SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

PROF. DR. SEVİMECE KARADOĞAN DORUK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
PROF. DR. ECE KARADOĞAN DORUK

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

İÇİNDEKİLER
1. BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA
1.1. Pozitivist (Olgucu) Bilim Yaklaşımı ve Eleştirisi
1.1.1. Karl Popper ve Yanlışlanabilirlik
1.1.2. Thomas Kuhn ve Paradigma Kavramı
1.2. Pozitivist Ötesi (Yorumlayıcı) Bilim Yaklaşımı
1.3. Sosyal Bilimler
1.4. Günümüzde Bilim ve Toplum
2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA TÜRLERİ
2.1. Bilimsel Araştırma
2.2. Araştırma Türleri
2.2.1. Nicel Yaklaşım
2.2.2. Nitel Yaklaşım
2.2.3. Nicel Araştırma ve Nitel Araştırma Arasındaki Farklılıklar
2.2.4. Nicel ve Nitel Araştırmalara Örnekler
2.2.4.1. Nicel Araştırmaya Örnek
2.2.4.2. Nitel Araştırmaya Örnek
3. ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEKNİKLERİ I.
3.1. Bilimsel Araştırmada Temel Kavramlar
3.1.1. Problem
3.1.1.1. Problem Kaynakları
3.1.1.2. Problem Seçimi ve Ölçütler
3.1.1.2.1. Genel Ölçütler
3.1.1.2.2. Özel Ölçütler
3.1.1.3. Araştırma Probleminin Tanımlanması
3.1.1.3.1. Aşamalı Bir Yaklaşım
3.1.1.4. Araştırma Konusunun Özelleştirilmesi
4. ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEKNİKLERİ II.
4.1. Değişkenler ve Problem Tanımlamasındaki Önemi
4.1.1. Değişken Türleri

4.1.2. Problem Tanımlamasında Değişkenler
4.2. Araştırma Amacının Belirlenmesi
4.2.1. Araştırma Amaçlarının Yazılması
4.2.2. Araştırma Sorularının ve Amaçlarının İfade Edilmesi
5. ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEKNİKLERİ III.
5.1. Hipotezlerin (Denencelerin) Oluşturulması ve İfade Edilmesi
5.1.1. Hipotezlerin Özellikleri
5.1.2. Hipotezsiz Çalışmalar
5.1.3. Örtülü Hipotezler
5.1.4. Hipotez Türleri
5.2. Önem
6. ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEKNİKLERİ IV.
6.1. Araştırma Süreci
6.1.1. Varsayımlar (Sayıltılar)
6.1.2. Sınırlılıklar
6.1.3. Tanımlar
6.2. Tümevarım ve Tümdengelim
6.3. Araştırma Stratejisinin Belirlenmesi
6.4. Araştırma Yaklaşımlarının Sınıflandırılması
6.4.1. Benimsenen Yöntem Bakımından Sınıflandırma
6.4.1.1. Pozitivizm
6.4.1.2. Yorumlayıcı Yaklaşım – Fenomenoloji
6.4.1.3. Karma Yaklaşım
6.4.2. Kullanılan Araştırma Yöntemine Göre Sınıflandırma
6.4.2.1. Deneysel Araştırmalar
6.4.2.2. Anket Araştırmaları
6.4.2.3. Örnek Olay Çalışması
6.4.3. Kapsadıkları Süreye Göre Sınıflandırma
6.4.3.1. Anlık (Cross-sectional) Araştırmalar
6.4.3.2. Süreli (Longitudinal) Araştırmalar
6.4.4. Amaçlarına Göre Araştırmaların Sınıflandırılması
6.4.4.1. Keşfedici (Exploratory) Araştırmalar

