤erleri küçük örneklemlerde bir fley ifade etmiyorken, 20.000 kat›l›mc› gibi büyük gruplarda oldukça anlaml› (p<.001) ç›kabilmektedir (Akbulut, 2010). Bu nedenle sadece alfa de¤erine bakarak korelasyon de¤erleri hakk›nda yorum yapmak yan›lt›c› olabilmektedir.
Cohen (1988) r de¤erlerini yorumlarken .10 ile .29 aras› r de¤erlerinin küçük,
.30 ile .49 aras›ndaki de¤erlerin orta, .50 ile 1.0 aras›ndaki de¤erlerin ise büyük
kuvvette korelasyon de¤erleri oldu¤unu belirtmektedir. Daha güvenilir bir yöntem
ise r de¤erinin karesini almakt›r. r de¤erinin karesi al›narak iki de¤iflken aras›ndaki iliflkinin gücü bulunur. Belirleme katsay›s› (Coefficient of determination) ad› verilen bu de¤er iki de¤iflkenin ortak varyans›n› yüzde cinsinden vermektedir. Matematik notlar› ile fizik notlar› aras›ndaki r de¤erini .50 olarak buldu¤umuzda iki de¤iflkenin ortak varyans›n›n % 25 oldu¤unu söylemek do¤ru olacakt›r. Belirleme
katsay›s›, 0.10-0.30 aras›nda oldu¤u zaman de¤iflkenler aras› iliflkinin küçük, 0.300.50 aras›nda oldu¤u zaman orta, 0.50’den büyük oldu¤u zaman ise büyük oldu¤u söylenebilir (Huck, 2008).
Korelasyon ile ilgili bilinmesi gereken en önemli konulardan biri, iki de¤iflken
aras›nda anlaml› bir iliflki bulundu¤unda, incelenen de¤iflkenlerden biri ötekini etkiliyor fleklinde ifadelerin kesinlikle kullan›lmamas›d›r. Korelasyonda iki de¤iflke-
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nin birbirleriyle iliflki halinde ne yönde de¤ifliklik gösterdikleri saptanabilir; ancak
hangi de¤iflkenin hangisini etkiledi¤i hakk›nda bir yorum kesinlikle yap›lamaz.
Pearson araflt›rmalarda en çok kullan›lan korelasyon katsay›s›d›r. MS Excel ile
korelasyon (ba¤›nt›) hesapland›¤›nda kullan›lan formül Pearson formülüdür. Aralar›nda iliflki aranan iki de¤iflken de ham puan oldu¤u zaman Pearson katsay›s›ndan yararlan›l›r. Ancak aralar›nda iliflki aranan de¤iflkenlerin ikisi de s›ral› ölçüm
düzeyindeyse Spearman ya da Kendall’s tau-b gibi di¤er baz› yöntemlere baflvurmak gerekmektedir.
Korelasyon ile ilgili bilinmesi gereken bir baflka kavram ise k›smi korelasyon
kavram›d›r. ‹ki de¤iflken aras›ndaki iliflkinin üçüncü bir de¤iflken taraf›ndan aç›klanmas› durumunda k›smi korelasyona baflvurulmal›d›r (Akbulut, 2010). Örne¤in,
Türkiye’deki her bir ilçede kaç derslik oldu¤una ve o ilçelerdeki suç oranlar›na bakan dikkatsiz bir araflt›rmac›, mevcut derslik say›s› ile suç oranlar› aras›nda pozitif
yönde ve anlaml› bir ba¤›nt› bulabilir. Bu analizden hareketle ne kadar çok derslik varsa suç oran› o kadar atmaktad›r gibi tamamen yanl›fl ve yan›lt›c› bir yarg›ya
varabilir. Oysa kontrol edilmesi gereken üçüncü bir de¤iflken söz konusudur: ‹lçe
nüfuslar›. ‹lçe nüfuslar› kontrol edildikten sonra muhtemelen derslik say›s› ile suç
oran› aras›ndaki pozitif yöndeki anlaml› iliflki ortadan kalkacakt›r. Çünkü bir ilçede okul gibi toplumsal hizmet veren kurumlardaki dersliklerin say›s› nüfusla do¤ru orant›l›d›r. Böylesine önemli bir de¤iflkeni kontrol etmeden do¤rudan suç ve
derslik say›s› iliflkisine bakmak araflt›rmac›lar› yan›lt›c› sonuçlara götürecektir. Çünkü nüfus de¤iflkeni kontrol edildikten sonra okullaflman›n artmas› suç oran›n› artt›rmak flöyle dursun, önemli ölçüde azaltan bir etmen olmal›d›r.
Nicel verilerin analizi bölümünde a¤›rl›kl› olarak kullan›lan istatistiksel yöntemlere yüzeysel olarak de¤inilmifl, ileri düzey analizlere yer verilmemifltir. Burada
bahsedilen analizleri paket programlarla ya da elde hesaplama yaparak gerçeklefltirmek, ya da sonuçlar› verilmiflse yorumlar›n› yapmak nispeten daha kolayd›r.

N‹TEL VER‹LER‹N ANAL‹Z‹
Veri analizi, nitel araflt›rmac›lar›n en çok zorluk yaflad›klar› aflamalardan biridir
(Y›ld›r›m ve fiimflek, 2006). Nitel analiz, nicel analize göre çok daha fazla emek, sab›r, zihin gücü, yarat›c›l›k ve çeflitlilik gerektiren bir süreçtir. Bu bölümde nitel analiz ile ilgili baz› temel kavramlara de¤inildikten sonra en çok yararlan›lan nitel analiz yaklafl›mlar›ndan betimsel analiz ve içerik analizine yer verilecektir.
Nitel veri analizinin nicel veri analizinden farkl› yönleri nelerdir? SIRA S‹ZDE

Temel Kavramlar
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Nicel verilerle yap›lan analizler, veri toplama süreci bittikten sonra gerçeklefltirilir.
Nitel veri analizinde ise analizlerin önemli bir k›sm› veri toplama süreci ile birlikte
S O Redecektir.
U
bafllam›flt›r ve raporlaflt›rmaya kadar bu çözümleme süreci devam
Orcher (2005), nitel araflt›rmada veriler henüz toplan›rken analizin bafllad›¤›n› flu üç
gerçekle aç›klamaktad›r. Birincisi, veri toplarken araflt›rmac›n›n tuttu¤u k›sa notlarD‹KKAT
d›r. Araflt›rmac›, verileri toplarken toplanan veriye yönelik bireysel tutumlar›n›, yorumlar›n› ve tepkilerini k›sa notlar halinde kaydeder. Yani araflt›rmac›n›n veri ile
SIRA
S‹ZDE
iliflkisi de bafll› bafl›na bir veri oluflturur. ‹kincisi, araflt›rmac›n›n
veri
üzerinde yans›tma yapmas›d›r. fiöyle ki, nitel veri toplayan araflt›rmac›, verileri toplarken onlar
üzerinde ayr›nt›l› olarak düflünür, duruma göre eklemesi ya da de¤ifliklik yapmas›
AMAÇLARIMIZ
gereken soru ya da süreçlere karar verir, hatta daha sa¤l›kl› veriler elde edebilmek
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Doyum noktas›: Yeni
kat›l›mc›lar›n ya da
kat›l›mc›lardan gelen yeni
verilerin o ana kadar
toplanm›fl olan verilere
hiçbir fley katmamaya
bafllad›¤› noktad›r.

Betimleme ile “ne”
sorusuna, analiz ile “neden”
ve “nas›l” sorular›na yan›t
bulunurken, yorumlama
s›ras›nda anlamland›rma
gerçeklefltirilir.
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için bazen kulland›¤› soru, veri toplama tekni¤i ya da uygulamalar›n s›ras›n› ve
fleklini de¤ifltirebilir. Üçüncüsü ise nitel veri analizinde veri doyumu gerçekleflene
kadar veri toplama ifllemine devam edilmesidir. Doyum noktas›, yeni kat›l›mc›lar›n ya da kat›l›mc›lardan gelen yeni verilerin o ana kadar toplanm›fl olan verilere
hiçbir fley katmamaya bafllad›¤› noktad›r (Orcher, 2005). Verilerin doyuma ulaflt›¤›na karar vermek ve haz›r bulunan verilerin amaca hizmet edip etmedi¤ini görebilmek araflt›rmac›n›n görevidir. Bu karar verme ifllemini gerçeklefltirebilmek için
ise baz› bafllang›ç düzey analizlerin gerçeklefltirilmifl olmas› gerekmektedir.
Nitel çözümlemelerde standart yöntemlerin kullan›lmas›, araflt›rmac›y› s›n›rlayaca¤› için nitel çözümlemelerde daha fazla çeflitlilik, yarat›c›l›k ve esneklik gerekmektedir (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2006). Çeflitli kaynaklarda nitel veri analizinde standartlaflt›r›lm›fl veri analizi tekniklerinin kullan›lmas›n›n verilerle uyumlu, zengin ve
derinlemesine sonuçlar elde etmeyi engelleyece¤i belirtilmektedir (Strauss, 1987;
Y›ld›r›m ve fiimflek, 2006). Yani her analiz kendine özgü birtak›m özelliklere sahiptir ve farkl› yaklafl›mlar gerektirebilir.
Nitel veri analizi ile ilgili alanyaz›ndaki çeflitli s›n›flamalar dikkate al›nd›¤›nda,
her nitel araflt›rmac› için önemli olan üç temel kavram›n betimleme, analiz ve yorumlama oldu¤u görülmektedir. Y›ld›r›m ve fiimflek (2006) bu üç kavram› ayr›nt›l›
bir flekilde anlatmaktad›r. Burada Y›ld›r›m ve fiimflek’in anlat›s› özetlenecektir. Betimleme, araflt›rmada toplanan verilerin araflt›rma problemi ile ilgili olarak neleri
söyledi¤ini ve hangi sonuçlar› ortaya koydu¤unu belirleme sürecidir. Analiz, veri
setinde aç›kça görülemeyen temalar›n kavramsal kodlama ve s›n›flamalar yard›m›yla ortaya ç›kar›lmas› ve bu temalar aras›ndaki iliflkilerin aç›klanmas› sürecidir.
K›saca betimleme yaklafl›m› ile “ne” sorusuna yan›t bulunurken analiz yaklafl›m› ile
“neden” ve “nas›l” sorular›na yan›t bulunmaktad›r. Yorumlama ise kat›l›mc›lar taraf›ndan söylenenler ya da kat›l›mc›larda gözlenenlerin ne anlama geldi¤ini ortaya
koyma sürecidir. Yani “anlam” ön plana ç›kmaktad›r. Yorumlama sürecinde araflt›rmac›n›n mevcut veriyi kendi öznel bak›fl aç›s›yla de¤erlendirmesi ve öznel sonuçlar ç›kartmas› söz konusudur. Ayn› veriden tüm araflt›rmac›lar›n ayn› sonucu ç›kartmas› beklenemez. Bu ba¤lamda nitel veri analizinin bir özelli¤inin de verilerin
araflt›rmac›n›n bak›fl aç›s›yla zenginleflmesi ve araflt›rma probleminin çözümüne
yönelik yeni bir bak›fl aç›s›n›n alanyaz›na kazand›r›lmas› oldu¤u söylenebilir.
Nitel verilerin analiz ve yorumlanmas›nda kullan›lan birçok teknik bulunmaktad›r. Orcher (2005) bu teknikleri dokuz bafll›k alt›nda toplamaktad›r. Bir araflt›rmada bu tekniklerin tamam›n›n kullan›lmas› flart de¤ildir; ancak bafllang›ç düzeyindeki araflt›rmac›lar›n bunlardan en az üç ya da dört tanesinden yararlanmas›nda yarar vard›r (Orcher, 2005, s.161). Bu bafll›klar incelendi¤inde yap›lan ifllemlerin veri analizinden çok veri toplamaya yönelik oldu¤u düflünülebilir. Ancak daha
önce de belirtildi¤i gibi nitel analiz süreci, nicel analiz gibi veriler toplan›p bilgisayara girildikten sonra de¤il, araflt›rmada veri toplaman›n bafllad›¤› gün bafllayan bir
süreçtir. Bu ba¤lamda afla¤›daki tekniklerin bilinmesinde yarar vard›r:
• Numaraland›rma, üzerinde çal›fl›lan ve araflt›rma problemine yönelik her
bir önemli yap›, kavram, duygu, davran›fl veya olaydan kaç kiflinin söz etti¤ini, ya da gözlem yap›l›yorsa bu davran›fllar›n kaç kifli taraf›ndan gerçeklefltirildi¤ini yüzde ve frekanslar ile belirtme eylemidir. Bu biçimde bir say›sallaflt›rma bir yandan sonuçlar›n güvenirli¤ini artt›rmakta, öte yandan temalar aras›nda say›sal karfl›laflt›rma yapmaya olanak tan›maktad›r.
• Al›nt› yapma, araflt›rma problemi ba¤lam›nda üzerinde çal›fl›lan yap›y› tam
anlam›yla temsil eden, analiz ve yorumlarda ortaya ç›kan tema ve ana fikirleri tam anlam›yla destekleyen güçlü ve özlü al›nt›lar›n sonuçlarla bütünle-
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flik bir biçimde sunulmas› sürecidir. Al›nt›lar› seçerken en önemli ölçüt, al›nt›n›n ait oldu¤u tema veya kategoriyi aç›kça temsil etmesidir. Ayn› ana fikre
hizmet eden al›nt›lar aras›ndan en aç›k ve çarp›c› olanlar› seçmekte yarar
vard›r.
Görüfl birli¤i sa¤lama, ayn› verilerin belli bir kodlama yaklafl›m› belirlendikten sonra birden fazla araflt›rmac› taraf›ndan ba¤›ms›z olarak incelenmesi,
kodlamalar üzerinde görüfl birli¤i oran›n›n ve görüfl ayr›l›¤›na neden olan
yap›lar›n belirlenmesi sürecidir. E¤er yüzde 70 ve üzerinde görüfl birli¤i sa¤lanm›flsa bulgular›n inand›r›c›l›¤› artmaktad›r. Görüfl birli¤inin yeterince
yüksek olmamas› durumunda ise bulgular›n farkl› yorumlara aç›k olabilece¤i anlafl›lmakta, tema ve kategorilerin netlefltirilmesi için daha fazla çaba
gösterilmesi gerekmektedir.
Diyagram oluflturma, analizler gerçeklefltirildikten sonra ortaya ç›kan kavramlar›n temalar alt›nda s›n›fland›r›l›fl›n› diyagramlar yoluyla ifade ederek
ana ve alt temalar alt›ndaki ba¤lant›lar› da bu diyagramlara yerlefltirme sürecidir. Ana kavram›n bir bafll›k olarak verilmesi ve bu kavrama yönelik alt
bafll›klar›n oklarla gösterilmesi biçiminde diyagramla da üretilebilir.
Uzman görüflüne baflvurma, veri toplama sürecinde ya da analizinde do¤rudan rol almam›fl ba¤›ms›z ve yetkin bir uzman ile sonuçlar›n tart›fl›larak
verilerden üretilen sonuç, hipotez ve teorilerin akla ve bilime yatk›nl›¤›n›
tart›flma sürecidir.
Gözlemden yararlanma, veri toplama sürecinde araflt›rmac›n›n veri kaynaklar›n› ve veri toplama ortam›n› tüm ayr›nt›lar› ile gözler önüne serebilecek
kay›tlar tutmas› veya araflt›rma sürecini gerçeklefltirirken veri toplama, betimleme, analiz etme ve yorumlama s›ras›nda gerçeklefltirdiklerinin ba¤›ms›z ve uzman bir gözlemci taraf›ndan düzenli olarak incelenmesini sa¤lamas› fleklinde gerçeklefltirilir. Gözlemcinin uzmandan fark›, yap›lan ifllemlerin
bilimsel bir biçimde gerçeklefltirilip gerçeklefltirilmedi¤ine karar vermesi,
uzman›n üstlendi¤i dan›flmanl›k rollerini gerçeklefltirmemesidir.
Kat›l›mc› onay›, elde edilen verilere iliflkin ulafl›lan sonuçlar›n kat›l›mc›lar
taraf›ndan incelenmesi ile gerçeklefltirilir. Böylece araflt›rmac›n›n verileri
yanl›fl yorumlamas›na ya da öznel yaklafl›mlardan kaynaklanan yanl›fl anlafl›lmalara engel olunur. Kat›l›mc› onay› almak oldukça zaman alan bir ifllem
oldu¤undan kalabal›k gruplarla gerçeklefltirilen araflt›rmalarda kat›l›mc›lar›n
sadece bir bölümünden kat›l›mc› onay› al›narak verilere yönelik yorumlar›
teyit edilebilir.
Duygusal ton farklar›n› yakalama, bir araflt›rmada görüfl ya da davran›fllar›
incelenen tüm kat›l›mc›lar ayn› fleyleri söylese bile söylenen ve yap›lanlardaki duygusal içeri¤i belirleme, söylenirken sergilenen ton fark›n› tespit etme ve veri kodlamada bu farklar› ay›rt etme sürecidir. Bu ayr›m› gerçeklefltirmek gerek dile gerekse sözel olmayan iletiflim yetilerine hâkim olmay›,
ayn› zamanda da iyi bir gözlemci olmay› gerektirmektedir.
Çeliflkili durum analizi, incelenen bireylerin ço¤unlu¤u belli bir e¤ilim gösterirken farkl› e¤ilim gösteren ya da grubun tersine hareket eden bireylerin
mercek alt›na al›nmas› sürecidir. Nitel analizde ola¤an d›fl› birey ve durumlar çok de¤erli bilgiler verebilmektedir. Tüm grubun tersine hareket eden
bireylerin derinlemesine incelenerek genel e¤ilimden farkl› olmalar›na neden olan olgular›n belirlenmesi, araflt›rmac›ya önemli veriler sa¤layacakt›r.
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Nitel analiz ile ilgili alanyaz›nda birçok yaklafl›m anlat›lmaktad›r. Örne¤in, Orcher (2005), nitel araflt›rmada veri analizini kuram oluflturma yaklafl›m› ve görüfl birlikçi nitel yaklafl›m olarak ikiye ay›rmaktad›r. Kuram oluflturma yaklafl›m›nda araflt›rmac›, kavram kodlama, kavramlar aras›ndaki iliflkileri kodlama ve tema oluflturma aflamalar›ndan geçerek verilerin içinde var olan kuram› ortaya ç›kart›r. Görüfl
birlikçi yaklafl›mda olgulara, kelimelerin ifade gücüne ve incelemenin gerçeklefltirildi¤i ba¤lama odaklan›larak birçok kifli taraf›ndan analiz gerçeklefltirilir ve sonuçlara götüren süreçlerde ortak kararlar al›nmaya çal›fl›l›r (Hill, Thompson ve Williams, 1997; Orcher, 2005). Kuram oluflturma ve görüfl birlikçi yaklafl›m›n birbirinden çok farkl› olmad›¤›n›, hatta görüfl birlikçi yaklafl›m›n kuram oluflturmadan ortaya ç›kt›¤›n› belirten bilim adamlar› da bulunmaktad›r. Bunun d›fl›nda nitel veri
analizi ile ilgili birçok farkl› s›n›fland›rma bulunmaktad›r. Dey (1993) nitel veri analizini betimleme, s›n›fland›rma ve iliflkilendirme fleklinde üç aflamada incelemektedir (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2006). Miles ve Huberman (1994) veri analizini verileri iflleme, görsellefltirme, sonuç ç›karma ve verileri teyit etme aflamalar› ile özetlemektedir. Ritchie ve Lewis (2003) nitel veri analizini veri iflleme, betimsel raporlaflt›rma, aç›klay›c› raporlaflt›rma ve grup verilerini çözümleme olmak üzere dört ana
bafll›k alt›nda incelemektedir. Silverman’›n (2004) editörlü¤ü yapt›¤› bir kaynakta
ise gözlem, görüflme, doküman incelemesi, konuflma ve görsel verilerin nas›l incelenece¤ine dair ayr› ayr› yaklafl›mlardan bahsedilmektedir.
Bu ünitede Strauss ve Corbin (1990) taraf›ndan önerilen iki veri analizi süreci
incelenecek, yani betimsel analiz ve içerik analizinden bahsedilecektir. Betimsel
analiz, içerik analizine göre daha yüzeysel olup, daha çok araflt›rman›n kavramsal
yap›s›n›n önceden aç›k biçimde belirlendi¤i araflt›rmalarda kullan›lmaktad›r. Öte
yandan içerik analizi, toplanan verilerin derinlemesine analiz edilmesini gerektirir
ve önceden belirgin olmayan temalar›n ve boyutlar›n ortaya ç›kar›lmas›na olanak
tan›maktad›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2006).