6.4.4.2. Tanımlayıcı Araştırmalar
6.4.4.3. Sebep-Sonuç (Experimental Designs) Araştırmaları
7. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA VERİ
7.1. Veri Türleri
7.1.1. Olgusal Veriler
7.1.2. Yargısal Veriler
7.2. Veri Kaynakları
7.2.1. Gözlem
7.2.2. Görüşme (Mülakat-Interview)
7.2.3. Soru Kağıdı-Anket
7.2.4. İkincil Veri Kaynakları
7.2.4.1. İkincil Veri Türleri
7.2.4.2.İkincil Verilerin Üstünlükleri ve Zayıflıkları
7.2.4.2.1. İkincil Verilerin Üstünlükleri
7.2.4.2.2. İkincil Verilerin Zayıflıkları
8. ARAŞTIRMADA ÖLÇME VE ÖLÇEKLER
8.1. Ölçme
8.1.1.Kavram, Değişken ve Ölçme İlişkisi
8.1.2. Doğrudan ve Dolaylı Ölçmeler
8.1.3. Olgusal ve Yargısal Ölçmeler
8.1.3.1. Olgusal Ölçmeler
8.1.3.2. Yargısal Ölçmeler
8.1.3.2.1. Likert Ölçeği
8.1.3.2.2. Thurstone’un Eşit Görünen Aralıklar Ölçeği
8.1.3.2.3. Guttmann Ölçeği
9. ÖLÇEK TÜRLERİ
9.1. Sınıflama (Nominal) Ölçeği
9.2. Sıralama (Ordinal) Ölçeği
9.3. Eşit Aralıklı (İnterval) Ölçek
9.4. Oranlı (Ratio) Ölçek
9.5. Ölçek Türleri
9.5.1. Sürekli Ölçekler

9.5.2. Tekli Ölçekler
9.5.2.1. Kategorili Ölçekler
9.5.2.2. Sıralama Ölçekleri
9.5.2.3. Sabit-Toplam Ölçekleri
9.5.2.4. Grafiksel/Şekilsel Ölçekler
9.5.2.5. İkili-Karşılaştırmalı Ölçekleri
9.5.3. Çoklu Ölçekler
9.5.3.1. Likert Ölçeği
9.5.3.2. Semantik Farklılıklar Ölçeği
9.5.3.3. Stapel Ölçeği
10. ÖLÇME VE ARAÇLARINDA ARANAN NİTELİKLER
10.1. Ölçme Yanılgıları
10.2. Ölçeklerle İlgili Önemli Noktaları
10.3. Verilerin İnandırıcılığı
10.3.1. Geçerlilik
10.3.2. Güvenilirlik
10.4. Ölçmede Hata
10.4.1. Sabit Hata
10.4.2. Sistematik Hata
10.4.3. Tesadüfi (Rastlantısal) Hata
11. ANAKÜTLE (EVREN) VE ÖRNEKLEME
11.1. Anakütle (Evren)
11.2. Çalışma Evreni
11.3. Örneklem
11.4. Örnekleme
11.5. Örnekleme Dizaynı Süreci
11.5.1. Çalışma Evreninin Tanımlanması
11.5.2. Evrendekilerin
Belirlenmesi

Listelenmesi-Örneklem

11.5.4. Örneklem Büyüklüğünün Kararlaştırılması
11.5.5. Örneklemin Alınması
11.5.6. Temsilliğin Sınanması

Çerçeves11.5.3.

Örnekleme

Türünün

11.6. Örnekleme Örnekler
12. ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ
12.1. Olasılığa Dayalı (Tesadüfi) Örnekleme Yöntemleri
12.1.1. Basit Tesadüfi Örnekleme
12.1.2. Tabakalı (Zümrelere Göre) Örnekleme
12.1.3. Kümelere Göre Örnekleme
12.1.4. Sistematik Örnekleme
12.2. Olasılığa Dayalı (Tesadüfi) Olmayan (Önyargılı) örnekleme
12.2.1. Kolayda Örnekleme
12.2.2.Kasti (Kararsal) Örnekleme)
12.2.3. Kota Örnekleme
12.2.4. Kartopu Örnekleme
13. ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI
13.1. Yazmaya Başlamak
13.2. Araştırmanın Yapısını Oluşturmak
13.2.1. Özet
13.2.2. Giriş
13.2.3. Kaynak İncelemesi
13.2.4. Yöntem
13.2.5. Bulgular
14. ARAŞTIRMA RAPORUNUN YAZILMASI
14.1. Sonuç
14.2. Yorum
14.2.1. İç Yorum-Dış Yorum
14.2.2. Sınırlılıkların Gözetilmesi
13.2.3. “Beklenmedik” Bulguların Yorumu
14.3. Öneriler
14.4. Kaynakça
14.5. Ekler
14.6. Yazımda Kullanılacak Üslup

1. BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Bu Bölümde Neler Göreceğiz?
1. BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA
1.1. Pozitivist (Olgucu) Bilim Yaklaşımı ve Eleştirisi
1.1.1. Karl Popper ve Yanlışlanabilirlik
1.1.2. Thomas Kuhn ve Paradigma Kavramı
1.2. Pozitivist Ötesi (Yorumlayıcı) Bilim Yaklaşımı
1.3. Sosyal Bilimler
1.4. Günümüzde Bilim ve Toplum
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3) Pozitivist Ötesi (Yorumlayıcı) Bilim Yaklaşımı nedir?
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Anahtar Kavramlar
Bilim, Bilimsel Araştırma, Pozitivist Bilim Yaklaşımı,
Pozitivist Ötesi Bilim Yaklaşımı

Giriş
Bu derste bilim ve diğer bilgi türleri arasındaki ilişkiye kısaca değinilerek, bilimin günümüzde
en prestijli bilgi dalı olduğu vurgulanmaktadır. Paradigma kavramından yararlanarak tek bir
bilim anlayışı olmadığını, pozitivist ötesi bilim anlayışının pozitivist bilim anlayışa kadar
önemli olduğu ortaya konulmaktadır. Bu iki anlayışının temel özellikleri de açıklanmaktadır.
Sosyal bilimlerle temel bilimler arasındaki farklılıkları anlama ve açıklama kavramlarından
yararlanarak belirtmeye çalışılmıştır. Son olarak günümüzde bilim ve bilim insanlarının
toplumsal konumları ve sorumluluklarına kısaca değinilmektedir.

1. BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Bilim, Latince bilmek kökünden (scire) türemiş ve bilinen şey (scientia) ya da bilgi anlamına
gelen bir kelimedir. Modern anlamda bilim, 16. ve 17. yüzyıllarda Batı dünyasında ortaya çıkan
önemli sosyal ve siyasi değişiklikler sonucunda, doğayı ve toplumu anlama ve açıklamada
gelenek ve dinin yerini alan bir düşünce tarzı olarak öne çıkmıştır. Bilimsel faaliyet uzun çağlar
boyunca felsefe ile iç içeydi. Bilim insanı sözü ilk kez 1830'larda fizikçi ve bilim tarihçisi
William Whewell tarafından kullanılmıştır. Ondan önce bilim insanlarına "doğa filozofları"
olarak bakılıyordu.
Modern toplumların en itibarlı kurumlarından biri olan bilim, her şeyden önce, bir sistematik
bilgiler kümesidir. Bu bilgiler mantıksal ve olgusal bakımdan birbiri ile ilişkili olup, bir bütün
oluşturur. Burada göz önünde tutulması gereken husus her bilgi dalının bilim olmadığıdır.
Öyleyse, cevaplamamız gereken ilk soru bilginin ne olduğudur.
Bilinçli ve akıllı bir varlık olan insan, sahip olduğu farklı bilgi türleriyle dünyada karşılaştığı
nesneleri bilmek ister. Bu nesnelerle insan arasındaki etkileşim süreci sonunda ortaya çıkan
ürüne bilgi denir. Bu anlamda, bilim, felsefe, gündelik bilgi, edebiyat, sanat, din, fal ve büyü
birer bilgi türüdür. Örneğin, şimşeklerin düştüğü andaki duygularımızı kağıda döküp, şiir
yazabiliriz. Ancak, bilimsel olarak şimşeği anlamak ve açıklamak istiyorsak, onun ne olduğunu
tanımlayan kavramlar kullanmamız gerekmektedir. Şimşekler hakkında veri toplayıp,
gözlemler yapabiliriz. Şimşeklerin öncesi ve sonrasında meydana gelen değişmeleri belirleriz
ve bu esasa göre yıldırımları sınıflandırabiliriz. Bilimsel bilgiyi büyü, fal, din, edebiyat ve sanat
gibi diğer bilgi türlerinden ayıran en önemli ölçüt bilimin konusunun görgül (ampirik) ve nesnel
gerçeklik olmasıdır. Görgüllük bilginin konusunu oluşturan olay ya da nesnelerin
gözlemlenebilir olması anlamına gelir.
Bilimsel yaklaşım ile insanların günlük yaşamlarında başvurduğu pratik akıl arasında da sıkı
bir ilişki ve bağlantı vardır. Örneğin, iktisadi krizin bir sonucu olarak çalışanların işten
çıkarılması gibi bir olaya bilimsel yaklaşmak, kavramlar geliştirip, açıklamalar ortaya koymak
mümkün müdür? Böyle bir olayı işletme sahipleri ve yöneticileri, gazeteciler ve işçiler
kendilerine göre açıklayıp, yorumlamaya çalışacaklardır. Bununla birlikte, bilimsel bilgi ile
günlük pratik bilgi arasında üç temel farklılık vardır:


Gözlem, sınıflama, kavramsallaştırma ve yorumlamada daha sistematik, formal
ve kesindir. Gözleme dayanarak konusunu oluşturan olay ve nesneleri (olguları)
kavramak, tanımlamak ve sınıflandırmak üzere çözümleyerek, betimlemek
bilimin temel işlevleridir.