Betimsel Analiz

Betimsel analiz, analiz için
bir çerçeve oluflturma,
tematik çerçeveye göre
verileri iflleme, bulgular›
tan›mlama ve yorumlama
olmak üzere dört aflamadan
oluflur.

Betimsel analizde elde edilen veriler, daha önce belirlenmifl olan temalara ya da
araflt›rma sorular›n›n ortaya koydu¤u boyutlara göre özetlenir ve yorumlan›r. Elde
edilen bulgular› yorumlanm›fl bir biçimde okuyucuya sunabilmek amac›yla betimsel analizde s›k s›k do¤rudan al›nt›lardan yararlan›l›r. Yap›lan betimlemeler aç›klan›r, yorumlan›r, neden-sonuç iliflkileri irdelenir ve birtak›m sonuçlara ulafl›l›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2006, s. 224).
Betimsel analiz dört aflamadan oluflur. Y›ld›r›m ve fiimflek’ten (2006, s. 224) yararlan›larak bu dört aflama flu flekilde özetlenebilir: Birinci aflamada betimsel analiz için bir çerçeve oluflturulur. Yani toplanacak olan verilerin hangi temalar ya da
boyutlar alt›nda düzenlenece¤i ve sunulaca¤› önceden belirlenir. ‹kinci aflamada
haz›rlanm›fl olan tematik çerçeveye göre verilerin ifllenmesi gerçeklefltirilir, yani
veriler önceden haz›rlanm›fl çerçeveye göre okunur ve düzenlenir. Bu aflamada
baz› veriler, haz›rlanm›fl olan tematik çerçeveyle tamamen ilgisiz oldu¤u için analiz d›fl›nda tutulabilir. Ayr›ca raporlaflt›rma aflamas›nda kullan›lacak olan do¤rudan
al›nt›lar da bu aflamada belirlenir. Üçüncü aflama, bulgular›n tan›mlanmas› sürecidir. Bu aflamada tematik çerçeveye göre düzenlenmifl olan veriler, kolay anlafl›l›r
ve okunabilir bir dille tan›mlan›r ve gerekirse do¤rudan al›nt›larla desteklenir. Dördüncü aflama bulgular›n yorumlanmas› olup, tan›mlanm›fl olan bulgular›n aç›klanmas›, iliflkilendirilmesi ve anlamland›r›lmas› gerçeklefltirilir. Bulgular aras›ndaki ne-
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den-sonuç iliflkilerinin aç›klanmas› ve farkl› olgular aras›nda karfl›laflt›rmalar yap›lmas›, yorumlar›n kalitesini de artt›rmaktad›r.

‹çerik Analizi
Toplanan verileri aç›klayabilecek kavram ve iliflkilere ulaflabilmek amac›yla içerik
analizi gerçeklefltirilir. Bir baflka deyiflle betimsel analizde özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik analizinde daha derin bir iflleme tabi tutulur. Yani betimsel bir
yaklafl›mla gözden kaçm›fl olan baz› kavram ve temalar, içerik analizi sonucu keflfedilebilir (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2006). ‹çerik analizi, birbirine benzeyen verilerin
belirli kavramlar ve temalar etraf›nda bir araya getirilmesi ve bunlar›n anlafl›l›r biçimde düzenlenip yorumlanmas› sürecidir. ‹çerik analizinde kodlama yard›m›yla
verilerin alt›nda yatan kavramlar ve bu kavramlar aras›ndaki iliflkiler ortaya ç›kart›l›r. Bu sürece ayn› zamanda tümevar›mc› analiz ismi de verilmektedir. Kodlama,
veriler aras›nda yer alan anlaml› parçalara isim verme sürecidir. Veriler içerisindeki anlaml› parçalar›n her birine ise kavram ad› verilir. Kavramlar›n birbirleriyle iliflkilerinin incelenerek daha üst düzey gruplar alt›nda toplanmas› sonucu kategoriler (tema) oluflur (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2006, ss.227-228). Özetlemek gerekirse içerik analizinde veriler dört aflamada analiz edilir. Bunlar (1) verilerin kodlanmas›,
(2) temalar›n bulunmas›, (3) kod ve temalar›n düzenlenmesi ve (4) bulgular›n tan›mlanmas› ve yorumlanmas›d›r.
Y›ld›r›m ve fiimflek (2006, ss. 238-239), verilerin düzenlenmesi, ifllenmesi, kodlanmas›, yorumlanmas› ve yaz›lmas›ndan oluflan süreci Collins’den (1999) yararlanarak 13 bafll›k alt›nda toplam›flt›r. Bu süreç, tüm nitel araflt›rmalarda ayn› flekilde
gerçekleflmese de nitel veri analizinin genel iflleyiflini verebilmektedir:
• Verilerin yaz›ya geçirilmesi
• Verilerin düzenlenmesi
• Anlaml› veri birimlerinin saptanmas›
• Verinin kodlanmas›
• Taslak temalar›n belirlenmesi
• Taslak temalara göre kodlar›n düzenlenmesi
• Taslak tema ve kodlara göre verinin düzenlenmesi
• Taslak temalar›n kontrol edilmesi ve kesinlefltirilmesi
• Temalar aras› iliflkilerin saptanmas›
• Temalar›n araflt›rma sorular› alt›nda organize edilmesi
• Kod ve tema kitapç›¤›n›n oluflturulmas› ve buna göre verinin organize edilmesi
• Kodlara ve temalara göre verilerin betimlenmesi, al›nt›lara yer verilmesi, örneklendirilmesi, aç›klanmas›, yorumlanmas›, görsel hale getirilmesi
• Araflt›rma sonuçlar›n›n yaz›lmas›.
Nitel veri analizinin genel iflleyiflini titiz bir biçimde takip ettikten sonra raporlaflt›rman›n bilimsel yaz›m kurallar›na uygun bir biçimde gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. Bu ba¤lamda veri analizi sonuçlar›n›n akla yatk›n, bireylerin deneyimlerine uygun, inand›r›c›, alanyaz›n için önemli ç›kar›mlara götüren ve ak›c› bir biçimde yaz›lmas› gerekmektedir (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2006).

B‹LG‹SAYARLA N‹CEL VE N‹TEL VER‹LER‹N ANAL‹Z‹
Nicel ve nitel veri analizi yapan yaz›l›mlar yard›m›yla, araflt›rmac›n›n veri analizine
harcayaca¤› zaman› azaltmas› ya da eme¤ini daha etkin biçimde kullanmas› olanakl›d›r. Günümüzde nicel araflt›rmalarda elde ya da gerekli veri ve formülleri Ex-

‹çerik analizi: Toplanan
verileri aç›klayabilecek
kavram ve iliflkilere
ulaflabilmek amac›yla
gerçeklefltirilen analiz
türüdür.
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D‹KKAT

Yap›sal Eflitlik Modellemesi
(Structural Equation
SIRA S‹ZDE
Modeling):
Gözlenen ve
gözlenemeyen de¤iflkenler
aras›ndaki nedensel
iliflkilerin s›nanmas›n› daha
az hata ile gerçeklefltiren
AMAÇLARIMIZ
kapsaml› bir istatistik
tekni¤idir. Yap›sal Eflitlik
Modellemesi ile ilgili
programlar› kullanabilmek
K ‹herT fleyden
A P önce çok
için
faktörlü analizlere,
regresyon ve faktör analizi
gibi bu ünitede
bahsedilmeyen baz› ileri
Tdüzey
E L E Vistatistiksel
‹ Z Y O N tekniklere
hakim olmak gerekir.

cel’e girerek hesap yapan araflt›rmac›lar›n say›s› oldukça azalm›flt›r. Ülkemizde ve
SIRA S‹ZDE
dünyada sosyal
bilimlerde en yayg›n kullan›lan istatistik programlar›ndan birinin
SPSS oldu¤u söylenebilir. SPSS, temel araflt›rma yöntemleri hakk›nda bilgi sahibi
olan herkesin kaynak kitaplardan yararlanarak kendi kendine ö¤renebilece¤i ve
AMAÇLARIMIZ
temel nicel
analizleri gerçeklefltirebilece¤i oldukça basit bir programd›r. Ayr›ca
SPSS, kapsam›nda olmayan ileri düzey baz› analizlerin kod yaz›larak gerçeklefltirilmesine de olanak tan›maktad›r. Bunun d›fl›nda piyasada SAS, Stata, Minitab, BMDP,
K ‹ T A P
S-Plus, MATLAB gibi ticari olarak yayg›n ve içerik olarak kapsaml› programlar;
XGobi, Xlisp-Stat, ExplorN ve MANET gibi akademik araflt›rmalarda daha yayg›n
kullan›lan, yenilikçi, ancak ticari yaz›l›mlara göre daha dar kapsaml› yaz›l›mlar ve
TELEV‹ZYON
LISREL, AMOS, EQS ve Mplus gibi yap›sal eflitlik modellemesine odaklanan yaz›l›mlar bulunmaktad›r.
SIRA S‹ZDE

D‹KKAT

N N

SIRA S‹ZDE
‹NTERNET
D Ü fi Ü N E L ‹ M

‹statistik yaz›l›mlar›
‹ N T E R N E T hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgiye ulaflmak için http://lib.stat.cmu.edu
Ü fi Ü N Eistatistikçilerin
L‹M
adresinden Dsayg›n
yay›nlad›¤› veri, haber ve yaz›l›mlardan oluflan StatLib’e
ulafl›labilir.

S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

S O R U

Nitel araflt›rmalarda kullan›lan bilgisayar programlar› da araflt›rmac›lar›n ifl yükünü önemli ölçüde azaltmaktad›r. Ancak günümüz flartlar›nda, nitel verilerin kavD‹KKAT
ramsal ve tematik kodlamas›n›n araflt›rmac› taraf›ndan gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. Kelime ifllemci ya da hesap tablosu araçlar› ile nitel verileri kodlamak,
SIRA ve
S‹ZDE
s›n›fland›rmak
verileri say›sal de¤erlerle aç›klamak olanakl›d›r. Ayr›ca araflt›rmac›n›n sistematik ve h›zl› biçimde kodlamas›n› kolaylaflt›ran, hatta kodlanm›fl temalar aras›ndaki iliflkileri inceleyerek kuram oluflturmada araflt›rmac›ya yard›mc› olan
AMAÇLARIMIZ
yaz›l›mlar bulunmaktad›r. NVivo ve ATLAS.ti bu yaz›l›mlar aras›nda en popüler
olanlar›d›r. Bunlar›n d›fl›nda AccuLine, BEST, C-I-SAID, Ethnograph, EthoVision,
InterClipper Professional, INTERACT, INTEXT, Kwalitan, MaxQDA, QDA Miner,
K ‹ T A P
Qualitative Media Analyzer, Survey Logix, TACT ve WordStat gibi nitel veri analizinde yard›mc› olabilecek ticari programlar; AnSWR, CDC EZ-Text, ELAN, Ethno 2,
TAMS Analyzer ve Transana gibi ücretsiz yaz›l›mlar bulunmaktad›r. Nitel veri kodTELEV‹ZYON
lama, analiz ve yorumlamada yard›mc› olabilecek programlar›n seçilmesi ve de¤erlendirilmesi için Barry (1998)’ e baflvurulabilir.

N N

N T E R araflt›rma
NET
Sözü edilen‹ nitel
yaz›l›mlar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için American Evaluation Association (Amerikan De¤erlendirme Derne¤i) resmi internet adresine
(http://www.eval.org) baflvurulabilir.
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N

Sürekli de¤iflkenler bak›m›ndan gruplar aras›ndaki farklar› irdeleyebilmek
• Sürekli de¤iflkenler bak›m›ndan gruplar aras›ndaki farklar› analiz etmek t testi ve ANOVA ile
olanakl›d›r. Örne¤in, t testi türlerinden olan ba¤›ms›z örneklemler için t testi, iki grubun bir sürekli de¤iflken üzerinden ald›klar› de¤erlerin kar-
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Nicel analiz ile ilgili temel kavramlar› s›ralayabilmek
Da¤›l›m, bir de¤iflken içerisindeki her bir birimin
veya birim kümelerinin frekanslar›n›n özetini verir. Bir da¤›l›mda de¤erlerin da¤›l›m›n›n merkezinin ölçülmesi sonucu merkezi e¤ilime ulafl›l›r.
Merkezi e¤ilimi betimlemek amac›yla en s›k kullan›lan ölçüm türleri tepede¤er (mod), ortanca
(medyan) ve ortalamad›r. Tepede¤er, bir de¤iflken setinde en s›k tekrar eden de¤erdir. Ortanca,
tüm de¤erler büyüklüklerine göre s›raland›ktan
sonra yüksek notlarla düflük notlar›n tam ortas›nda kalan bireyin notudur. Ortalama ise bir dizilimdeki tüm de¤erlerin toplam›n›n dizilimdeki
birey say›s›na bölünmesi ile bulunan ve merkezi
e¤ilimi belirtmek için en çok kullan›lan ölçüm
türüdür.
Bir da¤›l›mda notlar›n yüzde 65-70’lik bir bölümü ortalaman›n etraf›nda toplanm›flsa ve art›-eksi uçlara do¤ru simetrik ve dereceli bir azalma
varsa bu da¤›l›m normal da¤›l›m olarak adland›r›l›r.
Elimizdeki de¤erlerin merkezi e¤ilim çevresindeki saç›lmas›na saç›n›kl›k ad› verilmektedir. Saç›n›kl›¤› ölçmek için en çok kullan›lan ölçüm türleri yayg›nl›k ve standart sapmad›r. Yayg›nl›k, bir
dizideki en yüksek de¤erle en düflük de¤er aras›ndaki farkt›r. Standart sapma, bir dizilimdeki
tüm bireylerin ortalamaya olan uzakl›klar›n›n tek
tek hesaplanarak bir formüle konmas› ve bu
uzakl›klar›n bir flekilde ortalamas›n›n al›nmas› ile
bulunan etkin bir saç›n›kl›k ölçüm tekni¤idir.
Standart sapma, normal da¤›l›m›n oldu¤u durumlarda da¤›l›mla ilgili önemli yorumlar yapmaya
yard›mc› olur.
Bir dizilimdeki bireylerin ortalamaya olan uzakl›klar›n›n standart sapma cinsinden verilmesi ile
Z skoru dedi¤imiz standart skora ulafl›l›r.

fl›laflt›r›lmas› amac›yla kullan›lmaktad›r. 1-A ve 1B s›n›f›ndaki ö¤rencilerin matematik notlar›n›n
karfl›laflt›r›lmas› buna örnektir. Üç ya da daha fazla grubu bir sürekli de¤iflken aç›s›ndan birbiriyle
karfl›laflt›rabilmek için ise ba¤›ms›z örneklemler
için tek faktörlü ANOVA yap›l›r. Yani 1-A, 1-B ve
1-C s›n›flar›n› birbirleriyle karfl›laflt›rmak amac›yla ba¤›ms›z örneklemler için tek faktörlü ANOVA
yap›lmal›d›r.

N

Bir grup üzerinde yap›lan farkl› ölçümleri karfl›laflt›rabilmek
• Bir grubun farkl› zamanlardaki ölçümlerini karfl›laflt›rabilmek amac›yla da t testi ve ANOVAdan
yararlanmak olanakl›d›r. Örne¤in, t testi türlerinden olan efllefltirilmifl örneklemler için t testi, ayn› grubun iki farkl› ölçümdeki skorlar›n› karfl›laflt›rmak amac›yla kullan›lmaktad›r. Yani bir grubun sene bafl›ndaki ve sene sonundaki baflar›s›
bu test ile karfl›laflt›r›labilir. Bir grubun üç ya da
daha fazla say›da ölçümünün karfl›laflt›r›lmas› gerekti¤inde ise iliflkili örneklemler için tek faktörlü ANOVA yap›l›r. Yani ayn› grubun sene bafl›,
sene ortas› ve sene sonu baflar›lar› bu test ile karfl›laflt›r›labilir.
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N

‹ki sürekli de¤iflken aras›ndaki iliflkiyi yorumlayabilmek
• Aral›kl› ve orant›l› düzeyde ölçülmüfl iki ya da
daha fazla de¤iflken aras›nda iliflki olup olmad›¤›n›, varsa yönünü ve gücünü göstermek amac›yla korelasyon (ba¤›nt›) kullan›lmaktad›r. Bu
analizin di¤erlerinden fark›, üzerinde çal›fl›lan iki
de¤iflkenin de sürekli olmas›d›r.
• Korelasyon için kullan›lan uluslararas› sembol
küçük r harfidir. Bu de¤er +1 ila -1 aras›nda bir
say› olabilir. E¤er aralar›nda iliflki aranan iki de¤iflken ayn› anda art›yor ya da azal›yor ise r de¤eri art› yönde (pozitif korelasyon), e¤er de¤erlerden biri artarken di¤eri azal›yorsa r de¤eri eksi yönde olacakt›r (negatif korelasyon).
• r de¤erlerini yorumlarken .10 ile .29 aras› r de¤erlerin küçük, .30 ile .49 aras›ndaki de¤erlerin orta,
.50 ile 1.0 aras›ndaki de¤erlerin ise büyük kuvvette korelasyon de¤erleri oldu¤u söylenebilir.
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• r de¤erinin karesini almak da iki de¤iflken aras›ndaki iliflkiyi yorumlarken ifle koflulabilir. r de¤erinin karesi al›narak iki de¤iflken aras›ndaki
iliflkinin gücü bulunur. Belirleme katsay›s› ad›
verilen bu de¤er 0.10-0.30 aras›nda oldu¤u zaman de¤iflkenler aras› iliflkinin küçük, 0.30-0.50
aras›nda oldu¤u zaman orta, 0.50’den büyük oldu¤u zaman ise büyük oldu¤u söylenebilir.
• Korelasyonda iki de¤iflkenin birbirleriyle iliflki
halinde ne yönde de¤ifliklik gösterdikleri saptanabilir; ancak hangi de¤iflkenin hangisini etkiledi¤i hakk›nda bir yorum kesinlikle yap›lamaz.

N
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• Betimsel analizde elde edilen veriler daha önce
belirlenmifl olan temalara ya da araflt›rma sorular›n›n ortaya koydu¤u boyutlara göre özetlenir ve
yorumlan›r. Elde edilen bulgular› yorumlanm›fl
bir biçimde okuyucuya sunabilmek amac›yla betimsel analizde s›k s›k do¤rudan al›nt›lardan yararlan›l›r. Yap›lan betimlemeler aç›klan›r, yorumlan›r, neden-sonuç iliflkileri irdelenir ve birtak›m
sonuçlara ulafl›l›r.
• Betimsel analiz, analiz için bir çerçeve oluflturma, tematik çerçeveye göre verileri iflleme, bulgular› tan›mlama ve yorumlama olmak üzere dört
aflamadan oluflur.