Bulgularını eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutar.
Günlük pratik analiz kısa dönemli günlük hayatın pragmatik uygulamaları ile
ilgiliyken, bilim pratik ihtiyaçların ötesinde elde ettiği bilgileri genelleştirmeye
çalışarak, bilgi bütünü oluşturmayı amaçlar. Çeşitli düzeylerde gerçeklenmiş
ilişkileri genellikler, yasalar, kuramlar biçiminde dile getirip, bunlardan hareketle
olguların gidişi ve gelecekte alacağı biçimlere ilişkin öngörüde bulunmak.

Kısaca, bilimsel faaliyetin amacı incelenen konudaki olguları tanımlamak, olgular arasında
nedensellik ilişkisi kurmak ve bunları genelleştirip, kuramlar içinde toplayarak kanunlara
ulaşmaktır. Olaylara dayanma, tarafsızlık, eleştiriye açık olma ve yanılma olasılığının kabulü
bilimsel düşünmenin temel özellikleri arasındadır. Bilim insanının amacı sadece bilgi toplamak
ve biriktirmek değildir. Sorunların neler olduğunu ve nasıl çözülebileceğini araştırmak ve
bulmak, temel işlevleri arasındadır. Bilinenlerin yardımı ile bilinmeyenlerin bulunması ve
bilindiği sanılan konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve açıklanabilmesi için de yeni bilgilere
gerek vardır. Bilim soru sormaya, sorgulamaya dayanır. Bilimsel faaliyet kendine göre bir
gelişmesi, ayrı bir dili ve kendine özgü kuralları olan bir alanda meydana gelmektedir. Bilim
insana belli sınırlar içerisinde doğayı ve yaşamı denetleme imkanı sağlar.
Aslında şu ana kadar bilim hakkında söylediklerimiz pozitivist bilim anlayışına uygun
düşmektedir. Bununla birlikte pozitivizmden başka pozitivizm ötesi olarak nitelendirilebilecek
bilimsel yaklaşımı da son yıllarda önem kazanmıştır. Bundan dolayı, bu iki yaklaşım hakkında
genel bir bilgi vermek yararlı olacaktır
1.1. Pozitivist (Olgucu) Bilim Yaklaşımı ve Eleştirisi
Kökleri 15. yüzyıla kadar uzanan pozitivist yaklaşımın amacı metafiziği insan bilgisinden
dışlamak ve deneysel bilginin gücünü arttırmaktı. l7.yüzyılda Galileo'nun ölçülebilir ve nesnel
olarak gözlenebilir olgular ve bunlara ilişkin sayısal (kantitatif, nicel) açıklamaları pozitivist
anlayışı güçlendirdi. 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkan Aydınlanma dönemi ile
birlikte Akıl Çağı başlamıştır. Aydınlanma aklın ve mantığın egemen olduğu bir dünya
yaratmayı amaçlamıştır. Akıl ve mantık yoluyla gerçeğin bulunabileceği ve bu gerçeğin insanı
özgür kılacağına inanılmıştır. Aydınlanma, insan mutluluğunun aklın toplumsal ve doğal
düzene uygulanmasıyla elde edilebileceği varsayımına dayanmaktaydı. Newton mekaniğine
dayanan bu anlayışta, evrenin bir saat gibi çalıştığı düşünülmekteydi. Eğer evren saat gibi
çalışan mekanik bir olgu ise, evrenin geleceği önceden kestirilebilirdi.
Pozitivizme göre bizim dışımızda bağımsız sosyal bir dünya vardır ve buna ait özellikler
nesnel yöntemler kullanılarak ölçülmelidir. Burada gerçeklik dışsal ve nesneldir. Bilgi, bu
dışsal gerçekliğin gözlemlerine dayalıysa gerçek bilgidir. Pozitivist bilim anlayışının
dayandığı temel varsayımlar şunlardır:


Bilimsel ilerleme birikimseldir;



Bilimsel bilgi tek meşru bilgidir. Metafizik iddialar, değer yargıları ve kanaatler
meşru bilgi değildir;



Görgül verilerin derlenmesi ve değerlendirilmesinde, kuram oluşturulmasında
normatif bakış açılarına, değer yargılarına, kanaatlere ve kişisel bakış açılarına
yer yoktur;



Meşru bilgiye ancak mantık ve matematiği kullanarak, doğa bilimlerinin
yöntemleri ile ulaşılabilir. Kavramlar gerçeklerin sayısal olarak ölçülmesine
olanak tanıyacak şekilde işlevsel hale getirilmelidir;



Bilimin amacı neden-sonuç ilişkilerini açığa çıkarmak ve düzenlilikleri açıklayan
kanunlar ortaya koymaktır.

Pozitivizmin temel amacı bilimi felsefi spekülasyondan kurtarmaktır. Felsefe insanlar niçin
doğar, adalet nedir gibi net bir cevabı olmayan sorularla ilgilenen bilgi dalıdır. Bilimsel olanı
felsefi spekülasyondan ayıran ise bilimsel deneydir, sorulara net cevap bulma arayışıdır.
Buradan hareketle bilimselliğin ölçütü olarak doğrulanabilirlik ilkesi geliştirilmiştir. Bu
ilkeye göre bir önermenin doğru olup olmadığı, o önermenin ilişkin olduğu ve öngördüğü
duyumların ortaya çıkıp çıkmadığına bağlıdır. Bir önerme ampirik değilse doğruluğu
belirlenemez. Burada insan zihninin, nesneleri, objektif olarak algıladığı varsayılmaktadır.
Mantıkçı pozitivizmin iki kuramsal çıkış noktası vardı. Bu akım ilkin felsefi spekülasyona,
özellikle Hegelci metafiziğe bir tepkiydi. Bu pozitivistler, felsefi spekülasyonun herhangi bir
bilimsel işlevi olmadığına inanıyor, bunun karşısına bilimsel deneyi çıkarıyorlardı. Onlara göre,
Galileo ve Newton'dan bu yana doğa bilimlerindeki sürekli gelişmeye karşılık, metafizikte
böyle bir gelişme görülmemişti. Gelişen ve deneylerden yararlanan, metafizik değil de bilim
olduğuna göre, bunların arasında önemli bir fark olmalıydı.
İkinci olarak bu pozitivizm, belirli bir bilim dalına, yani fiziğe özgü bazı sorunların çözümüne
yöneliyordu. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında bir çeşit atomları ya da en temel
parçacıkları varsayan bazı kuramlar önemli bir rol oynamıştı. Sorun, bu parçacıkların gerçekten
var olup olmadığıydı. Çünkü bunları gözlemlemek olanaksızdı. Mantıkçı pozitivizmin babası
sayılabilecek olan ve Viyana'da sırasıyla matematik, fizik ve felsefe profesörlüğü yapan Ernst
Mach (1838-1916), bu soruna kesin bir çözüm bulmaya çalıştı. Masalar, iskemleler gibi sıradan
eşya dahil tüm nesnelerin görece değişmez nitelikte duyumlar karmaşasından ibaret olduğunu
ileri sürdü.
Mach'a göre, gerçekte nesne diye bir şey yoktu, yalnızca duyumlar vardı. Hayal görmekle
gerçek nesneler görmek arasındaki fark şu şekilde açıklanabilirdi: Hayal görme halinde, tıpkı
gerçek nesneleri görme halinde olduğu gibi, art arda gelen bir duyumlar dizisi söz konusudur.
Ancak, hayal halinde bu dizi bir süre sonra kesilir. Duyumların kesilmeyip devam etmesi
durumunda gerçek nesneleri görme söz konusudur. Dolayısıyla, hayal görmekle gerçek
nesneleri görmek arasında «özce» bir fark yoktur. Yalnızca, duyumlar arasında işlevsel ilişkiler
vardır. Benlik duygusu da böyle bir işlevsel ilişkiden başka şey değildir. Bu, elbette ki, bilimin
varsaydığı tüm diğer şeyler için de geçerlidir. Böylelikle, atomların gerçekten var olup olmadığı
sorusu ortadan kalkar ve yerini işlevsel ilişkileri olan duyumlar var mıdır sorusuna bırakır.
Yani, Mach'a göre, atomların varlığı duyumlarımızın belirli bir düzeni izlemesinden başka bir
anlam taşımaz.
1.1.1. Karl Popper ve Yanlışlanabilirlik
Doğrulanabilirlik ilkesine en köklü eleştiri Karl Popper'den gelmiştir. Ona göre bir kuramın
doğruluğunun ölçüsü ampirik yönden ne ölçüde desteklendiğinde değil, hangi görgül bulgu
karşısında yanlışlanabileceğinin önceden bilinip, bilinmemesindedir. Yanlışlanması imkansız
bir düşüncenin doğruluğunun ispatı da olanaksızdır. Bir bilimsel kurama uymayan ampirik
veriler hemen her zaman bulunabilir. Dolayısıyla bilim doğruların birikmesi ile değil,
yanlışların ayıklanması ile gelişir.
Popper, tümevarımın mantıksal olarak imkansızlık içerdiğini belirtmiştir. Pozitivizme göre tüm
bilimsel kuramların gözlemlenebilir nesnelere dayanması gerekmektedir. Ancak anlamlı bir