N

Nitel analiz ile ilgili temel kavramlar› aç›klayabilmek
• Nitel veri analizinde analiz süreci, veri toplama
ile birlikte bafllar. Örne¤in araflt›rmac›, verileri
toplarken toplanan veriye karfl› kendi tutumlar›n›, yorumlar›n› ve tepkilerini k›sa notlar halinde
kaydeder, veri üzerinde yans›tma yapar ve veri
doyumunun gerçekleflti¤inden toplanan veriler
yard›m›yla emin olana kadar veri toplama ifllemine devam eder. Doyum noktas›, yeni kat›l›mc›lar›n ya da kat›l›mc›lardan gelen yeni verilerin o
ana kadar toplanm›fl olan verilere hiçbir fley katmamaya bafllad›¤› noktad›r.
• Nitel veri analizi ile ilgili alanyaz›ndaki çeflitli s›n›flamalar dikkate al›nd›¤›nda, her nitel araflt›rmac› için önemli olan üç temel kavram›n betimleme, analiz ve yorumlama oldu¤u görülmektedir. Betimleme, araflt›rmada toplanan verilerin
araflt›rma problemi ile ilgili olarak neleri söyledi¤ini ve hangi sonuçlar› ortaya koydu¤unu belirleme sürecidir. Analiz, veri setinde aç›kça görülemeyen temalar›n kavramsal kodlama ve s›n›flamalar yard›m›yla ortaya ç›kar›lmas› ve bu temalar aras›ndaki iliflkilerin aç›klanmas› sürecidir.
Yorumlama sürecinde ise araflt›rmac›n›n mevcut
veriyi kendi öznel bak›fl aç›s›yla de¤erlendirmesi
ve öznel sonuçlar ç›kartmas› söz konusudur.
• Nitel verilerin analiz ve yorumlanmas›nda kullan›lan tekniklerden baz›lar› numaraland›rma, al›nt› yapma, görüfl birli¤i sa¤lama, diyagram oluflturma, uzman görüflüne baflvurma, gözlemden
yararlanma, kat›l›mc› teyidi, duygusal ton farklar›n› yakalama ve çeliflkili durum analizidir.
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Betimsel analiz kavram›n› tart›flabilmek

N
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‹çerik analizinin aflamalar›n› özetleyebilmek

• ‹çerik analizinde veriler dört aflamada analiz edilir. Bunlar (1) verilerin kodlanmas›, (2) temalar›n
bulunmas›, (3) kod ve temalar›n düzenlenmesi
ve (4) bulgular›n tan›mlanmas› ve yorumlanmas›d›r.

N

Betimsel analiz ile içerik analizi süreçlerini karfl›laflt›rabilmek
• Betimsel analiz, içerik analizine göre daha yüzeysel olup daha çok araflt›rman›n kavramsal yap›s›n›n önceden aç›k biçimde belirlendi¤i araflt›rmalarda kullan›l›r. Öte yandan içerik analizi, toplanan verilerin derinlemesine analiz edilmesini
gerektirir ve önceden belirgin olmayan temalar›n
ve boyutlar›n ortaya ç›kar›lmas›na olanak tan›r
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Kendimizi S›nayal›m
1.

Ba¤›ms›z Örneklemler t Testi
Levene’s
Test for
Equality of
Variance

F

t-test for Equality of Means

Sig

Equal variances
assumed
SINAV

Equal variances
not assumed

,611

t

Sig
(2-tailed)

df

Mean
Difference

Std.Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

-,234

19

,817

-,47273

2,01922

-4,6990

3,7535

-,235

18,99

,817

-,47273

2,00988

-4,6794

3,7340

,444

Yukar›da verilen ba¤›ms›z örneklemler için t testi tablosuna göre afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?
a. Hesaplanan t de¤eri -,234’dür.
b. Levene Testi sonucuna göre tabloda üst s›ra okunmal›d›r.
c. Çal›flman›n serbestlik derecesi 19’dur. Yani çal›flmaya 21 kifli kat›lm›flt›r.
d. Karfl›laflt›r›lan gruplar aras›nda anlaml› bir fark bulunmufltur.
e. Gruplar aras›ndaki ortalama fark› -.47273’dür.
2.

Efllefltirilmifl t Testi
Paired Differences

Mean

Pair 1
SINAV_A
SINAV_B

6,19048

Std.
Std.Error
Deviation
Mean

6,77952

1,47941

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

9,27648

3,10448

t

df

Sig.
(2-tailed)

-10,944

20

,000

Yukar›da verilen efllefltirilmifl örneklemler için t testi tablosuna göre afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?
a. SINAV A ile SINAVB aras›ndaki ortalama fark› tabloda belirtilmemifltir.
b. Bulunan t de¤eri -10,944’dür.
c. Serbestlik derecesi (df) 20’dir. Çal›flmaya 21 kifli kat›lm›flt›r.
d. ‹ki s›nav›n ortalamalar› aras›nda anlaml› bir fark bulunmufltur.
e. Bulunan alfa de¤eri .01 ila .05 aras›ndad›r.
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3. Ortalamas› 50, standart sapmas› 3 olan bir grupta -2
Z skoruna sahip olan ö¤rencinin notu kaçt›r?
a. 44
b. 47
c. 53
d. 56
e. 60
4. “6, 2, 5, 2, 9” fleklinde verilen bir de¤iflken setinin
tepede¤eri ve ortancas› hangi fl›kta do¤ru biçimde verilmifltir?
Tepede¤er
Ortanca
a.
5
2
b.
9
6
c.
6
9
d.
2
5
e.
2
6
5. Bir flehirde üniversite s›nav›na giren tüm erkek ve
kad›nlar›n ÖSS puanlar›n› karfl›laflt›rabilmek için yap›lmas› gereken test afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Ki kare
b. Korelasyon
c. Tek örneklem t testi
d. Efllefltirilmifl örneklemler için t testi
e. Ba¤›ms›z örneklemler için t testi
6. Türkiye’nin 7 co¤rafi bölgesinde yaflayan bireylerin
y›ll›k su tüketimlerini metreküp cinsinden ölçtükten
sonra ortalama su kullan›m›n›n hangi bölgede daha fazla oldu¤unu belirlemek amac›yla afla¤›daki analizlerden
hangisi yap›lmal›d›r?
a. Tek örneklem t testi
b. Efllefltirilmifl örneklemler için t testi
c. Ba¤›ms›z örneklemler için t testi
d. ‹liflkili örneklemler için tek faktörlü ANOVA
e. Ba¤›ms›z örneklemler için tek faktörlü ANOVA
7. Bir araflt›rmac›, araflt›rma sorusu ile ilgili testi gerçeklefltirdikten sonra afla¤›daki alfa de¤erlerinden hangisine ulafl›rsa istatistiksel olarak anlaml› bir sonuca
ulaflt›¤›n› söylemek olanakl›d›r?
a. 0.70
b. 0.95
c. 0.29
d. 0.01
e. 1.00

8. Araflt›rmada toplanan verilerin araflt›rma problemi
ile ilgili olarak neleri söyledi¤ini ve hangi sonuçlar› ortaya koydu¤unu belirleme süreci afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Doyum noktas›
b. Betimleme
c. Analiz
d. Yorumlama
e. Numaraland›rma
9. Afla¤›dakilerden hangisi betimsel analizin aflamalar›ndan biri de¤ildir?
a. Temalar aras›ndaki neden-sonuç iliflkilerini derinlemesine inceleme
b. Tan›mlanm›fl olan bulgular› aç›klama, iliflkilendirme ve anlamland›rma
c. Bulgular› kolay anlafl›l›r ve okunabilir bir dille
tan›mlama
d. Tematik çerçeveye göre verileri iflleme
e. Analiz için bir çerçeve oluflturma
10. Afla¤›da verilen nitel analiz süreci aflamalar›ndan
hangisi en sonda yer al›r?
a. Verilerin düzenlenmesi
b. Taslak temalar›n belirlenmesi
c. Kod ve temalar›n al›nt›larla örneklendirilmesi
d. Temalar aras› iliflkilerin saptanmas›
e. Verilerin kodlanmas›
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Yaflam›n ‹çinden
2007 Y›l› Hanehalk› Biliflim Teknolojileri Kullan›m› Araflt›rmas› Sonuçlar›
Hanelerin % 18.94’ü ‹nternete eriflim imkân›na sahiptir.
Türkiye ‹statistik Kurumu taraf›ndan gerçeklefltirilen
2007 y›l› Hanehalk› Biliflim Teknolojileri Kullan›m› Araflt›rmas› sonuçlar›na göre; hanelerin % 18.94’ü ‹nternete
eriflim imkân›na sahiptir. ‹nternete eriflim imkân› olan
hanelerin % 79.39’u evden ‹nternete ba¤lanabilen kiflisel bilgisayara sahiptir. ‹nternet eriflim imkân› olan hanelerde en yayg›n kullan›lan ‹nternet ba¤lant› türü %
78.03 ile genifl bant (ADSL vb.) ba¤lant›d›r.
Hanehalk› bireylerinin bilgisayar ve ‹nternet kullan›m
oranlar› s›ras›yla % 29.46 ve % 26.67’dir.
2007 y›l› Nisan-Haziran döneminde 16-74 yafl grubundaki hanehalk› bireylerinin bilgisayar ve internet kullan›m oranlar› s›ras›yla % 29.46 ve % 26.67’dir.
Ayn› dönemde ‹nternet kullanan hanehalk› bireylerinin
% 61.11’i ‹nterneti hemen hemen her gün kullanmakta
iken % 25.50’si haftada en az bir kez ‹nternet kullanm›flt›r.
Bilgisayar ve ‹nternet kullan›m oran›n›n en yüksek oldu¤u yafl grubu 16-24’tür. Bu yafl grubunu 25-34 yafl
grubu izlemektedir. E¤itim durumuna göre en fazla bilgisayar ve ‹nternet kullan›mlar› s›ras›yla % 84.86 ve %
82.89 ile yüksekokul, fakülte ve daha üstü bireylerdedir. Ö¤rencilerin % 86.83’ü bilgisayar ve % 81.89’u ‹nternet kullanmaktad›r. ‹stihdam edilenlerden ücretli ve
maafll› çal›flanlar›n bilgisayar ve ‹nternet kullan›m oranlar› s›ras›yla % 54.82 ve % 51.38’dir. Ayn› oranlar iflsizlerde s›ras›yla % 44.06 ve % 41.15’tir.
‹nternet kullanan bireylerin yar›ya yak›n› ‹nterneti evlerinde kullanmaktad›r.
2007 y›l› Nisan-Haziran döneminde ‹nternet kullanan
bireylerinin % 45.96’s› evinde, % 37.52’si iflyerinde, %
31.21’i internet kafede ‹nternet kullanmaktad›r.
‹nternet en çok bilgi arama ve on-line hizmetler için
kullan›yor.
2007 y›l› Nisan-Haziran döneminde ‹nternet kullanan
hanehalk› bireylerinin % 90.54’ü bilgi arama ve on-line
hizmetlerde, % 80.74’ü iletiflim faaliyetlerinde, % 52.27’si
e¤itim faaliyetlerinde, % 26.18’i kamu kurum/kurulufllar›yla iletiflimde ‹nterneti kullanm›flt›r.
‹nternet kullanan hanehalk› bireylerinin % 5.65’i 2007
y›l› Nisan-Haziran döneminde ‹nternet üzerinden al›flverifl yapm›flt›r. Haziran 2006- Haziran 2007 dönemini kapsayan son on iki ayda ‹nternet üzerinden al›flverifl ya-

panlar›n % 28.20’si cep telefonu, kamera, radyo, TV,
DVD oynat›c›, video vb. elektronik araçlar› alm›flt›r. ‹nternet kullanan hanehalk› bireylerinin % 76.49’u ihtiyaç
duymad›¤› için ‹nternet üzerinden al›flverifl yapmam›flt›r.
Kaynak: T. C. Baflbakanl›k Türkiye ‹statistik Kurumu
Haber Bülteni, Say›: 186, 20 Kas›m 2007.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar

S›ra Sizde 1
De¤erler, görülece¤i üzere küçükten büyü¤e do¤ru s›ral› olarak verilmifltir. Da¤›l›mda en çok tekrar eden de¤er, yani tepede¤er 27’dir. Toplam 25 tane de¤er bulunmaktad›r. Tam ortadaki yani 13. ö¤rencinin notu
olan 27 ayn› zamanda ortancad›r. Ortalamay› bulmak
için tüm de¤erlerin toplan›p ö¤renci say›s›na bölünmesi gerekir. Tüm de¤erlerin toplam› 678 olup, ö¤renci say›s›na, yani 25’e bölündü¤ünde ortalama 27.12 olarak
bulunur.

Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamalar›: S›k kullan›lan istatistiksel analizler ve aç›klamal› SPSS çözümleri. ‹stanbul: ‹deal Kültür &
Yay›nc›l›k.
Balc›, A. (1995). Sosyal bilimlerde araflt›rma: Yöntem,
teknik ve ilkeler. Ankara: 72 TDFO.
Barry, C. A. (1998). Choosing qualitative data analysis
software: Atlas/ti and Nudist compared. Sociological
Research Online, 3 (3). Retrieved January 06, 2008,
from http://www.socresonline.org.uk/3/3/4.html
Blaikie, N. (2003). Analyzing quantitative data: From
description to explanation. London: SAGE
Publications.
Büyüköztürk, fi., Akgün, Ö.E., Karadeniz, fi., Demirel,
F., ve K›l›ç, E. (2010). Bilimsel araflt›rma yöntemleri
(5.bask›). Ankara: Pegem Akademi Yay›nc›l›k.
Cohen, J. W. (1988). Statistical power analysis for the
behavioral sciences (2nd edition). Hillsdale, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.
Collins, A. B. (1999). A case study of instructional
supervision at a private school. Yay›nlanmam›fl
Doktora Tezi, Ankara: ODTÜ.
Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992). A first course in factor
analysis (2nd edition). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Coombs, W., & Schroeder, H. (1988). An analysis of
factor analytic data. Personality and Individual
Differences, 9, 79-85.
Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning,
conducting, and evaluating quantitative and
qualitative research. Upper Saddle River, N.J.:
Pearson/Merrill/Prentice Hall.
Creswell, J. W. (2008). Educational research: Planning,
conducting, and evaluating quantitative and
qualitative research (3. bask›). Upper Saddle River:
Pearson.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.) (2005). The Sage
handbook of qualitative research (3rd edition).
Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Dey, I. (1993). Qualitative data analysis: A user friendly
guide for social scientists. London: Routledge.
Dunteman, G. H. (1989). Principal component analysis.
Quantitative applications in the social sciences series
Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Ekiz, D. (2003). E¤itimde araflt›rma yöntem ve metodlar›na girifl: Nitel, nicel ve elefltirel kuram metolojileri.
Ankara: An› Yay›nc›l›k.

S›ra Sizde 2
Z skoru, ortalamaya olan uzakl›¤›n standart sapma cinsinden belirtilmesi oldu¤una göre, verilen Z skorlar›n›n
standart sapma ile çarp›ld›ktan sonra eksi ya da art›
yönde ortalamaya eklenmesi ile bireylerin gerçek notlar› bulunacakt›r. Böylece Z skoru -1 olan ö¤rencinin
notu 55, -1.5 olan ö¤rencinin notu 52.5, -2.5 olan ö¤rencinin notu 47.5, +1 olan ö¤rencinin notu 65, +2 olan
ö¤rencinin notu 70, +2.5 olan ö¤rencinin notu 72.5 ve
+3 olan ö¤rencinin notu 75 olarak bulunacakt›r.
S›ra Sizde 3
Cümleden anlafl›laca¤› üzere araflt›rmac›, üç farkl› ba¤›ms›z de¤iflkenden yararlanm›flt›r. Bunlar yaflanan bölge (kuzey/güney/orta), cinsiyet (erkek/kad›n) ve boydur (uzun/k›sa). Bir sürekli ba¤›ml› de¤iflkeni etkileyen
üç farkl› faktör üzerinde çal›fl›ld›¤› zaman yap›lan analiz üç faktörlü ANOVA olmal›d›r.
S›ra Sizde 4
Nitel analiz, nicel analize göre çok daha fazla emek, sab›r, zihin gücü, yarat›c›l›k ve çeflitlilik gerektirmektedir.
Nicel verilerle yap›lan analizler, veri toplama süreci bittikten sonra gerçeklefltirilir. Nitel veri analizinde ise analizlerin önemli bir k›sm› veri toplama süreci ile birlikte
bafllam›flt›r ve raporlaflt›rmaya kadar bu çözümleme süreci devam edecektir. Nicel analizlerde standart çözümlemeleri kullanmak oldukça kolayd›r ve sa¤l›kl› sonuçlar verecektir. Ancak nitel çözümlemelerde standart
yöntemlerin kullan›lmas› araflt›rmac›y› s›n›rlayaca¤› için
nitel çözümleme sürecinde çeflitlilik, yarat›c›l›k ve esneklik gereklidir.
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Araflt›rmalar›n
Raporlaflt›r›lmas›

8

Bilimsel araflt›rmalarda problem durumuna iliflkin veriler toplan›p, analizleri yap›ld›ktan sonra elde edilen bilgilerin konuyla ilgili kiflilerce paylafl›lmas› önemli bir
etkinliktir. Bu amaçla kurallara uygun bir araflt›rma raporu haz›rlan›r ve alandakilerle paylafl›l›r. Bilimsel bilginin paylafl›m› için kullan›lan bir tür yaz›l› iletiflim biçimi olan araflt›rma raporuyla belli bir standard›n yakalanmas› ve alandakilerin bu bilgilerden en yüksek verimlilikte faydalanmas› amaçlanmaktad›r.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra,
araflt›rma raporunun yap›s›n› aç›klayabilecek,
metin içindeki kaynak gösterimini uygun flekilde yapabilecek,
kullan›lan kaynaklarla uygun biçimde kaynakça haz›rlayabilecek,
araflt›rma raporu yaz›m›nda dikkat edilmesi gereken kurallar› s›ralayabileceksiniz.
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Örnek Olay
Cumhuriyet ‹lkö¤retim Okulu’nda görev yapan Efe Ö¤retmen Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri Ö¤retmenli¤i Anabilim Dal› Yüksek Lisans Program›nda e¤itimine devam etmektedir. Yüksek lisans tez konusunu Teknoloji Entegrasyonunda Ö¤retmen Görüflleri fleklinde belirlemifltir. Belirledi¤i problem durumuna iliflkin oldukça kapsaml› bir alanyaz›n taramas›n› yapm›fl, amac›na hizmet edecek uygun
ölçme araçlar›yla hem nicel hem de nitel verilerini toplam›fl ve toplad›¤› verilerini
uygun analiz tekniklerini kullanarak analiz etmifltir. Tüm bunlardan sonra önünde kaynaklar, veriler, analiz sonuçlar›ndan oluflan dosya y›¤›nlar› aras›nda kendini kaybolmufl gibi hisseden Efe Ö¤retmen, arkadafllar›n›n söyledi¤i gibi gerçeklefltirdi¤i aflamalar›n çok da zor olmad›¤›n›, esas zor iflin flimdi karfl›s›nda durdu¤unu korkuyla fark eder. fiimdi ne yapacakt›r? Çünkü bütün bunlar› bir araya getirip nas›l düzenleyece¤ini bilmemektedir. Derin bir nefes ald›ktan sonra ne yapaca¤›na karar verir. Önce bir araflt›rma raporu/tez nas›l haz›rlan›r konulu bir kaynak okuyacak ve bu durumun alt›ndan kalkacakt›r.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Araflt›rma Raporu
Yaz›m Dili
Kapak
Öz
Yöntem
Bulgu

•
•
•
•
•
•

Tart›flma
Kaynakça Ba¤lac›
Kaynakça
Ekler
Tablolar
fiekiller

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• ARAfiTIRMA RAPORU
• ARAfiTIRMA RAPORUNUN YAPISI
• Metin ‹çinde Kaynak Gösterimi
• Metin Sonunda Kaynak Gösterimi
• Ekler
• Tablolar, fiekiller
• RAPOR YAZIMINDA D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKENLER
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G‹R‹fi
Bilimsel araflt›rmalarda problem durumunun çözümüne iliflkin veriler topland›ktan ve araflt›rman›n genel ve alt amaçlar› do¤rultusunda analiz edildikten sonra elde edilen bulgular›n alanyaz›ndaki çal›flmalarla birlikte tart›fl›labilece¤i, böylelikle
paydafllar›n birbirlerinin çal›flmalar›n› paylaflabilecekleri bilimsel bir ortama ihtiyaç vard›r. Bu sürecin gerçeklefltirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalardan
belki en önemlisi araflt›rman›n paylafl›laca¤› bireylerin araflt›rmac›yla ayn› uzmanl›k bilgisine sahip olmayabilece¤idir. Bu nedenle araflt›rma sonuçlar›n›n uygun
iletiflim ö¤elerinin kullan›larak, etkili bir flekilde aktar›m›n›n yap›labilmesi için geçen iletiflim süreci çok önemlidir. Sözü edilen bu iletiflim süreci araflt›rma raporu
ile sa¤lanabilmektedir. Bu ba¤lamda bu ünite kapsam›nda bir araflt›rma raporunun ne oldu¤u, araflt›rma raporunun yap›s›, araflt›rma raporu yaz›m›nda dikkat
edilmesi gerekenler, araflt›rma raporunun içeri¤i ve biçimsel yap›s› ile araflt›rmalarda kullan›lan kaynaklar›n hem metin içerisinde hem de metin sonunda gösterimi konular› ele al›nacakt›r. Bu ünitede kullan›lan örnekler Dr. Kurt’un Yüksekö¤retimde Web’e Dayal› ve Yüzyüze Ders Alan Ö¤rencilerin Ö¤renme Stratejilerinin, Bilgisayar Kayg›lar›n›n ve Baflar› Durumlar›n›n Karfl›laflt›r›lmas› bafll›kl›
doktora tezinden al›nm›flt›r.