önermenin kesin olarak doğrulanabilmesi gerekir ilkesine uygun olan önermelerin her zaman
doğrulanamayacağı düşünülebilir. Örneğin "bütün cisimler Newton'un yerçekimi yasasına
bağlıdır" türünden bir önerme doğrulanabilirlik ilkesine uygun, gözleme dayanan anlamlı bir
önerme olarak görünse de evrenin sonsuza kadar var olacağı varsayıldığına göre bütün
cisimlerin bu yasaya bağlı kalıp kalmadıklarını araştırmak olanaksızdır. Bu durumda gözleme
dayanan anlamlı önermeleri metafizik önermeler gibi değerlendirmek gerekecektir.
1.1.2. Thomas Kuhn ve Paradigma Kavramı
Çağımızın önde gelen bilim felsefecilerinden olan Thomas Kuhn bilimsel faaliyetleri
paradigma adını verdiği bir kavramla açıklamaya çalışmıştır. Paradigma bir bilimsel
topluluğun kabul ettiği genel kuramsal varsayımlar ile bunların uygulanmasına dair teknik ve
kanunları içerir. Kuhn olağan veya normal bilim ile devrimci bilim arasında bir ayırım
yapmıştır. Normal bilimde bilim insanı kabul edilmiş kuramsal bilgiye sahiptir ve rutin
deneysel prosedürleri takip eder. Bilimsel devrim, normal bilim krize girdiği zaman başlar. Kriz
eldeki paradigmaya göre aykırı olguların hissedilmesi ile kendisini gösterir. Ancak paradigma
doğrultusunda açıklanmayan ya da anlamlandırılmayan olguların izlenmesi, kendi başına
paradigma değişikliğine neden olmaz. Kuhn'a göre normal bilimde bir paradigma hiç bir zaman
sadece mantıksal veya rasyonel gerekçelerle kabul edilmez. Yeni bir paradigmanın eskisinin
yerini almasında yani bilimsel devrim döneminde siyasi ve sosyal etkiler, bir meslek grubu
olarak o bilim dalının kabul edilmiş gelenekleri, bilimcinin kişilik ve psikolojik yapısı da
önemlidir. Kuhn bilimi, akılcı olarak seçilmiş deneysel çerçevelere dayanan, yavaş yavaş artan
bilgi birikimi olarak gören yaklaşımı reddetmiştir.
Kuhn'a göre farklı paradigmalar, farklı açıklama yöntemlerine bağlıdır. Öte yandan, değişik
paradigmaların birbirleriyle kıyaslanamayacak kadar farklı standartları vardır. Değişik
paradigmaları karşılaştırıp bir paradigmanın diğer paradigmalara nazaran incelenen konulan
daha iyi açıkladığını ifade eden ortak kıstaslar olmadığından paradigmalar arasında eş
ölçülemezlik söz konusudur. Yani, farklı paradigmalar farklı varsayımlardan hareket
ettiklerinden ortaya çıkan sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılamaz. Bilimsel devrim sonucunda
ortaya çıkan yeni paradigma kendinden öncekiyle karşılaştırılmaz ve eş ölçülemez.
Kuhn, paradigmalar arasındaki mücadelenin kanıtlarla çözülebilecek bir rekabet olmadığını
vurgulamaktadır. Rekabet halindeki paradigmaları rasyonel olarak değerlendirecek dışsal
kıstaslar yoktur. Kuhn farklı kuramların taraftarlarının farklı dil konuşan toplulukların üyeleri
gibi olduğunu belirtmiştir. Kuhn daha sonra karşılaştırılamamazlık veya eş ölçülemezlik
iddiasından vazgeçerek, paradigmalar arası iletişimin imkansız olmadığını kabul etmiştir. Ona
göre kısmi iletişim mümkündür. Görünürde birbirleriyle karşılaştırılması mümkün olmayan
paradigmalar arasında ilişki kurulabilir. Bunun sonucunda farklı paradigmalardan
yararlanılarak araştırmalar yapmak mümkündür. Zaten, önde gelen bilim insanları
çalışmalarında paradigmalar arasında köprü kurabilmişlerdir.
1.2. Pozitivist Ötesi (Yorumlayıcı) Bilim Yaklaşımı
Pozitivist ötesi yaklaşımı savunanlara göre kuramlar doğadan, kavramlar olaylardan
türetilemez. Düşünce ile dış dünya bilimsel kuram ile olgu arasındaki ilişki bir denklik ilişkisi
değil, bir oluşum ya da kuruluş ilişkisidir. Pozitivist akılcılığa alternatif olarak yükselmeye