ARAfiTIRMA RAPORU
Bilimsel araflt›rmalarda veriler topland›ktan ve araflt›rma amaçlar› do¤rultusunda
verilerin gerekli analizleri yap›ld›ktan sonra elde edilen sonuçlar›n konuya ilgisi
olan kiflilerce paylafl›lmas› gerekmektedir. Bu paylafl›m s›ras›nda bilginin iletilmesinde kullan›lacak biçim ile bilgilerin sunuluflu, mesaj›n anlafl›l›r bir biçimde hedef
kitleye ulaflmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu bilgi paylafl›m› çeflitli konferanslarda, kongrelerde ve sempozyumlarda sunulan sözlü veya poster bildirilerle olabilece¤i gibi bilimsel dergilerde yay›nlanan makaleler arac›l›¤›yla da olabilmektedir. Bunlar›n yan› s›ra bilim uzmanl›¤›, doktora/t›pta uzmanl›k gibi tezlerin bilimsel sonuçlar›n›n
bilimsel yaz› halinde yay›nlanmas› da bilgi paylafl›m ortamlar›na örnek olarak verilebilir. Sözü edilen paylafl›m ortamlar›nda alandaki ortak dille yaz›lm›fl araflt›rma
raporu önem kazanmaktad›r. Bilimsel bir araflt›rman›n neden yap›ld›¤›, varsa s›nanan hipotezleri, araflt›rma modeli, verilerin analizi ve kullan›lan istatistiksel teknikler ile araflt›rma sonuçlar›n›n sistemli bir flekilde yaz›l› hale getirilmesine araflt›rma raporu ad› verilmektedir (Sümer, Demirkutku ve Özkan, 2007). Bilimsel yaz›
olarak da adland›r›lan araflt›rma raporu araflt›rman›n gerekçesini, önemini, amaçlar›n›, yöntemlerini, örneklemini, analizlerini, bulgular›n›, bilimsel kaynaklar içindeki yerini ve bilime katk›lar›n› birbirini izleyen alt bölümlerle sistematik olarak sunan, metin, tablo ve grafiklerden oluflan bilgi sunum türüdür (Özdamar, 2003).
Paylafl›ld›¤› ortama ya da yay›n yerine ba¤l› olarak sözü edilen bafll›klar›n bir ya da
birkaç›na araflt›rma raporunda yer verilmeyebilir. Araflt›rma raporunu haz›rlama
sürecine raporlama ad› verilmektedir.
Bilimsel bir çal›flmay› paylaflma ortamlar› nelerdir?

SIRA S‹ZDE

Araflt›rma Raporu: Bilimsel
bilginin paylafl›m› için
kullan›lan bir tür yaz›l›
iletiflim biçimidir.
Raporlama: Araflt›rma
sonucunda elde edilen bilgi
ve bulgular›n; nesnel ve
anlafl›l›r biçimde
sunulmas›d›r.

1

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE
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ARAfiTIRMA RAPORUNUN YAPISI
Araflt›rma raporu, kapak sayfas›, öz/özet, girifl, yöntem, bulgular, tart›flma, kaynakça ve ekler bölümünden oluflur. Gerekli görüldü¤ünde dipnotlar ve teflekkür notlar› da araflt›rma raporuna eklenebilir. Farkl› bölümlerden oluflan araflt›rma raporunda her bir bölümün ayr› bir ifllevi bulunmaktad›r. Bu do¤rultuda Tablo 8.1’de
bir araflt›rma raporunda araflt›rman›n ifllevleri ve bu ifllevlerin hangi bölümde yer
almas› gerekti¤ine iliflkin bilgiler yer almaktad›r (Özdamar, 2003):
Tablo 8.1

Kapak: Araflt›rma ve
araflt›rmac›n›n tan›t›ld›¤›
bölüm

Araflt›rma ‹fllevi

Araflt›rma Raporu Bölümü

Hangi konuyu/problemi araflt›rd›m?

Bafll›k

Araflt›rmay› kimlerle gerçeklefltirdim?

Yazarlar

Özetle ben bu araflt›rmada neler yapt›m?

Özet

Araflt›rd›¤›m konu/problem ne idi?
Niçin yapma gere¤i duydum?

Girifl

Problemi nas›l çözdüm? Hangi birimleri ve
araç-gereçleri kulland›m?

Yöntem

Verilerimi nas›l analiz ettim? Neler buldum?

Analiz ve Bulgular

Bulduklar›m ne anlama geliyor?Alanyaz›nla
benzeflen ve farkl›laflan noktalar nedir?

Tart›flma

Araflt›rmamda kimlerin çal›flmalar›n›
kaynak olarak kulland›m?

Kaynakça

Ek bilgiler nelerdir?

Ekler

Kapak Sayfas›: Kapak sayfas›nda araflt›rma raporunun bafll›¤›, yazar(lar)›n ve
ba¤l› bulunulan kurumun ad› yer al›r. Bir baflka deyiflle araflt›rma ve araflt›rmac›n›n
tan›t›ld›¤› bölümdür. Bu bölüm çal›flma hakk›nda okuyucuya konuyla ilgili ön bir
bilgi verdi¤i için bafll›k çok önemlidir. Bu nedenle bafll›k çal›flman›n ana fikrini basitçe özetlemeli, kullan›lan temel de¤iflkenler ya da aralar›ndaki iliflkiler vurgulanmal›d›r. Bir baflka deyiflle bafll›k tek bafl›na yeterince aç›klay›c› olmal›d›r. Bafll›klarda tercih edilen kelime say›s› 10 ile 12 aras›ndad›r (Büyüköztürk, K›l›ç, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). Kapak sayfas› bir tez çal›flmas›na ait ise kapakta bulunmas› gerekenler de de¤ifliklikler olmakta ve bu sayfada s›ras›yla tezin bafll›¤›, tezi
haz›rlayan kiflinin ad› soyad›, tezin türü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik)
tez dan›flman›n›n ad›, tezin sunuldu¤u kurumun bulundu¤u flehir, üniversite ve
enstitünün ad› ile tarih yer al›r. Kapak sayfas› e¤er ders kapsam›nda haz›rlanan bir
araflt›rmaya iliflkin ise bu sayfada s›ras›yla araflt›rman›n bafll›¤›, araflt›rma raporunu
haz›rlayan kiflinin ad› soyad›, derse iliflkin bilgiler (dersin ad›/dersin kodu), dersin
sorumlu ö¤retim eleman›n›n ad› soyad›, araflt›rman›n sunuldu¤u kurumun bulundu¤u flehir, üniversite ve enstitünün/fakültenin ad› ile tarih yer al›r. A4 boyutundaki bir kapak sayfas›nda yer alacak yukar›da s›ralanan bilgileri yerlefltirirken yanlardan b›rak›lacak boflluklara, bilgiler aras›ndaki boflluklara ve kullan›lacak yaz› tipi
ile yaz› boyutuna da dikkat edilmelidir. Afla¤›da bir araflt›rma raporuna ve bir teze
ait kapak sayfas› örnekleri yer almaktad›r (fiekil 8.1).
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fiekil 8.1
Kapak sayfas› örnekleri
ELEKTRON‹K PERFORMANS DESTEK S‹STEM‹N‹N
Ö⁄RENC‹LER‹N AKADEM‹K BAfiARILARINA VE
ÖZ-DÜZENLEMEYE DAYALI Ö⁄RENME
BECER‹LER‹NE ETK‹S‹

B‹LG‹SAYAR VE Ö⁄RET‹M TEKNOLOJ‹LER‹
E⁄‹T‹M‹ BÖLÜMÜ Ö⁄RENC‹LER‹N‹N MEDYA
OKURYAZARLIK DÜZEYLER‹

Serhat Bahad›r KERT

Seçil SOM

DOKTORA TEZ‹
Tez Dan›flman›: Yrd.Doç.Dr. Adile Aflk›m KURT

BTÖ619-Güncel Okuryazarl›klar
Yrd.Doç.Dr. Adile Aflk›m KURT

Eskiflehir
Anadolu Üniversitesi E¤itim Bilimleri Enstitüsü
2008

Eskiflehir
Anadolu Üniversitesi E¤itim Bilimleri Enstitüsü
2010

Öz-Özet: Araflt›rmay› k›saca tan›tmak üzere haz›rlanan özet sayfad›r. Öz’de
problem, amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler hakk›nda temel bilgiler yer almal›d›r. Baz› araflt›rmac›lar araflt›rman›n bütünü okumak yerine sadece özet bölümünü okuyarak bir fikre ulaflmak isterler. Bu nedenle özetin, okuyucuya araflt›rmay› inceleyip incelememe karar›n› verdirebilecek bir kapsamda yaz›lmas› gerekir.
Bu ba¤lamda öz; raporun amac›n› ve içeri¤ini do¤ru ve yeterli bir biçimde iletmelidir. ‹yi bir özetin özellikleri afla¤›daki gibi s›ralanabilir (Altun›fl›k, Coflkun, Bayraktaro¤lu ve Y›ld›r›m, 2005, s.275):
• K›sa olmal›, ilgili kurumun öngördü¤ü boyutu aflmamal›d›r.
• Araflt›rman›n di¤er bölümlerinden ba¤›ms›z olarak bafll› bafl›na araflt›rman›n
bütününü içerecek flekilde olmal›d›r.
• Okuyucuya problem, yöntem, bulgular ve sonuçlar hakk›nda özet bilgiler
sunmal›d›r.
• Özetin ak›fl›, araflt›rma raporunun ak›fl›yla paralel olmal›d›r.
• Özeti okuyan araflt›rma raporunun nas›l bir içeri¤e sahip oldu¤u konusunda fikir sahibi olmal›d›r.
• Nesnel ve kolayca okunabilecek flekilde yaz›lmal›d›r.
Öz e¤er bir tez çal›flmas›na ait ise bir sayfay› aflmayacak flekilde düzenlenmelidir. Öz’ün yan› s›ra ‹ngilizcesi yani Abstract’› da haz›rlanmal›d›r. Öz bir makaleye
ait ise öz’ün sonuna makale içeri¤ine uygun üç ile befl aras›nda de¤iflen anahtar
kelimeler de eklenmelidir. Anahtar kelimeler, özellikle çevrimiçi ortamlarda konu
ile ilgili araflt›rma yapacak kiflilere kolayl›k sa¤lamaktad›r. Özlerde flekil, çizelge,
kaynakça ba¤lac›, dipnot gibi bilgilere yer verilmez ve alt bafll›k kullan›lmaz. Yay›n yerlerine göre farkl› uzunlukta olabilen öz’lerde ortalama 120 kelimenin bulunmas› önerilmektedir. Baz› yay›n ortamlar› özellikle makaleler uzun/geniflletilmifl
özette isteyebilmektedir. Afla¤›da bir ölçek gelifltirme çal›flmas›na ait bir öz örne¤i
yer almaktad›r.
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ÖRNEK
Öz (Abstract): Bir
araflt›rman›n oldukça k›sa
olan bilgilendirici bir özeti

Girifl: Yap›lan araflt›rman›n
temel mant›¤›n›n
okuyuculara anlat›ld›¤›
bölümdür.

Bilimsel Araflt›rma Yöntemleri

Öz: Bu çal›flman›n amac›, ö¤rencilerin biliflsel ö¤renme stratejilerini belirlemeye
yönelik Likert tipi bir tutum ölçe¤i gelifltirmektir. Bu amaçla 45 maddelik bir deneme formu haz›rlanm›fl ve Anadolu Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nde ö¤renim gören
600 ö¤renciye haz›rlanan bu form uygulanm›flt›r. Deneme formundan elde edilen
verilerle faktör analizi çal›flmalar› gerçeklefltirilmifltir. Faktör analizi çal›flmas› sonucunda ölçe¤in dört farkl› yap›dan olufltu¤u gözlenmifltir. Ortaya ç›kan bu dört
yap›, uzman görüfllerinden ve ilgili alanyaz›ndan yararlan›larak “Uygulama
Stratejileri”, “Özetleme Stratejileri”, “Tekrarlama Stratejileri” ve “Bellek Stratejileri”
olarak adland›r›lm›flt›r. Ölçe¤in tümüne iliflkin hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarl›l›k katsay›s› 0.89 olarak belirlenmifltir. Bu aflamadan sonra ölçe¤e iliflkin do¤rulay›c› faktör analizi çal›flmalar› gerçeklefltirmifl ve uyum iyili¤i indekslerinin kabul edilebilir düzeyde oldu¤u belirlenmifltir.
Anahtar Kelimeler: Ö¤renme stratejileri, biliflsel ö¤renme stratejileri, geçerlik, güvenirlik, faktör analizi, do¤rulay›c› faktör analizi
Girifl: Girifl bölümü; araflt›rma probleminin sunuldu¤u, problemle ilgili önceki
çal›flmalar›n özetlendi¤i, yap›lan araflt›rman›n hangi amaçla yap›ld›¤›, amaca ulafl›l›nca elde edilmesi beklenen kuramsal ve pratik yarar›n neler olaca¤› bir baflka deyiflle
önemin yan› s›ra var olan s›n›rl›l›klar›n belirtildi¤i bölümdür. Araflt›rman›n girifl bölümünde araflt›rman›n amac›, önemi, kapsam› belirtilmelidir. Bu ba¤lamda öncelikle
araflt›rmada hangi sorulara cevap aranaca¤› ve hangi temalar›n sorgulanaca¤› (amaç),
ard›ndan bu sorulara cevap bulman›n niçin önemli (önem bölümü) oldu¤u belirtilir.
Bir baflka deyiflle araflt›rmada ele al›nan problem durumuna ve araflt›rman›n sonuçlar›n›n pratikteki yararlar›n›n neler olaca¤›na iliflkin bilgilere yer verilir. Bunlar›n yan› s›ra araflt›rma boyunca nelerin ele al›naca¤› yani araflt›rman›n kapsam› oluflturulur
(Altun›fl›k ve di¤erleri, 2005). Girifl bölümünde araflt›rma konusuyla ilgili kuramsal
aç›klamalar ile incelenen konuyla ilgili daha önce yap›lm›fl araflt›rmalar genelden
özele do¤ru gidilerek sistematik bir biçimde verilmelidir. Bu ba¤lamda bu bölümü
yazarken genelden özele do¤ru bir yol izlenmeli, her bir paragrafta tek bir ana fikir
ifllenmeli ve paragraflar aras›nda geçifl yap›l›rken ak›c›l›¤›n bozulmamas›na özen
gösterilmelidir. Bu süreçte bir paragraf›n en az üç cümleden oluflmas›na da dikkat
edilmelidir. ‹yi bir giriflin özellikleri (Özdamar, 2003, s.239-240):
• Araflt›rman›n hangi gerekçelere dayanarak yap›ld›¤›, önemi belirtilmelidir.
• Araflt›rma probleminin tan›m› verilmelidir.
• Geçmiflte problemle ilgili önemli çal›flmalar›n kaynak taramas› sonuçlar› k›saca verilmelidir.
• Araflt›rma ile ilgili sorunlar›n alg›lanma biçimi, çözüm yollar› konusunda genel yaklafl›mlar aç›klanmal›d›r.
• Araflt›rman›n genel ve özel çizgileriyle ortaya konulmas›nda bilimsel yaklafl›mlar›n hangi yararlar› sa¤layabilece¤i ve yararlar›n boyutlar› aç›klanmal›d›r.
• Araflt›rman›n bilime, insanl›¤a, ülkeye, bölgeye, uygulamaya yapaca¤› katk›lar belirtilmelidir.
• Araflt›rman›n amaçlar› maddeler halinde ya da cümle içinde ayr›nt›lar›yla
birlikte verilmelidir.
Yöntem: Yöntem bölümü araflt›rma deseni, araflt›rmaya kat›lanlar (kat›l›mc›lar,
evren ve örneklem, çal›flma grubu), kullan›lan ölçme araçlar› ile verilerin toplanmas› ve çözümlenmesi hakk›nda bilginin verildi¤i bölümdür.
Araflt›rma deseni: Araflt›rman›n, temel deseninin/modelinin (tarama, deneysel
vb.) ve özelliklerinin aç›kland›¤› bölümdür. ‹deal ortam›n temsilcisi olan model
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yaln›zca önemli görülen de¤iflkenleri içine alacak biçimde gerçek durumun özetlenmifl halidir. Araflt›rma deseni/modeli ise araflt›rman›n amac›na uygun ve ekonomik olarak verilerin toplanmas› ve çözümlenebilmesi için gerekli koflullar›n düzenlenmesidir (Karasar, 1999). Afla¤›da araflt›rma deseninin anlat›ld›¤› örnek bir bölüm
yer almaktad›r.
Farkl› çoklu ortam sunum türleriyle (metin+animasyon, ses+animasyon) farkl›
ilerleme h›zlar›nda (ö¤renen h›z›, sistem h›z›) yap›lan ö¤retimin ö¤rencilerin akademik baflar›, biliflsel yük, bilgisayar özyeterlik alg›s› ve pozitif duygu puanlar›na
etkisinin incelendi¤i araflt›rmada 2x2 faktöriyel desen kullan›lm›flt›r. Faktöriyel
desen, iki veya daha fazla ba¤›ms›z de¤iflkenin (faktörün) ba¤›ml› de¤iflken üzerindeki birbirlerinden ba¤›ms›z veya efl zamanl› etkilerini araflt›rmay› sa¤lamaktad›r (Creswell, 2005). Faktöriyel desenler, bir deneysel çal›flmada incelenebilen
iliflkilerin say›s›n› art›rmaktad›r. Sontest kontrol gruplu veya öntest-sontest kontrol
gruplu desenlerin (yans›z atama olan veya olmayan) asl›nda de¤iflikli¤e u¤ram›fl
halleridir. Faktöriyel desenler, bir ba¤›ms›z de¤iflkenin bir veya daha fazla de¤iflkenle etkilefliminin incelenmesine olanak sa¤lar (Fraenkel ve Wallen, 2003). Araflt›rmada kullan›lan modelin simgesel görünümü afla¤›daki gibidir:
Grup

Ön Ölçüm

Deneysel ‹fllem

Son Ölçüm

Kal›c›l›k

G1 (24 ö¤renci)

ABT1
BÖÖ1
PDÖ1

MA+Ö
BYÖ

ABT2
BÖÖ2
PDÖ2
ZP

ABT3

G2 (24 ö¤renci)

ABT1
BÖÖ1
PDÖ1

MA+S
BYÖ

ABT2
BÖÖ2
PDÖ2

ABT3

G3 (25 ö¤renci)

ABT1
BÖÖ1
PDÖ1

SA+Ö BYÖ

ABT2
BÖÖ2
PDÖ2
ZP

ABT3

G4 (24 ö¤renci)

ABT1
BÖÖ1
PDÖ1

SA+S
BYÖ

ABT2
BÖÖ2
PDÖ2

ABT3

Desende kullan›lan simgelerin anlamlar›:
• G1: Yaz›l› metin ve animasyon sunum türünde olan ve ö¤renen h›z›nda
ilerleyen çoklu ortam alan grup
• G2: Yaz›l› metin ve animasyon sunum türünde olan ve sistem h›z›nda ilerleyen çoklu ortam alan grup
• G3: Ses (anlat›m) ve animasyon sunum türünde olan ve ö¤renen h›z›nda
ilerleyen çoklu ortam alan grup
• G4: Ses (anlat›m) ve animasyon sunum türünde olan ve sistem h›z›nda ilerleyen çoklu ortam alan grup
• ABT1: Akademik Baflar› Testi (Öntest)
• BÖÖ1: Bilgisayar Özyeterli¤i Ölçe¤i (Öntest)
• PDÖ1: Pozitif Duygu Ölçe¤i (Öntest)
• MA+Ö: Yaz›l› metin ve animasyon sunum türünde olan ve ö¤renen h›z›nda
ilerleyen çoklu ortam

ÖRNEK

Tablo 8.2
Araflt›rma modeli
örne¤i
Kaynak: ‹zmirli, S.
(2012). Ö¤renen ve
sistem h›z›nda
ilerleyen farkl› çoklu
ortam sunum
türlerinin çeflitli
de¤iflkenler
aç›s›ndan
incelenmesi.
Yay›nlanmam›fl
doktora tezi,
Anadolu Üniversitesi
E¤itim Bilimleri
Enstitüsü, Eskiflehir.
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• MA+S: Yaz›l› metin ve animasyon sunum türünde olan ve sistem h›z›nda
ilerleyen çoklu ortam
• SA+Ö: Ses (anlat›m) ve animasyon sunum türünde olan ve ö¤renen h›z›nda ilerleyen çoklu ortam
• SA+S: Ses (anlat›m) ve animasyon sunum türünde olan ve sistem h›z›nda
ilerleyen çoklu ortam
• BYÖ: Biliflsel Yük Ölçe¤i
• ABT2: Akademik Baflar› Testi (Sontest)
• BÖÖ2: Bilgisayar Özyeterli¤i Ölçe¤i (Sontest)
• PDÖ2: Pozitif Duygu Ölçe¤i (Sontest)
• ZP: Zaman Puan›
• ABT3: Akademik Baflar› Testi (Kal›c›l›k)
Kat›l›mc›lar: Araflt›rmaya kat›lanlar›n demografik özellikleri, araflt›rmaya niçin
seçildikleri, nas›l seçildikleri (yans›z, tabakal›, ölçüte dayal›, vb.) farkl› gruplara nas›l atand›klar› (yans›z) ve kat›l›m esaslar› (gönüllülük) bu bölümde belirtilir. Gerekli görüldü¤ünde evrene iliflkin tan›mlay›c› bilgilere de burada yer verilir. Böylelikle araflt›rma bulgular›n›n hangi gruplara genellenebilece¤i de belirtilmifl olur. Afla¤›da araflt›rman›n kat›l›mc›lar›n›n yer ald›¤› çal›flma grubu örne¤i yer almaktad›r.

ÖRNEK

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

ÖRNEK

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

Anadolu Üniversitesi E¤itim Fakültesi 2004-2005 Akademik Y›l› Bahar Döneminde
BTÖ 102 kodunda aç›lan E¤itimde Bilgi Teknolojileri II dersini alan iki grup araflt›rman›n çal›flma grubunu oluflturmufltur..... Yans›z bir seçimle gruplardan hangisinin Web’e dayal› ö¤retim yap›lacak grup, hangisinin yüzyüze ö¤retim yap›lacak grup olaca¤› kararlaflt›r›lm›flt›r. Yans›z atamayla belirlenen bu iki gruptan Sal› günü 8.00-13.00 aras› dersi alan ö¤renciler araflt›rman›n yüzyüze ö¤retim yap›lan grubunu, Çarflamba günü 8.00-13.00 aras› dersi alan ö¤renciler araflt›rman›n Web’e dayal› ö¤retim yap›lan grubunu oluflturmufltur. Web’e dayal› ö¤retim
yap›lan grubun 11’i k›z, 20’si erkek ö¤renci olmak üzere 31 ö¤renci, yüzyüze ö¤retim yap›lan grubunda ise 14’i k›z, 8’i erkek olmak üzere 22 ö¤renci yer alm›flt›r.

2

Araflt›rman›nSIRA
kat›l›mc›lar›n›n
iyi tan›mlanmas› niçin önemlidir?
S‹ZDE
Kullan›lan ölçme araçlar›: Bu bölümde araflt›rmada kullan›lan her türlü ölçme
Ü fi Ü N E L ‹ M
arac› (test, Danket,
ölçek, görüflme formu, gözlem formu, vb.) tan›t›l›r. Kullan›lan
ölçme araçlar›n›n kaç maddeden (sorudan) olufltuklar›, geçerlik ve güvenirlikleriS O R Ude bu bölümde verilir. Araflt›rmada kullan›lan ölçme araçlar› yer
ne iliflkin bilgiler
kaplayaca¤› düflüncesiyle araflt›rma raporunun içinde de¤il, raporunda sonunda
yer alan ekler bölümünde verilir. Ayr›ca araflt›rmada veri toplama arac› olarak yeD‹KKAT
ni gelifltirilen veri toplama araçlar› varsa raporun en sonunda yine ekler bölümünde bunlara da yer verilmesi gerekir. Afla¤›da araflt›rmada kullan›lan ölçme araçlar›SIRAbir
S‹ZDE
n›n aktar›ld›¤›
örnek yer almaktad›r.

N N

Namlu (2004)
taraf›ndan gelifltirilmifl “Biliflötesi Ö¤renme Stratejileri Ölçe¤i”, geAMAÇLARIMIZ
çerli¤i ve güvenirli¤i yap›lm›fl, 21 maddeden oluflan dörtlü likert tipi bir ölçektir. Likert seçenekleri “her zaman”, “s›k s›k”, “bazen” ve “hiçbir zaman” seklindedir. Ölçekte 18 madde
3 madde olumsuz olarak düzenlenmifltir. Ölçe¤in geçerK ‹ T olumlu,
A P
lik ve güvenirlik çal›flmalar› için, Anadolu Üniversitesi E¤itim Fakültesi’ne devam
eden 237’si (%36.2) k›z, 418’i (%63.8) erkek 655 ö¤renciden veri toplanm›flt›r.

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Tüm ölçe¤in iç tutarl›k katsay›s› 0.81’dir. Ölçe¤in, planlama, örgütleme, denetleme ve de¤erlendirme stratejileri olmak üzere dört alt boyutu bulunmaktad›r. Ölçe¤inin alt boyutlar›ndan olan planlama stratejisi boyutunda alt› madde, örgütleme
stratejisi boyutunda alt› madde, denetleme stratejisi boyutunda befl madde, de¤erlendirme stratejileri boyutunda ise dört madde bulunmaktad›r.
Verilerin toplanmas› ve çözümlenmesi: Bu bölümde araflt›rmac› veri toplama araçlar›n›n uygulamas›na iliflkin aflamalara ve verilerin çözümlenmesinde kulland›¤› analizlere yer verir. Bir baflka deyiflle bu bölüm hangi amaca hangi verilerle ve hangi analizlerle cevap arand›¤›na iliflkin bilgilerin yer ald›¤› bafll›kt›r. Bu bölümde seçilen analiz yönteminin seçilifl sebeplerinin de aç›klanmas› gerekir. E¤er
araflt›rmac› deneysel bir araflt›rma yap›yorsa veya nitel araflt›rma yöntemleri kullan›yorsa yukar›da belirtilen bafll›klardan önemli bir biçimde sapma olmadan araflt›rma yöntemine uygun bir biçimde bafll›klar› düzenleyebilir. Afla¤›da verilerin toplanmas› ve çözümlenmesi bafll›¤›na iliflkin bir örnek yer almaktad›r.
Web’e dayal› ve yüzyüze ö¤retim yap›lan deney gruplar›nda yer alan ö¤rencilerin
ölçme araçlar›na verdikleri yan›tlar araflt›rman›n amac›na yönelik sorular›n yan›tlanmas› için uygun biçimde çözümlenmifltir. Bu amaçla, Web’e dayal› ve yüzyüze ö¤retim yap›lan gruplardaki ö¤rencilerin biliflsel ve biliflötesi ö¤renme stratejileri sontest puanlar› aras›nda fark olup olmad›¤›na yönelik alt probleme yan›t
aramak için tek de¤iflkenli kovaryans analizi (ANCOVA) uygulanm›flt›r. Gruplar
aras›nda bilgisayar kayg›s› öntest puanlar›nda ortaya ç›kan farkl›l›ktan dolay› kovaryans analizi kullan›lm›flt›r.
Bulgular: Bulgular bölümünde toplanan veriler ile verilerin analiz sonuçlar›
sunulur ve araflt›rman›n temel bulgular› özetlenir. “Araflt›rma bulgusu, amaçlar
do¤rultusunda yap›lan aramadan sonra, problemin çözümüne ›fl›k tutucu nitelikteki bilgidir” (Karasar, 1999). Bulgular bafll›¤› alt›nda bulgular hakk›nda çok k›sa yorumlar yap›labilir fakat bulgular›n tam anlam›yla yorumlanmas› tart›flma bölümüne
b›rak›l›r. Bir baflka deyiflle bulgular bölümünde sadece elde edilen gerçekler aç›klanmal›, bunlar›n ne anlama geldi¤inin tart›fl›lmas› “tart›flma” bölümüne b›rak›lmal›d›r. Örnek olabilecek bulgulardan birkaç› afla¤›da sunulmufltur:
• Erkek ö¤renciler k›z ö¤rencilere göre bilgisayara karfl› daha olumlu tutuma
sahiptirler.
• Gerçeklefltirilen uygulama ö¤rencilerin motivasyonlar› üzerinde farkl›l›k yaratm›flt›r.
• ‹flletmedeki kad›n ve erkek çal›flanlar›n flirkete uyum puanlar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k yoktur.
Tüm bu bulgular›n ne anlama geldi¤i ise tart›flma bölümüne b›rak›l›r. Bu bölümde araflt›rma amaçlar› do¤rultusunda istatistiksel analiz yöntemleri ile s›nanan veriler sonucunda elde edilen bulgular tablolar (çizelgeler) halinde sunulur. Böylece
metnin istatistiksel de¤erlerle karmafl›klaflmas› önlenmeye çal›fl›l›r. Analizler sonucunda ortaya ç›kan önemli bulgular metin içinde, gerekli istatistiksel semboller, de¤erler ve say›lar ile ilgili bilim dal›nda kabul edilmifl geleneksel yaz›m kurallar› kullan›larak sunulur. Bu sunum s›ras›nda tablolarda yer alan tüm sonuçlara metin içerisinde yer verilmesine gerek yoktur. Bulgular bölümü oluflturulurken araflt›rman›n
alt amaçlar› ile paralel bir yap›n›n oluflturulmas›na dikkat edilmelidir. Afla¤›da araflt›rmada elde edilen bir bulgunun sunulufluna iliflkin bir örnek yer almaktad›r.

ÖRNEK

Bulgu: Var oldu¤u halde
bilinmeyeni bulup ortaya
ç›karma eylemi ve bu
eylemin sonunda elde
edilenlerdir.
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Tek de¤iflkenli kovaryans analizi sonuçlar›na göre, Web’e dayal› ve yüzyüze ö¤retim yap›lan gruplardaki ö¤rencilerin “Bilgisayar Kayg›s› Ölçe¤i”ne göre düzeltilmifl biliflsel ö¤renme stratejileri ortalama puanlar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k
bulunmam›flt›r [F(1-50)=0.528, p>.05). Bir baflka deyiflle, ö¤rencilerin biliflsel ö¤renme stratejileri sontest puanlar›, ö¤rencilerin Web’e dayal› ö¤retim ya da yüzyüze ö¤retim yap›lan grupta bulunmalar› ile iliflkili de¤ildir.
Tart›flma: Elde edilen bulgular›n yorumland›¤› ve sonuçlar›n vurguland›¤› bölümdür. Yukar›da da belirtildi¤i gibi bulgular bölümünde elde edilen bulgular›n ne
anlama geldi¤inin tart›fl›ld›¤› bölümdür. Benzer araflt›rmalar›n bulgular› ile araflt›rmac›n›n elde etti¤i araflt›rma bulgular› aras›ndaki benzerlikler ve farkl›l›klar bu bölümde belirtilir. Araflt›rmac› kendi yorum ve görüfllerine tart›flma bölümünde yer
verdi¤i gibi araflt›rman›n güçlü ve eksik yönleri ile alanyaz›na katk›s› da yine bu
bölümde sunulur. Yorum çok yönlü oldu¤u için bulgulara ne kadar de¤iflik aç›lardan bak›labilir ve de¤erlendirilebilirse, yorumun geçerlili¤i de o derece artar (Karasar, 1999). Bu nedenle bulgular›n yorumlanmas›nda araflt›rmac›n›n araflt›rma alan›na hâkimiyeti ve deneyimleri de önem kazanmaktad›r. Bu bölümde her bulgunun hem uygulama aç›s›ndan hem de kuramsal aç›dan ne anlama geldi¤inin ayr›nt›l› olarak tart›fl›lmas› gerekir. Tart›flma bölümü araflt›rma bulgular›ndan yola ç›karak uygulamaya yönelik ve kuramsal önerilere yer verilerek sonuçland›r›l›r. ‹yi bir
tart›flma bölümünün sahip olmas› gereken özellikleri Day (2000) afla¤›daki gibi s›ralamaktad›r:
• Elde edilen sonuçlar mümkün oldu¤unca aç›k ifade edilmelidir.
• Çal›flman›n kuramsal yanlar› yan›nda olas› pratik uygulamalar› da tart›fl›lmal›d›r.
• Sonuçlar›n gösterdi¤i ilkeler, genellefltirmeler ve iliflkiler sunulmal›d›r. Sonuçlar tekrarlanmamal›d›r.
• ‹stisnalara, ilgi kurulamayan, uzlaflma olmayan noktalara iflaret edilmeli,
uyumlu olmayan verileri örtmeye çal›flma veya eritme yollar›na gidilmemelidir.
• Sonuçlar›n ve yorumlar›n daha önce yap›lm›fl çal›flmalarla nas›l uyum içinde oldu¤u (veya z›t oldu¤u) gösterilmelidir.

ÖRNEK

Bulgular bölümünde
araflt›rma sonucunda
ulafl›lan gerçeklere yer
verilirken, tart›flma
bölümünde bunlar›n ne
anlama geldikleri
sorgulan›r.

Ö¤rencilerin hem biliflsel hem de biliflötesi ö¤renme strateji puanlar›n›n, ö¤rencilerin dersi ald›klar› yönteme göre de¤iflmedi¤i araflt›rma bulgusu, Köymen (1990)
taraf›ndan yap›lan araflt›rmada elde edilen bulguyla tutarl›l›k göstermektedir.
Köymen (1990) çal›flmas›nda, geleneksel yüksekö¤retim ö¤rencileri ile Aç›kö¤retim
Fakültesi ö¤rencilerinin ö¤renme stratejilerini kullanma durumlar› aras›nda farkl›l›k olmad›¤›n› belirlemifltir. Namlu’nun (2003) gerçeklefltirdi¤i araflt›rman›n bulgular›ndan birisi olan, ö¤renme stratejileri e¤itimi alan, deney grubundaki ö¤rencilerin ö¤renme stratejilerinde anlaml› düzeyde art›fl olmas›, gerçeklefltirilen araflt›rman›n bulgusunu desteklememektedir. Benzer bir bulguya Carns ve Carns
(1991) yapt›klar› araflt›rmada ulaflm›fllard›r. ‹ki araflt›rma bulgusunun yap›lan
araflt›rma bulgusundan farkl› olmas›n›n nedeni hem Namlu’nun hem de Carns ve
Carns’›n gerçeklefltirdi¤i araflt›rmalarda ö¤rencilere strateji e¤itiminin verilmifl olmas›, yap›lan bu çal›flmada ise ö¤rencilere böyle bir e¤itimin verilmemifl olmas›
olabilir.
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Kaynakça: Metin içinde kaynakça ba¤lac› ile kaynak gösterilen her türlü eserin (makale, bildiri, kitap, web sayfas› ve di¤er yay›n türleri) yazar soyadlar›na göre alfabetik s›rada verildi¤i bölümdür. Bu bölümde baflkalar›na ait olan, araflt›rmada kullan›lan fikir, düflünce ve materyallere iliflkin bilgilere, sahiplerinin haklar›n›n
teslim edilmesi ve baflka araflt›rmac›lar›n da kullanabilmeleri için belli bir sistematik ve alfabetik düzen içerisinde yer verilir (Altun›fl›k ve di¤erleri, 2005). Kaynakçada bulunan tüm kaynaklar›n metin içerisinde yer almas› gereklidir. Yine metin
içerisinde kaynakça ba¤lac› olarak yer alan kaynaklar›n tümü de kaynakçada bulunmal›d›r. Bir kaynak kaynakçada verilirken yazar(lar)›n ad(lar)›, yay›n tarihi, yay›n bafll›¤›, yay›n yeri ve yay›nc› kurum bilgilerine yer verilir. Kaynakça yaz›m›nda
her kaynak ilk sat›r soldan bafllayarak yaz›l›r. E¤er kaynak ikinci sat›ra geçiyorsa
ikinci sat›r paragraf bafl›ym›fl gibi içten bafllat›l›r. Kaynak göstermenin amaçlar› yararlan›lan kaynaklar›n yazarlar›n›n haklar›na sayg› göstererek, etik kurallara uymak, okuyucu kitlesine aktar›lan bilgilerin ana kayna¤›na uygunlu¤unu denetleme
olana¤› sunmak ve ayn› konuda yararlan›labilecek di¤er kaynaklar› tan›tmak olarak s›ralanabilir (Karasar, 2000).

Kaynakça: Araflt›rmada
kullan›lan, fikir, düflünce ya
da materyallerin sahiplerine
iliflkin bilgilere, genellikle
yazar soyadlar›na göre
alfabetik bir düzen ve belli
bir sistem içerisinde yer
verildi¤i bölüm

S‹ZDE
Bilimsel bir çal›flmada kaynakçan›n do¤ru verilmemesinin sonuçlar›SIRA
neler
olabilir?

3

Bu bölümde öncelikle metin içerinde nas›l kaynakça ba¤lac› kullan›laca¤›na
D Ü fi Ü N E L ‹ M
iliflkin bilgilere ard›ndan metin sonunda kaynakça gösterimine iliflkin bilgilere yer
verilmifltir.
S O R U

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

Metin ‹çinde Kaynak Gösterimi
Bu bölümde metin içinde kaynak gösterimin de APA (AmericanD Psychological
As‹KKAT
sociation, 2001) referans olarak al›nm›flt›r.
1. Tek yazarl›, tek çal›flma (Yazar›n Soyad›, tarih)
SIRA S‹ZDE
E¤er araflt›rman›zda kaynak olarak tek yazarl› bir çal›flma var
ise parantez içinde yazar›n soyad› ve yay›n›n y›l›na iliflkin bilgilere yer verilir. Örne¤in;
Ö¤renme stratejileri ö¤rencilerin ba¤›ms›z olarak kendi AMAÇLARIMIZ
ö¤renme görevlerini
gerçeklefltirmelerini sa¤layan teknikler, ilkeler ya da al›flkanl›klard›r (Sünbül, 1998).
Bu kaynak bir baflka flekilde afla¤›daki gibi de kullan›labilir.
Sünbül (1998) ö¤renme stratejilerini ö¤rencilerin ba¤›ms›z Kolarak
ö¤ren‹ T A kendi
P
me görevlerini gerçeklefltirmelerini sa¤layan teknikler, ilkeler ya da al›flkanl›klar
olarak tan›mlamaktad›r.
2. ‹ki yazarl›, tek çal›flma (Yazarlar›n Soyadlar› aras›ndaT “ve”,
E L E V ‹ tarih)
ZYON
E¤er araflt›rman›zda kaynak olarak iki yazarl› tek bir çal›flma var ise parantez
içinde birinci yazar›n soyad› “ve” ikinci yazar›n soyad› ile yay›n›n y›l›na iliflkin bilgilere yer verilir. Örne¤in;
‹ N T E R bilgiyi
NET
Ö¤renme stratejilerini ö¤rencilerin ö¤renme an›nda gösterdikleri
edinme,
belle¤e kodlama ve gerekti¤inde ona yeniden ulaflma süreçlerini etkilemesi beklenen
davran›fl ya da düflünceler, ö¤renme sürecinde ö¤rencilerin kendilerini yönlendirebilmeleri ve ba¤›ms›z ö¤renme becerileri kazanma yollar›d›r (Weinstein ve Mayer, 1986).
Bu kaynak bir baflka flekilde afla¤›daki gibi de kullan›labilir.
Weinstein ve Mayer (1986) ö¤renme stratejilerini ö¤rencilerin ö¤renme an›nda
gösterdikleri bilgiyi edinme, belle¤e kodlama ve gerekti¤inde ona yeniden ulaflma
süreçlerini etkilemesi beklenen davran›fl ya da düflünceler, ö¤renme sürecinde ö¤rencilerin kendilerini yönlendirebilmeleri ve ba¤›ms›z ö¤renme becerileri kazanma
yollar› olarak tan›mlam›fllard›r.

N N

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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3. Üç-dört-befl- yazarl› tek çal›flma
Metin içinde ilk at›fta bulunulan yerde parantez içinde özgün çal›flmadaki s›rayla yazar soyadlar› ve yay›n tarihi verilir.
Örne¤in; (Jung, Choi, Lim ve Junghoon, 2002), (Odabafl›, Kurt, Akbulut, Dönmez ve Kuzu, 2012).
‹kinci kez ayn› çal›flmaya at›fta bulunulaca¤›nda ilk yazar›n sonra “ve di¤er.”
(ve di¤erleri) ya da “ve ark.” (ve arkadafllar›) ifadeleri kullan›l›r. Örne¤in; (Jung ve
di¤erleri, 2002), (Odabafl› ve di¤erleri, 2012). E¤er haz›rlan›lan rapor ‹ngilizce ise
“ve” yerine metin içinde “and” parantez içinde ise “&” iflareti kullan›lmal›d›r. Ayn›
zamanda ve arkadafllar›/di¤erleri yerine “et al.” ifadesi kullan›l›r.
4. Alt› ve daha üssü yazarl› tek çal›flma
(Odabafl›, Kurt, Akbulut, Kuzu, Dönmez, fiahin-‹zmirli ve Ceylan, 2011) fleklinde bir kayna¤a sahipseniz sadece ilk yazar›n soyad› “ve di¤er.” (ve di¤erleri) ya da
“ve ark.” (ve arkadafllar›) ile kullan›lmal›d›r.
Odabafl› ve arkadafllar› (2011).........veya...........(Odabafl› ve di¤erleri, 2011)
Ancak alt›dan çok yazarl› yay›nlarda kaynakçada ilk alt› yazar›n ön adlar›n›n
bafl harfleri ve soyadlar›n› yaz›l›r, arkas›ndan Türkçe metinlerde vd. ‹ngilizce metinlerde et al. ifadesi kullan›l›r.
5. Kurumlar›n yazar oldu¤u yay›n
Kurumun yay›n›na ilk defa at›fta bulunuldu¤unda kurumun tam ad›, ard›ndan
k›saltmas› ve tarih verilmelidir. Sonraki kullan›mlarda sadece k›saltma ve tarih verilmelidir. Örne¤in;
..............(Milli E¤itim Bakanl›¤› [MEB], 2010), .............. (MEB, 2010).
...................(Yüksek Ö¤retim Kurulu [YÖK], 2012), ................(YÖK, 2012).
6. Ayn› yazar, birden fazla yay›n
Farkl› y›llar (Kurt ve Odabafl›, 2010, 2011).
Ayn› y›l (Kurt ve Odabafl›, 2010a, 2010b).

Metin Sonunda Kaynak Gösterimi
Bu bölümde s›kl›kla kullan›lan APA (American Psychological Association, 2001)
kaynakça yazma flekli referans olarak al›nm›flt›r.
Tek Yazarl› Kitap
Gösterim

Yazar›n soyad›, Yazar›n ad›n›n bafl harfi. (Y›l). Kitab›n ad› (Bask› say›s›).
Bas›m Yeri: Yay›nevi.

Türkçe

Büyüköztürk, fi. (2001). Deneysel desenler. Ankara: Pegem A Yay›nc›l›k.

‹ngilizce

Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and
evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ:
Merrill Prentice Hall.

‹ki Yazarl› Kitap
Gösterim

Birinci yazar›n soyad›, Ad›n›n bafl harfi. ve ‹kinci yazar›n soyad›, Ad›n›n
bafl harfi. (Y›l). Kitab›n ad› (Bask› say›s›). Bas›m Yeri: Yay›nevi.

Türkçe

Ural, A. ve K›l›ç, ‹. (2006). Bilimsel araflt›rma süreci ve SPSS ile veri
analizi (Geniflletilmifl 2. bask›). Ankara: Detay Yay›nc›l›k.

‹ngilizce

Jonassen, D. H., & Grabowski B.L. (1993). Handbook of individual
differences, learning and instruction. New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates.
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Üç Yazarl› Kitap
Gösterim

Birinci yazar›n soyad›, Ad›n›n bafl harfi., ‹kinci yazar›n soyad›, Ad›n›n
bafl harfi. ve Üçüncü yazar›n soyad›, Ad›n›n bafl harfi. (Y›l). Kitab›n ad›
(Bask› say›s›). Bas›m Yeri: Yay›nevi.

Türkçe

Çokluk, Ö., fiekercio¤lu, G. ve Büyüköztürk, fi. (2010). Sosyal bilimler
için çok de¤iflkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamalar›. Ankara: Pegem
A Akademi.

‹ngilizce

Smaldino, S., E., Lowther, D., L. & Russell, J., D. (2008). Instructional
technology and media for learning (9th ed.). Upper Saddle River, NJ:
Pearson Merrill Prentice Hall.

Çeviri Kitap
Gösterim

Yazar›n soyad›, Yazar›n ad›n›n bafl harfi. (Y›l). Kitab›n ad› (Bask›
say›s›). (Çevirmenin ad›n›n bafl harfi. Çevirmenin soyad›, Çev.). Bas›m
Yeri: Yay›nevi. (Orijinal çal›flma bas›m tarihi Tarih.)

Türkçe

Gutas, D. (2003). Yunanca düflünce Arapça kültür: Ba¤dat'ta
Yunanca-Arapça çeviri hareketi ve erken Abbasi toplumu. (L. fiimflek,
Çev.). ‹stanbul: Kitap Yay›nevi. (Orijinal çal›flma bas›m tarihi 1998.)

‹ngilizce

Laplace, P.S (1951). A philosophical essay o probabilities (F.W.
Truscot & F.L. Emory, Trans.). New York: Dover. (Original work
published 1814)

Tek Editörlü Kitap
Gösterim

Editörün soyad›, Editörün ad›n›n bafl harfi. (Ed.). (Y›l). Kitab›n ad›
(Bask› Say›s›). Bas›m Yeri: Yay›nevi.

Türkçe

Kurt, A.A. (Ed.). (2007). Bilimsel araflt›rma yöntemleri. Eskiflehir:
Anadolu Üniversitesi Yay›nlar›.

‹ngilizce

Ramachaudran, V.S. (Ed.) (1994). Encyclopedia of human behavior.
New York, NY: Academic Press.

‹ki Editörlü Kitap
Gösterim

Birinci editörün soyad›, Ad›n›n bafl harfi. ve ‹kinci editörün soyad›,
Ad›n›n bafl harfi. (Eds.). (Y›l). Kitab›n ad› (Bask› say›s›). Bas›m Yeri:
Yay›nevi.

Türkçe

Dursun, Ö.Ö. ve Odabafl›, F.H. (Eds.). (2011). Çoklu ortam tasar›m›.
Ankara: Pegem A Akademi.

‹ngilizce

Shih, T. K., & Hung, J. C. (Eds.). (2007). Future directions in distance
learning and communication technologies. Hershey Pa.: Information
Science Publication.
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Üç ya da Daha Fazla Editörlü Kitap
Gösterim

Birinci editörün soyad›, Ad›n›n bafl harfi., ‹kinci editörün soyad›,
Ad›n›n bafl harfi . ve Üçüncü editörün soyad›, Ad›n›n bafl harfi . (Eds.).
(Y›l). Kitab›n ad› (Bask› Say›s›). Bas›m Yeri: Yay›nevi.

Türkçe

Demirci, B.B., Telli-Yamamoto, G. ve Demiray, U. (2011). Türkiye'de
e-ö¤renme: Geliflmeler ve uygulamalar II. Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi
‹letiflim Bilimleri Fakültesi.

‹ngilizce

Ronau, R. N., Rakes, C.R., & Niess M.L. (2012). Educational technology,
teacher knowledge, and classroom impact: A research handbook on
frameworks and approaches. Hershey, PA : Information Science
Reference.

Editörlü Kitaptan Bölüm
Gösterim

Yazar›n soyad›, Yazar›n ad›n›n bafl harfi. (Y›l). Bölümün ad›. Editörün
ad›n›n bafl harfi. Editörün soyad›, (Ed.), Kitab›n ad› (Bask› say›s›) içinde
(Bölümün sayfa aral›¤›). Bas›m Yeri: Yay›nevi.

Türkçe

Kurt, A.A. (2010). Okuryazarl›kta dönüflümler. H.F.Odabafl›, (Ed.),
Bilgi ve iletiflim teknolojileri ›fl›¤›nda dönüflümler içinde (s.83-104).
Ankara: Nobel Yay›n Da¤›t›m.

‹ngilizce

Nworie, J. (2011). Adoption of technologies in higher education:
Trends and issues. In D. W. Surry, R. M. Gray, J. R. Stefurak (Eds.),
Technology integration in higher education : Social and organizational
aspects (pp. 307-325). Hershey, Pa. : Information Science Reference.

Süreli Yay›nlarda Tek Yazarl› Makale
Gösterim

Yazar›n ad›n›n bafl harfi. (Y›l). Makalenin ad›. Süreli Yay›n›n Ad›, cilt
(süreli yay›n›n say›s›), sayfa aral›¤›.

Türkçe

Ünlü, ‹. (2012). ‹lkö¤retim 8. s›n›f ö¤rencilerinin kültür alg›lar›n›n
incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi K›rflehir E¤itim Fakültesi Dergisi
(KEFAD), 13(1), 77-92.

‹ngilizce

Kurt, A.A.(2011). Personalization principle in multimedia learning:
Conversational versus formal style in written word. Turkish Journal
of Educational Technology-TOJET, 10 (2), 185-192.

Süreli Yay›nlarda ‹ki Yazarl› Makale
Gösterim

Birinci yazar›n soyad›, Ad›n›n bafl harfi. ve ‹kinci yazar›n soyad›, Ad›n›n
bafl harfi. (Y›l). Makalenin ad›. Süreli Yay›n›n Ad›, cilt (süreli yay›n›n
say›s›), sayfa aral›¤›.

Türkçe

Gerek, S. ve Kurt, A.A. (2011). Ekonomi okuryazarl›¤› ölçe¤inin
geçerlik ve güvenirlik çal›flmas›. Uluda¤ Üniversitesi ‹ktisadi ‹dari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 30 (1), 59-73.

‹ngilizce

fiiflman, E. & Kurt, A.A. (2011). Technological leadership behavior of
elementary school principals in the process of supply and use of
educational technologies. Education, 131(3), 625-636.
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Süreli Yay›nlarda Üç Yazarl› Makale
Gösterim

Birinci yazar›n soyad›, Ad›n›n bafl harfi., ‹kinci yazar›n soyad›, Ad›n›n
bafl harfi. ve Üçüncü yazar›n soyad›, Ad›n›n bafl harfi. (Y›l). Makalenin
ad›. Süreli Yay›n›n Ad›, cilt (süreli yay›n›n say›s›), sayfa aral›¤›.

Türkçe

Becit, G., Kurt, A.A. ve Kabakç›, I. (2009). Bilgisayar ö¤retmen
adaylar›n›n okul uygulama derslerinin yararlar›na iliflkin görüflleri.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (1), 169-184.

‹ngilizce

Girgin, Ü., Kurt, A.A. ve Odabafl›, F. (2011). Technology integration
issues in a special education in Turkey. Cypriot Journal of Educational
Sciences, 6 (1), 13-21

Bas›mda Olan Dergi Makaleleri
Gösterim

Yazar›n soyad›, Yazar›n ad›n›n bafl harfi. (bas›mda bilgisi). Makalenin
ad›. Süreli Yay›n›n Ad›.

Türkçe

Kurt, A.A., Günüç, S. ve Ersoy, M. (Bas›mda). Dijitalleflmede son
durum: Dijital yerli, dijital göçmen ve dijital göçebe, Ankara
Üniversitesi. Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri Fakültesi Dergisi.

‹ngilizce

Kert, S.B., & Kurt, A.A. (in press). The effect of electronic
performance support systems on self-regulated learning skills.
Interactive Learning Environments.

‹nternet Sitesi
Gösterim

Yazar›n soyad›, Yazar›n ad›n›n bafl harfi. (Yay›nlanma veya güncellenme
tarihi). Bafll›k. Al›nma tarihi, internet adresi.

Türkçe

Yavuzcan, H. G. (2 May›s 2011). Bilimsel araflt›rma yöntemleri. 23 May›s
2012 tarihinde http://w3.gazi.edu.tr/~gyavuzcan/yonetim/files/8.1.pdf
adresinden edinilmifltir.

‹ngilizce

Doherty, R.P. (2010). Globalization and education. Retrieved June 5
2012, from http://ezinearticles.com/?Globalization-and-Education&id
=4057621

Yazar ve Tarih Belirtilmeyen ‹nternet Belgesi
Gösterim

Belgenin bafll›¤›. (b.t.). internet adresi, al›nma tarihi. (Türkçe)
Belgenin bafll›¤›. (n.d.). Al›nma tarihi, internet adresi. (‹ngilizce)

Türkçe

Düz anlat›m yöntemi. (b.t.).
http://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr/grup3/anlatim.php
adresinden 23 May›s 2012 tarihinde edinilmifltir.

‹ngilizce

Information and communications technology. (n.d.). Retrieved 23 May, 2012,
from http://chhs.gmu.edu/hap/pdf/2010-PC-Global-Fact-Sheets.pdf.

Çevrimiçi Dergilerde Yay›nlanan Makaleler
Gösterim

Yazar›n soyad›, Yazar›n ad›n›n bafl harfi. (Y›l). Makalenin ad›. Süreli
Yay›n›n Ad›, cilt (süreli yay›n›n say›s›), sayfa aral›¤›. ‹nternet adresi,
edinme tarihi

Türkçe

Kurt, A.A. ve Özçelik, H. (2007). ‹lkö¤retim ö¤retmenlerinin bilgisayar
özyeterlikleri: Bal›kesir ili örne¤i. ‹lkö¤retim Online, 6(3), 441-451.
http://ilkogretim-online.org.tr/vol6say3/v6s3m34.pdf adresinden 10
Mart 2012 tarihinde edinilmifltir.

‹ngilizce

Kurt, A.A., ‹zmirli, S., fiahin-‹zmirli, Ö. (2011). Student experience
in blog use for supplementary purposes in courses. Turkish Online
Journal of Distance Education-TOJDE, 12(3). Retrieved May 23, 2012
from https://tojde.anadolu.edu.tr/tojde43/pdf/article_2.pdf .
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Tez
Gösterim

Yazar›n soyad›, Yazar›n ad›n›n bafl harfi . (Y›l). Bafll›k. Yay›nlanmam›fl
yüksek lisans/doktora tezi, Üniversitenin ad›. (fiehrin ad› üniversitenin
içinde geçmiyorsa flehrin ad›)

Türkçe

fiiflman-Eren, E. (2010). ‹lkö¤retim okul müdürlerinin e¤itim teknolojilerini
sa¤lama ve kullanmada gösterdikleri liderlik davran›fllar›. Yay›nlanmam›fl
doktora tezi, Anadolu Üniversitesi E¤itim Bilimleri Enstitüsü, Eskiflehir.

‹ngilizce

Szumski, M. K. (2011). Digital identity dissonance a grounded theory
study of identity guarding. Unpublished master’s thesis, University of
California, Los Angeles.

Yay›nlanm›fl Bildiri Kitab›
Gösterim

Yazar›n soyad›, Yazar›n ad›n›n bafl harfi. (Y›l). Çal›flman›n bafll›¤›.
Bildiri Kitab›n›n Ad› içinde (sayfa aral›¤›). Bilimsel etkinli¤in yap›ld›¤›
yer.

Türkçe

Gerek, S. ve Kurt, A.A. (2010). BÖTE ö¤rencilerinin ekonomi
okuryazarl›klar›: Anadolu Üniversitesi örne¤i. 10. Uluslararas› E¤itim
Teknolojileri Konferans› içinde (s.255-259) ‹stanbul: Bo¤aziçi
Üniversitesi.

‹ngilizce

‹zmirli, S. ve Kurt, A.A. (2010). Pre-service teachers' online teaching
experiences. In Proceedings of World Conference on Educational
Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2010 (pp. 17251728). Chesapeake, VA: AACE.

Bir Toplant›da Sunulmufl ama Yay›nlanmam›fl Çal›flmalar
Gösterim

Yazar›n soyad›, Yazar›n ad›n›n bafl harfi. (Y›l). Çal›flman›n bafll›¤›.
Toplant›n›n Ad›. Toplant›n›n yap›ld›¤› yer.

Türkçe

Orhan, D. ve Kurt, A.A. (2012, May›s). Bilgisayar ve ö¤retim teknolojileri
e¤itimi bölümü ö¤rencilerinin çevrimiçi ö¤renme gruplar›na iliflkin metaforik
alg›lar›: Anadolu Üniversitesi örne¤i. Uluslararas› E¤itimde Disiplinler
Aras› Araflt›rmalar Konferans›’nda sunulan bildiri. Gazi Ma¤usa,
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti.

‹ngilizce

Kurt, A.A. (2009, Haziran). Sustainable development & literacies. Paper
presented at 1st International Symposium on Sustainable
Development, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Ekler
Bir araflt›rma raporunda ekler bölümüne kaynakçadan sonra yer verilir. Bu bölümde araflt›rma sürecinde kullan›lan/gelifltirilen ölçme araçlar› (ölçek, anket, baflar›
testi, vb.) sunulur. Kullan›lan ölçme araçlar›n›n yan› s›ra gerekli birimlerden al›nm›fl izin yaz›lar› da ekler bölümünde yer al›r. Bir baflka deyiflle araflt›rmadaki örneklem gruplar›na iliflkin ilgili birimlerden (Milli E¤itim Müdürlü¤ü, üniversite rektörlükleri gibi) al›nan izin yaz›lar› ve haz›r bir ölçme arac› kullan›ld›ysa bunu gelifltiren kifli ya da kiflilerden al›nan izin yaz›lar› ile araflt›rmada kullan›lan/gelifltirilen
ölçme araçlar›n›n tamam›na bu bölümde yer verilir. Bunun yan› s›ra araflt›rma bir
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tez çal›flmas›yla araflt›rmada toplanan verilere de bu bölümde yer verilmesi uygun
olur. Araflt›rma raporunun içerisinde verilmesi genel ak›fl› bozabilecek nitelikte
olan ancak okuyucular›n ilgisini çekece¤i düflünülen konular ekler bölümünde sunulur. Sunulan Ek’e metin içinde at›fta bulunulmal›d›r. Araflt›rma raporunda ekler
bölümü ayr› sayfada bafllamal›d›r. Sunulan eklerden her biri ayr› sayfada yer almal› ve büyük harflerle s›ralanmal›d›r (örne¤in EK 1). Ekler bölümünde yap›lan bu s›ralama metin içerisinde Ek’e at›fta bulunurken de kullan›lmal›d›r.
Namlu ve Ceyhan (2000) taraf›ndan gelifltirilmifl, geçerli¤i ve güvenirli¤i yap›lm›fl,
“Bilgisayar Kayg›s› Ölçe¤i” (Ek 3); 28 maddeden oluflan dörtlü likert tipi bir ölçektir.

ÖRNEK

Tablolar, fiekiller
Araflt›rma raporunda tablolar ile rakamsal bilgilerin yan› s›ra rakamsal olmayan baz› bilgi ve verilerin bütün halinde görünebilmesi, ekonomik ve düzenli bir biçimde sunumu sa¤lan›r. Araflt›rmalarda tablo olufltururken baz› hususlar göz önünde
bulundurulmal›d›r. Bunlar Kökdemir ve di¤erleri (2004) taraf›ndan afla¤›daki gibi
s›rlanm›flt›r:
• Tablonun s›ra say›s› ve ad› tablonun üstünde, bafll›¤›n her kelimesinin ilk
harfi büyük ve bafll›¤›n tamam›n› italik flekilde düzenlenmelidir.
• Bir - iki cümleyle özetlenebilecek verilerin tablolaflt›r›lmas› gerekmemektedir.
• Ayn› ya da benzer veriler birden fazla tabloda sunulmamal›d›r.
• Bir tablo/flekil kulland›¤›nda metin içinde bunlara at›fta bulunulmas› gerekmektedir. Örne¤in Tablo 1’de görüldü¤ü gibi ö¤rencilerin ço¤unlu¤u.....
APA format›na uygun bir tablo gösterimi afla¤›da yer almaktad›r.
Örnek: Tablo 1
Biliflötesi Ö¤renme Stratejileri Ölçe¤i Puanlar›n›n Web’e Dayal› ve Yüzyüze Ö¤retim
Yap›lan Gruplara Göre Öntest t-testi Sonuçlar›
–
Grup
n
X
ss
Sd
t
p
Web’e Dayal›
Yüzyüze

31
22

57.22
55.04

8.13
8.70

51

-.934

.355

Araflt›rma raporunda flekil kullan›lacaksa ve bu flekil bir kaynaktan al›nm›flsa fleklin alt›nda al›nan kayna¤a iliflkin bilgilere mutlaka yer verilmelidir. fiekil uyarlanm›fl
olsa bile uyarland›¤› kayna¤a yer verilmeli ve uyarlama oldu¤u belirtilmelidir.
fiekil 8.2
Web’e Dayal›
Ö¤renmenin Yap›s›

Pedagoji

E¤

o
ol

iti

kn

m

Te
ji

Arayüz
Tasar›m›

D

e¤

er

len

di

ak
yn e¤i
Ka est
D

rm

e

Etik

Web’e Dayal›
Ö¤renme

Yönetim

Kaynak: Khan, H.
B. (2001). Webbased training.
Educational
Techonology
Publications. New
Jersey: Englewood
Cliffs.
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RAPOR YAZIMINDA D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKENLER
Raporda konuyla ilgili kiflilerle mesaj› paylaflabilmek için iletilmek istenen mesaj›n
anlafl›l›r ve net olmas›na dikkat edilmelidir. Bu nedenle raporda yaz›m ve imla kurallar›na uygun, düzgün ve yal›n bir Türkçe kullan›lmal›, metin anlafl›lmas› zor ifadelerden ar›nd›r›lmal›d›r. Bir baflka deyiflle mesaj, aç›k, anlafl›l›r, basit bir biçimde
ortaya konmal›d›r. Raporda fiil kipi olarak genifl veya geçmifl zamanl› ifadeler tercih edilmeli, yaz›m kurallar›na uygun bir biçimde noktalama iflaretleri kullan›lmal›d›r. Araflt›rma raporunda birbirine eklenmifl, virgüllerle ayr›lan cümlelerden oluflan uzun paragraflar›n yan› s›ra tek bir cümleden oluflan paragraflar kullanmamaya dikkat edilmelidir. Ayr›ca daha öncede bahsedildi¤i gibi bir paragraf›n en az üç
cümleden oluflmas›na özen gösterilmelidir. Metin içerisinde k›saltma kullan›m› yap›lacaksa, ilk kullan›mda k›saltma parantez içerisinde verilmeli, daha sonraki kullan›mlarda k›saltmaya yer verilmelidir. K›saltma kullan›m› bafllad›¤› yerden itibaren
metnin devam eden bölümlerinde de k›saltma kullan›lmaya devam edilmeli, yeniden aç›l›m› kullan›lmamal›d›r. Örne¤in; Yüksek Ö¤retim Kurulu’nun (YÖK) e¤itim
fakültelerini yeniden yap›land›rmas› çerçevesinde e¤itim fakültelerinde kurulan
ve..... (ilk kullan›m); YÖK taraf›ndan haz›rlanan ö¤retim programlar› temel al›narak düzenlenen..... (sonraki kullan›mlarda).
Araflt›rma raporlar›nda mesaj iletilirken kullan›lan terimlerin bir örnekli¤ine, bir
baflka deyiflle araflt›rma konusu aç›s›ndan önemli olan terimlerin her bir kullan›m›nda ayn› anlam› tafl›mas›na ve yans›tmas›na dikkat edilmelidir. Bu ba¤lamda
özellikle tez çal›flmalar›nda tan›mlar alt bafll›¤›nda, kullan›lan temel kavramlar›n
hangi anlamda kullan›ld›¤›na iliflkin bilgilere yer verilmelidir. Bir baflka deyiflle
kullan›lan kavramlar›n ifle vuruk tan›mlar›na yer verilmelidir. Ayr›ca araflt›rma raporunda sunulan bilginin özgünlü¤üne ve bilimsel etik kurallara uygunlu¤una
özen gösterilmelidir. Ancak son y›llarda geliflen teknolojiyle birlikte etik kurallar›n
daha çok ihlal edilir oldu¤u görülmektedir. Farkl› nedenlerle etik d›fl› davran›fllar
gerçeklefltiriliyor olsa da Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) (2002) haz›rlam›fl
oldu¤u raporda bilimde etik d›fl› davran›fllar›n nedenleri; e¤itim eksikli¤i, bireysel
özellikler, bilimde niceli¤in niteli¤in önüne geçmesi ve mali nedenler olmak dört
bafll›k alt›nda toplanm›flt›r (Uçak ve Birinci, 2008). Dört bafll›k alt›nda nedenleri s›ralanan etik d›fl› davran›fllar› Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu
(TÜB‹TAK) (2006) afla¤›daki gibi listelemektedir (Odabafl›, Birinci, K›l›çer, fiahin,
Akbulut ve fienda¤, 2007):
• Uydurma: Araflt›rmada bulunmayan verileri üretmek, bunlar› rapor etmek
veya yay›mlamak.
• Çarp›tma: De¤iflik sonuç verebilecek flekilde araflt›rma materyalleri, cihazlar, ifllemler ve araflt›rma kay›tlar›nda de¤ifliklik yapmak veya sonuçlar› de¤ifltirmek.
• Gizleme: Yap›lan araflt›rma sonucunda elde edilen bulgular›n baz›lar›n›n,
özellikle de araflt›rmac›n›n beklentileri do¤rultusunda ç›kmayan bulgular›
rapor etmemek.
• Afl›rma: Baflkalar›n›n fikirlerini, metotlar›n›, verilerini, yaz›lar›n› ve flekillerini sahiplerine at›f yapmadan kullanmak.
• Duplikasyon: Ayn› araflt›rma sonuçlar›n› birden fazla dergiye yay›m için
göndermek veya yay›mlamak.
• Dilimleme: Bir araflt›rman›n sonuçlar›n›, araflt›rman›n bütünlü¤ünü bozacak
flekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ay›rarak çok say›da yay›n
yapmak.
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• Destek belirtmeme: Desteklenerek yürütülen araflt›rmalar›n sonuçlar›n› içeren sunum ve yay›nlarda destek veren kurum veya kurulufl deste¤ini belirtmemek.
• Yazar adlar›nda de¤ifliklik yapma: Araflt›rma ve makalede ortak araflt›r›c› ve
yazarlar›n yaz›l› görüfl birli¤i olmadan, araflt›rmada ve makalede aktif katk›s› bulunanlar›n isimlerini ç›kartmak veya yazarl›kla ba¤daflamayacak katk›
nedeniyle yeni yazar(lar) eklemek veya yazar s›ralamas›n› de¤ifltirmek.
• Di¤er: Araflt›rma ve bilimsel etik ilkeleriyle ba¤daflmayan di¤er davran›fllarda bulunmak.
Bilimsel araflt›rma raporlar›nda alanyaz›nda daha önce yap›lm›fl benzer çal›flmalardan yararlan›l›r. Ancak burada benzer çal›flmalardan aktar›lan bilginin ya da kullan›lan kaynaklar›n, uygun olan kaynakça ba¤lac› ve kaynakça format›nda belirtilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kaynaklara at›fta bulunulmal›d›r. Bir baflka kiflinin
ifadeleri aynen kullan›lacaksa t›rnak içinde kullan›lmal›, cümlenin veya paragraf›n
sonunda da kayna¤›n künyesi kaynakça olarak verilmelidir. Bunun yan› s›ra yazar›n cümleleri aynen kullan›lmayacaksa ancak çal›flmada bulunan düflünceler öznel
ifadelerle kullan›lacaksa da kaynak gösterilmelidir (Kökdemir ve di¤erleri, 2004).
Baflka araflt›rmac›n›n yay›n›n›n bir bölümü gerekli ise araflt›rma raporunda kullan›labilir. Bu durumda al›nt› yap›lan bölüm özgün kaynaktan eksiksiz ve hatas›z
aktar›lmal› ve al›nt›n›n kayna¤› metinde sayfa numaras› ile birlikte verilmeli ve kaynakçada belirtilmelidir.
E¤er al›nt› 40 kelimeden k›saysa çift t›rnak içinde ve metinle birlikte verilmelidir. Al›nt› yap›lan metin 40 kelimeyi geçiyorsa blok hizalama yap›larak ve sol kenardan bir paragraf içeride ayr› bir paragraf halinde verilmelidir.

Afl›rmac›l›k (plagiarism):
Baflka bir yazar›n
cümlelerini t›rnak içinde
veya kaynak göstermeden
aynen alarak kullanmad›r.
Al›nt›: Bir yaz›ya baflka bir
yazar›n yaz›s›ndan al›nm›fl
parça, aktarmad›r.

ÖRNEK

Çoklu ortam uygulamalar›nda kullan›lan yayg›n içerik formatlar›, iki ve üç boyutlu gerçekçi ve çizime dayal› görseller, film, çizgi film, animasyon gibi hareketli
görseller, sesli efekt, müzik ve anlat›c› sesi gibi iflitsel ögeler ve metin ögelerinden
oluflmaktad›r...Çoklu ortam ögelerinin ö¤retim içeri¤ine sa¤lad›¤› destek, ço¤u zaman tasar›mc›lar taraf›ndan yanl›fl yorumlanmakta ve kalitesiz uygulamalarla
kullan›c› çoklu ortam bombard›man›na tutulmaktad›r (Dursun, 2011, s.157).
Baflka bir özgün eserde bulunan ifadeleri kendi cümlelerinizmifl gibi
araflt›rma
SIRA
S‹ZDE raporunda sunman›z›n sonuçlar› neler olabilir?
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Araflt›rma raporu, beyaz, 80 gr., A4 ka¤›da yaz›lmal›d›r. Sayfa
düzeni içerisinde, yaz› alan› olarak, raporun yay›nland›¤› yere göre de¤iflmekle birlikte sayfa keS O R ve
U kâ¤›d›n sanarlar›ndan 2.5 cm (1 inch) boflluk b›rak›ld›ktan sonra kalan k›s›m
dece ön yüzü (tek yüzü) kullan›lmal›d›r. Rapor “Times New Roman” yaz› tipi, 12
punto harf boyutu, 1.5 sat›r aral›¤›yla yaz›lmal›d›r. Araflt›rma raporunda paragrafD‹KKAT
lar›n bafl›nda paragraf bofllu¤una yer veriliyorsa iki paragraf aras›nda boflluk b›rak›lmamal›, e¤er paragraflar bloklar halinde oluflturuluyorsa paragraflar aras›nda
SIRAafla¤›daki
S‹ZDE
boflluk b›rak›lmal›d›r. Paragraf yerleflimini daha iyi anlamak için
örnekleri inceleyiniz.

AMAÇLARIMIZ

4

N N

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET

184

Bilimsel Araflt›rma Yöntemleri

Paragraf bafl› boflluklu
Sa¤lam teknik altyap›, uyum sa¤lama süreci,
finansman gibi s›n›rl›l›klar›n›n yan›nda etkili
iletiflim, zaman ve mekândan ba¤›ms›zl›k, zengin
ö¤renme ortam› sa¤lamas›, kullan›fll›l›k, f›rsat
eflitli¤i, ders gelifltirme ve saklama, çevrimiçi
destek, ö¤retimin bireysellefltirilmesi gibi
yararlar› bulunan Web’in kullan›ld›¤› ortamlar›n
artt›¤› görülmektedir. Web’in en çok
kullan›ld›¤› ö¤retim etkinliklerinden birisi de
Web’e dayal› ö¤retimdir.
Web’e dayal› ö¤retim ile ilgili olarak
alanyaz›nda kullan›lan farkl› kavramlar
bulunmaktad›r. Çevrimiçi ö¤renme, Web
tabanl› ö¤retim, Web destekli ö¤retim,
‹nternete dayal› ö¤retim, ‹nternet destekli
ö¤retim, ‹nternetle e¤itim, eflzamanl› (senkron)
e¤itim, eflzamans›z (asenkron) e¤itim, sanal
e¤itim, bilgisayar destekli e¤itim bunlardan
baz›lar›d›r.

Paragraf bafl› boflluksuz
Sa¤lam teknik altyap›, uyum sa¤lama süreci,
finansman gibi s›n›rl›l›klar›n›n yan›nda etkili
iletiflim, zaman ve mekândan ba¤›ms›zl›k, zengin
ö¤renme ortam› sa¤lamas›, kullan›fll›l›k, f›rsat
eflitli¤i, ders gelifltirme ve saklama, çevrimiçi
destek, ö¤retimin bireysellefltirilmesi gibi
yararlar› bulunan Web’in kullan›ld›¤› ortamlar›n
artt›¤› görülmektedir. Web’in en çok
kullan›ld›¤› ö¤retim etkinliklerinden birisi de
Web’e dayal› ö¤retimdir.
Web’e dayal› ö¤retim ile ilgili olarak
alanyaz›nda kullan›lan farkl› kavramlar
bulunmaktad›r. Çevrimiçi ö¤renme, Web
tabanl› ö¤retim, Web destekli ö¤retim,
‹nternete dayal› ö¤retim, ‹nternet destekli
ö¤retim, ‹nternetle e¤itim, eflzamanl› (senkron)
e¤itim, eflzamans›z (asenkron) e¤itim, sanal
e¤itim, bilgisayar destekli e¤itim bunlardan
baz›lar›d›r.

Araflt›rma raporlar›nda önemli olan bir di¤er bölüm bafll›kland›rmad›r. Bafll›kland›rmada bafll›k düzeylerine dikkat edilmelidir. 1. düzey bafll›klar sayfaya ortalanm›fl, kal›n ve büyük harflerle, 2. düzey bafll›klar sola hizal›, kal›n ve her kelimenin ilk harfi büyük harflerle, 3. düzey bafll›klar sola hizal›, kal›n ve sadece ilk harfi büyük harflerle, 4. düzey bafll›klar ise sola hizal› italik ve sadece ilk harfi büyük
yaz›lmal›d›r. Bafll›kland›rma yap›s›n› daha iyi anlayabilmek afla¤›daki yap›y› inceleyiniz.
3. YÖNTEM
1. DÜZEY BAfiLIK
3.1. Araflt›rma Modeli
2. Düzey Bafll›k
3.2. Çal›flma Grubu
2. Düzey Bafll›k
3.3. Veri Toplama Araçlar›
2. Düzey Bafll›k
3.3.1. Nicel veri toplama araçlar›
3. Düzey bafll›k
3.3.1.1.Biliflsel ö¤renme stratejileri ölçe¤i
4. Düzey bafll›k
3.3.2. Nitel veri toplama araçlar›
3. Düzey bafll›k
3.3.2.1. Gözlem formu
4. Düzey bafll›k
Araflt›rma raporunda say› kullan›rken:
• ‹ki veya daha fazla basamakl› say›lar rakam ile tek basamakl› say›lar ise yaz› ile ifade edilmelidir (Örn:26, yedi).
• Ondal›k say›lar, tarihler, telefon numaralar›, cadde ve sokak numaralar›,
sayfa numaralar›, metinde aç›klanmak için çizelgelerden al›nan say›lar,
yüzdeler, örneklem büyüklü¤ü, kat›l›mc›lar›n miktar›, ölçekle birlikte kullan›lan (3 gün, 5 kilo, 15 cm, 9 kat›l›mc›, gözlemci vb....) say›lar rakam ile yaz›lmal›d›r.
• Yüzde (%) iflareti rakamla kullan›l›r (%75). Rakams›z durumlarda “yüzde”
sözcü¤ü kullan›lmal›d›r.
• Cümle bafllang›c›nda yer almas› gereken say›lar rakam ile yaz›lmamal›, say›
yaz› olarak yaz›lmal›d›r.
Araflt›rma raporlar›nda s›kl›kla istatistiksel gösterimler de kullan›l›r. Bu gösterimlerden örnekler afla¤›da yer almaktad›r.

8. Ünite - Araflt›rmalar›n Raporlaflt›r›lmas›

N= Evrendeki birim say›s›
n: Örneklemdeki birim say›s›
sd: serbestlik derecesi
ss: standart sapma
p:
_ anlaml›l›k düzeyi
X= 75,83 (aritmetik ortalama)
t (51)= 2.652, p<.05 (t tablosu/t-testi)
F(1-50)=0.528, p>.05 (F tablosu/ANOVA, vb.)
\2 (2, n=12)=9.26, p<.05 (Ki-kare tablosu/ki kare testi)
r = .91 (korelasyon katsay›s›)
Gereken durumlarda araflt›rma raporlar›nda dipnotlara da yer verilmektedir.
Afla¤›da farkl› dipnot örnekleri yer almaktad›r.
• Yaz›flma Adresi: Anadolu Üniversitesi, E¤itim Fakültesi, Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri E¤itimi Bölümü, 26470, Tepebafl›, Eskiflehir.
• Bu çal›flman›n ilk tasla¤› 3. Uluslararas› Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri
Konferans›nda sözlü bildiri olarak sunulmufl ve bildiri kitab›nda bas›lm›flt›r.
• Bu çal›flma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma Projeleri taraf›ndan desteklenmektedir.
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Araflt›rma raporunun yap›s›n› aç›klayabilmek
Bilimsel bilginin paylafl›m› için kullan›lan bir tür
yaz›l› iletiflim biçimi olan araflt›rma raporunda
kapak sayfas›, öz, girifl, yöntem, bulgular, tart›flma, kaynakça ve ekler bölümü yer al›r. Yay›n›n
yerine göre de¤iflmekle birlikte bu bafll›klar›n bir
ya da birkaç›na araflt›rma raporunda yer verilmeyebilir.
Kapak sayfas›: Araflt›rma raporunun bafll›¤›n›n,
yazar(lar)›n ve ba¤l› bulunulan kurumun ad›n›n
yer ald›¤› sayfa
Öz/özet: Araflt›rmay› k›saca tan›tmak üzere haz›rlan sayfa
Girifl: Araflt›rma probleminin sunuldu¤u, alanyaz›ndaki çal›flmalar›n özetlendi¤i ve araflt›rma
amac›n›n, önemin, var olan s›n›rl›l›klar›n belirtildi¤i bölüm
Yöntem: Araflt›rmaya kat›lanlar, kullan›lan ölçme
araçlar›, araflt›rma deseni ve ifllem hakk›nda bilgi
verilen bölüm
Bulgular: Toplanan veriler ve verilerin analiz sonuçlar›n›n sunuldu¤u bölüm
Tart›flma: Elde edilen bulgular›n yorumland›¤› ve
sonuçlar›n vurguland›¤› bölüm
Kaynakça: Metin içinde kaynak gösterilen her
türlü eserin genellikle yazar soyadlar›na göre alfabetik s›rada verildi¤i bölüm
Ekler: Araflt›rma sürecinde gelifltirilen ölçme araçlar› veya kullan›lan ölçme araçlar›n›n yer ald›¤›
bölüm
Metin içinde uygun kaynak gösterimi yapabilmek
Metin içinde kullan›lan tüm at›flar›n kaynaklar› kaynakça ba¤lac› olarak metin içinde yer almal›d›r.
Kaynakça ba¤lac› örnekleri afla¤›da yer almaktad›r
Sünbül (1998) ö¤renme stratejilerini flöyle tan›ml›yor.................
Weinstein ve Mayer (1986)’a göre ö¤renme stratejileri............
(Odabafl›, Kurt, Akbulut, Dönmez ve Kuzu, 2012)
(ilk geçti¤i yerde)
Odabafl› ve di¤erleri (2012).......... veya............(Odabafl› ve di¤erleri, 2012) (sonraki
kullan›mlarda)
E¤er haz›rlan›lan rapor ‹ngilizce ise “ve” yerine
“&” iflareti kullan›lmal›d›r.

• Odabafl›
ve
arkadafllar›
(2011).........veya...........(Odabafl› ve di¤erleri, 2011)
• .............. (Yüksek Ö¤retim Kurulu [YÖK], 2006).
(ilk geçti¤i yerde)
• .............. (YÖK, 2006). (sonraki kullan›mlarda)
• Farkl› y›llar (Kurt ve Odabafl›, 2010, 2011).
• Ayn› y›l (Kurt ve Odabafl›, 2010a, 2010b).

N

Kullan›lan kaynaklarla uygun biçimde kaynakça haz›rlayabilmek
3
• Bir kaynak kaynakçada verilirken yazar(lar)›n
ad(lar)›, yay›n tarihi, yay›n bafll›¤›, yay›n yeri ve
yay›nc› kurum bilgilerine yer verilir. Yazarlar›n unvan bilgileri kaynakçada yer almaz. Her kaynak ilk
sat›r soldan bafllayarak yaz›l›r. E¤er kaynak ikinci
sat›ra geçiyorsa ikinci sat›r paragraf bafl›ym›fl gibi
içten bafllamal›d›r. Araflt›rma raporunun yay›nland›¤› yere göre de¤iflmekle beraber kaynakça gösteriminde s›kl›kla APA (American Psychological
Association) rapor yaz›m flekli kullan›lmaktad›r.

A M A Ç

N
A M A Ç

4

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Araflt›rma raporu yaz›m›nda dikkat edilmesi gerekenleri s›ralayabilmek
‹letilmek istenen mesaj anlafl›l›r ve net bir biçimde iletilmelidir.
Anlafl›lmas› güç ve karmafl›k ifadeler içeren bir
metin oluflturulmamal›d›r.
Yaz›m kurallar›na uygun, düzgün ve yal›n bir
Türkçe kullan›lmal›d›r.
Metinde birbirine eklenmifl, virgüllerle ayr›lan cümlelerden oluflan uzun paragraflar kullan›lmamal›d›r.
Her bir paragraf en az üç cümleden oluflmal›d›r.
Zaman kipi olarak genifl veya geçmifl zaman tercih
edilmeli, yaz›m ve imla kurallar›na uyulmal›d›r.
Metin içerisinde k›saltma kullan›m› yap›lacaksa,
ilk kullan›mda k›saltma parantez içerisinde verilmeli, daha sonraki kullan›mlarda k›saltmaya yer
verilmeli ve rapor sonuna kadar bu flekilde devam edilmeli, k›saltman›n aç›l›m›na tekrar yer
verilmemelidir.
Araflt›rma konusu aç›s›ndan önemli olan terimlerin her bir kullan›m›nda ayn› anlam› tafl›mas›na
bir baflka deyiflle bir örnekli¤ine ve kullan›lan
anlam› yans›tmas›na dikkat edilmelidir.
Sunulan bilginin özgünlü¤üne ve bilimsel etik
kurallara uygunlu¤una dikkat edilmelidir.

8. Ünite - Araflt›rmalar›n Raporlaflt›r›lmas›
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Kendimizi S›nayal›m
1. “Var oldu¤u halde bilinmeyeni bulup ortaya ç›karma eylemi ve bu eylemin sonunda elde edilenler” tan›m› afla¤›daki kavramlardan hangisine aittir?
a. Raporlama
b. Araflt›rma raporu
c. Bulgu
d. Tart›flma
e. Sonuç
2. “Baflkalar›n›n fikirlerini, metotlar›n›, verilerini, yaz›lar›n› ve flekillerini sahiplerine at›f yapmadan kullanmak” nas›l adland›r›lmaktad›r?
a. Etik kural
b. Afl›rmac›l›k
c. Al›nt›
d. At›f
e. Kaynakça ba¤lac›
3. Metin içerisinde ilk kez kullan›lan bir kayna¤a iliflkin afla¤›daki kaynakça ba¤lac› gösterimlerinden hangisi yanl›flt›r?
a. Kurt (2011)
b. Odabafl› ve Kurt (2012)
c. MEB (2012)
d. Girgin, Kurt ve Odabafl› (2011)
e. Yüksek Ö¤retim Kurulu (2012)
4. Afla¤›dakilerden hangisi bir araflt›rma raporunda her
zaman bulunmas› gereken bölümlerden de¤ildir?
a. Girifl
b. Öz
c. Yöntem
d. Ekler
e. Bulgular
5. Afla¤›dakilerden hangisi toplanan veriler ve verilerin
analiz sonuçlar›n›n sunuldu¤u ve araflt›rman›n temel
sonuçlar›n›n özetlendi¤i araflt›rma raporu bölümüdür?
a. Girifl
b. Yöntem
c. Kaynakça
d. Tart›flma
e. Bulgular

6. Bir kaynak APA format›na göre kaynakçada verilirken afla¤›dakilerden hangisi yer almaz?
a. Yazar›n ismini aç›k hali
b. Yazar›n soyad›
c. Yay›n tarihi
d. Yay›n yeri
e. Yay›n bafll›¤›
7. Afla¤›dakilerden hangisi tek yazarl› bir kitaba iliflkin
do¤ru kaynakça gösterimidir?
a. Sefero¤lu, S. S. (2010). Ö¤retim teknolojileri ve
materyal tasar›m› (5. Bas›m). Ankara : Pegem A
Yay›nc›l›k.
b. Sefero¤lu, S. S. (2010). Ö¤retim teknolojileri ve
materyal tasar›m› (5. Bas›m). Ankara : Pegem A
Yay›nc›l›k.
c. Sefero¤lu, S. S. (2010). Ö¤retim Teknolojileri ve
Materyal Tasar›m› (5. Bas›m). Ankara : Pegem A
Yay›nc›l›k.
d. Sefero¤lu, Süleyman, Sadi. (2010). Ö¤retim teknolojileri ve materyal tasar›m› (5. Bas›m). Ankara : Pegem A Yay›nc›l›k.
e. Sefero¤lu, S. S. Ö¤retim teknolojileri ve materyal
tasar›m› (5. Bas›m). Pegem A Yay›nc›l›k, Ankara, 2010.
8. Afla¤›dakilerden hangisi iki yazarl› bir süreli yay›na
iliflkin do¤ru kaynakça gösterimidir?
a. Som, S. ve Kurt, A.A. (2012). Bilgisayar ve ö¤retim teknolojileri e¤itimi bölümü ö¤rencilerinin
medya okuryazarl›k düzeyleri. Anadolu Journal
of Educational Sciences International-AJESI, 2 (1).
b. Som, S. ve Kurt, A.A. (2012). Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri E¤itimi Bölümü Ö¤rencilerinin
Medya Okuryazarl›k Düzeyleri. Anadolu Journal
of Educational Sciences International-AJESI, 2 (1).
c. Som, S. ve Kurt, A.A. (2012). Bilgisayar ve ö¤retim
teknolojileri e¤itimi bölümü ö¤rencilerinin medya
okuryazarl›k düzeyleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International-AJESI, 2 (1).
d. Som, Seçil. ve Kurt, Adile Aflk›m (2012). Bilgisayar ve ö¤retim teknolojileri e¤itimi bölümü ö¤rencilerinin medya okuryazarl›k düzeyleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International-AJESI, 2 (1).
e. Som, S. ve Kurt, A.A. (2012). Bilgisayar ve ö¤retim
teknolojileri e¤itimi bölümü ö¤rencilerinin medya
okuryazarl›k düzeyleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International-AJESI, 2 (1).
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9. Afla¤›dakilerden hangisi editörlü kitaptan bölüme
iliflkin do¤ru kaynakça gösterimidir?
a. Kuzu, A. (2011). Çoklu ortam uygulamalar›n›n
kuramsal temelleri. Ö.Ö. Dursun ve F.H. Odabafl› (Eds.), Çoklu ortam tasar›m› içinde (s. 133). Ankara: Pegem A Akademi.
b. Kuzu, A. (2011). Çoklu ortam uygulamalar›n›n
kuramsal temelleri. Ö.Ö. Dursun ve F.H. Odabafl› (Eds.), Çoklu ortam tasar›m› içinde (s. 133). Ankara: Pegem A Akademi.
c. Kuzu, A. (2011). Çoklu ortam uygulamalar›n›n
kuramsal temelleri. Ö.Ö. Dursun ve F.H. Odabafl› (Eds.), Çoklu ortam tasar›m› içinde (s. 133). Pegem A Akademi, Ankara.
d. Kuzu, A. (2011). Çoklu ortam uygulamalar›n›n
kuramsal temelleri. Ö.Ö. Dursun ve F.H. Odabafl› (Eds.), Çoklu ortam tasar›m› içinde (s. 133). Ankara: Pegem A Akademi.
e. Kuzu, A. (2011). Çoklu ortam uygulamalar›n›n
kuramsal temelleri. Ö.Ö. Dursun ve F.H. Odabafl› (Eds.), Çoklu ortam tasar›m›. Ankara: Pegem A Akademi.

10. Araflt›rma raporuyla ilgili afla¤›dakilerden hangisi
yanl›flt›r?
a. Ka¤›d›n her iki yüzünü de kullanmak
b. “Times New Roman” yaz› tipi kullanmak
c. 12 punto harf boyutu kullanmak
d. 1.5 sat›r aral›¤›yla yazmak
e. Yaz› alan› olarak genellikle sayfa kenarlar›ndan
2.5 cm boflluk b›rakmak

Yaflam›n ‹çinden
................................
AKADEM‹K USULSÜZLÜK NASIL ÖNLENEB‹L‹R
Internet’in kolaylaflt›rd›¤› akademik usulsüzlü¤ü geleneksel usulsüzlükten ay›ran en önemli özellik, Internet’in akademik usulsüzlü¤ü, özellikle de afl›rmac›l›¤›
oldukça kolaylaflt›rmas›d›r. Bu nedenle akademik usulsüzlük ile mücadele etme stratejileri gelifltirme ve uygulama, bu konuyla ilgili çal›flmalar›n en zor k›sm›n› oluflturmaktad›r. Yap›lan alanyaz›n incelemesinde akademik usulsüzlü¤ün önlenmesine yönelik farkl› yaklafl›mlar oldu¤u saptanm›flt›r.............Akademik usulsüzlü¤e
yönelik al›nabilecek önlemler k›sa ve uzun vadeli olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. K›sa vadeli al›nabilecek
önlemler engellemeler ve cezaland›rmalar iken, uzun
vadeli al›nabilecek önlemler ise ö¤rencileri bu konuda
e¤itmeye çal›flmak ve kurumsal bazda politikalar gelifltirmektir. Ayr›ca akademik usulsüzlük ile mücadelede
ö¤rencilerin usulsüzlük davran›fl›n› göstermesinde etkili olabilecek baz› faktörlerin e¤itimciler taraf›ndan bilinmesi gerekmektedir. Böylece e¤iticimler usulsüzlük
yapma e¤ilimde olabilecek ö¤rencileri daha rahat öngöreceklerdir. Ayn› flekilde yap›lan incelemelerde lisans ve lisansüstü ö¤renciler aras›nda da akademik usulsüzlü¤e yönelik farkl›l›klar oldu¤u görülmektedir. Ö¤renme iste¤i gibi ö¤renci motivasyonunu sa¤layan baz›
faktörler ile olgunlaflma özellikle lisansüstü ö¤rencilerin akademik usulsüzlük yapma/yapmama durumlar›n›
etkileyen faktörler olarak görülmektedir. Dolay›s›yla lisans ve lisansüstü ö¤renciler için al›nacak önlemler de
birbirinden farkl› olmal›d›r........................
Ayr›ca e¤itimciler, ö¤rencileri bilgisayar›n hakim oldu¤u bir ça¤a uygun olarak yetifltirirken, onlara geliflen
teknoloji ile kolaylasan usulsüz davran›fllardan ve bunlar›n olumsuzluklar›ndan da bahsetmelidir. Bunun yan›nda ö¤retim süreci içerisinde ö¤retmenlerin ö¤rencilere ödev verirken dikkat etmeleri gereken noktalar›
Austin ve Brown (1999, s.27) su flekilde s›ralamaktad›r;
1. Genel bafll›klar ödev olarak verilmemeli konular
daralt›lmal›d›r. Ayr›ca ödevler ö¤rencilerin Internet’ten rahatl›kla indiremeyecekleri ya da sat›n alamayacaklar› flekilde olmal›d›r.
2. E¤er mümkünse, ödevler s›n›fta göz önünde yapt›r›lmal›d›r.
3. Ö¤rencilerle ödevler hakk›nda bireysel ve ikili görüflmeler yap›lmal›d›r.
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4.

Ö¤rencilerden, web taray›c›lar› ve di¤er elektronik
kaynaklardan yararlanabilecekleri farkl› ve özgün
ödevler istenilmelidir.
5. Ö¤rencilere problem çözmelerini, analiz-sentez
yapmalar›n› ve karar vermelerini gerektirecek ödevler verilmelidir.
6. Ö¤rencilere verilen ödevdeki bölümlere iliflkin sorular sorulmal›d›r.
7. Ö¤rencilere ders notlar› ve taslaklara iliflkin sorular
sorulmal›d›r.
8. Çal›flmada kullan›lan web sayfalar› ve di¤er Internet kaynaklar›n›n kopyalar› ve web adresleri istenmelidir.
9. Ö¤rencilerin sadece Internet kaynaklar›n› de¤il
derste kullan›lan kitaplar›, materyalleri ve di¤er
kaynaklar› kullanmalar› sa¤lanmal›d›r.
10. Ö¤rencilerden ödevlerinin her aflamas›nda ödevleri hakk›nda sözlü rapor al›nmal›d›r.
11. Ö¤rencilere dipnot ve kaynakça konusunda belirli
yönergeler verilmelidir.
12. Ödevler teslim edildikten sonra verilen ödevlerin
bir özeti de s›n›fta yaz›l› olarak istenmelidir.
13. Ö¤rencilerin usulsüzlük yap›p yapmad›klar›n› kontrol için CD-ROM taramas› yap›lmal› ve online kitapevleri yard›m›yla belirtilen kaynaklar›n tarihlerinin do¤ru olup olmad›¤› kontrol edilmelidir.
14. Arama motorlar› kullan›larak anahtar kelimelerle
arama yap›lmal›, as›rmac›l›g› tespit etmeye yard›mc› olabilecek IntegriGuard ve EVE (Essay Verification Engine) gibi yaz›l›mlar ve web hizmetleri kullan›lmal›d›r.
..............................

”

Kaynak: Odabafl›, H.F., Birinci, G., K›l›çer, K., fiahin,
M.C., Akbulut, Y. ve fienda¤, S. (2007). Bilgi iletiflim
teknolojileri ve ‹nternet’le kolaylaflan akademik usulsüzlük. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7
(1), 503-518.
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Yan›t›n›z yanl›fl ise “Araflt›rma Raporu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rapor Yaz›m›nda Dikkat
Edilmesi Gerekenler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Araflt›rma Raporunun Yap›s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Araflt›rma Raporunun Yap›s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Araflt›rma Raporunun Yap›s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Araflt›rma Raporunun Yap›s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Araflt›rma Raporunun Yap›s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Araflt›rma Raporunun Yap›s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Araflt›rma Raporunun Yap›s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Araflt›rma Raporunun Yap›s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Bilimsel bir çal›flmay› alanla ilgili çal›flanlarla bas›l› paylaflma ortamlar› kitap, tez, makale (dergi), bildiridir (bildiri kitaplar›). Ayr›ca son y›llarda teknolojinin geliflmesiyle birlikte elektronik ortamlarda da (e-dergiler, sanal
konferanslar vb.) bilgiler ilgililerce paylafl›lmaktad›r.
Bunun yan› s›ra kongre, konferans, sempozyumlar da
bilimsel çal›flmalar› paylaflma ortamlar›d›r. Bu tür toplant›larda sözlü ya da poster bildiriler arac›l›¤›yla bilimsel çal›flmalar alandakilerle paylafl›lmaktad›r.
S›ra Sizde 2
Araflt›rmac›n›n kat›l›mc›lar›n›n iyi tan›mlanmas› özellikle nicel araflt›rmalarda araflt›rma sonuçlar›n›n genellenebilmesi için önemlidir. Çünkü araflt›rman›n sonuçlar›
araflt›rman›n kat›l›mc›lar›na benzer evrenlere genellenebilir. Nitel araflt›rmalar nicel araflt›rmalar gibi genelleme kayg›s› yaflamad›¤›ndan nitel araflt›rmalarda araflt›rmac›lar›n tan›mlanmas› araflt›rma ba¤lam›n›n anlafl›lmas›n› kolaylaflt›rmaktad›r.
S›ra Sizde 3
A bilimsel çal›flmas›nda kaynakçan›n yanl›fl verilmesi A
çal›flmas›na ulafl›p ta kaynakças›n› kullanarak di¤er çal›flmalara ulaflmak isteyenler için sorun yaratabilir. Böylesi durumlarda ilgili kayna¤a ulaflmak isteyen birey daha çok zaman harcayabilir.
S›ra Sizde 4
Bir baflkas›na ait eseri kendi eserinizmifl gibi kullanmak
bilimsel etik ilkelere uygun de¤ildir. Buna akademik
dilde afl›rmac›l›k, plagiarism, bilimsel h›rs›zl›k adlar› verilmektedir. Bu tür ifllem yapan kifli yarg› önünde suçlu
durumdad›r. Bu nedenle eme¤e sayg› gösterilmeli ve ilgili çal›flmadan al›nan yerlere iliflkin sahibine hakk› teslim edilmeli yani kaynak olarak gösterilmelidir.
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