başlayan pozitivist ötesi yaklaşımın kökleri 20.yüzyılın başlarında fizik ve diğer temel
bilimlerde meydana gelen birtakım önemli gelişmelere dayanmaktadır. Buradan hareketle,
evrende hiyerarşi değil heterarşi olduğu iddia edilmektedir. Yani sistemler piramitsel
(hiyerarşik) değil, önceden kestirilemeyen düzenlerdir. Düzen, düzensizlikten doğabilir.
Pozitivizm ötesi görüşler tek ve mutlak bir doğrunun olmadığını savunurlar. Bu görüşlerin
temel özellikleri aşağıda verilmektedir.
Pozitivist, akılcı görüşler bilginin keşfedildiği ve ortaya çıkarıldığını öngören bir bilgi tanımını
savunurken, pozitivizm ötesi yaklaşımlar bilginin keşfedilme yerine yorumlandığını, ortaya
çıkarılma yerine oluşturulduğunu varsayar. Buna göre gerçek bilgi ve doğru aslında sosyal
kurgulardır. Yani, insanlar anlamların oluşturulması sürecine katılırlar. Bilginin örgütlenmesi
ve sunulmasında tek, en doğru bir biçim ya da yol yoktur.
Pozitivizm Ötesi Bilim Yaklasımının Özellikleri


Bilimsel aşamaların hiçbir aşaması değer yargılarından bağımsız değildir;



Tek doğru yöntem söz konusu değildir;



Bilimsel çalışma metafizik temellere dayanabilir. Yani bir bilimsel kuramın
temel varsayımları ampirik olarak test edilebilir nitelikte olmayabilir;



Bilimcilerin çalışmalarında kanaatlerini, inançlarını ve ikna yöntemlerini ve
retoriği temel almaları matematik ve istatistiki yöntemleri temel almalarıyla
eşdeğerdedir.

Burada nesnel olarak dışımızda olan bir gerçeklik anlayışı terk edilerek gerçekliğin
toplumsal olarak inşa edildiği anlayışı benimsenmektedir. Dolayısıyla bilim insanının
görevi veri toplamak ve onları ölçmek değil, insanların kendi deneyimlerine atfettikleri
anlamları yorumlamak ve çözümlemeye çalışmaktır.1.3. Sosyal Bilimler
Sosyal bilimler bir bakıma, Avrupa'nın tüm dünyaya egemen olduğu bir dönemde karşılaştığı
sorunlara bir cevap olarak ortaya çıkmıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda doğup, gelişmeye başlayan
sosyal bilimler, bilimsel bir statü edinme ve toplum ve insan hayatında pratik bir rol oynama
amacına sahiptiler. Sosyal bilimlerin öncüleri arasında sayılan Fransız Saint-Simon doğal
dünyanın bilimleri gibi olan bir "toplum bilimi" kurmayı hayal etmiştir. Bu bilim sosyal
dünyadaki olayları düzenleme ve denetlemede kullanılacaktı. Saint- Simon'un bu
görüşleri daha sonra bir başka Fransız düşünürü olan Auguste Comte tarafından geliştirilmiştir.
Comte'ye göre sosyal bilimler doğal bilimlerin yöntemlerini kullanmalıdırlar. Görüldüğü gibi
sosyal bilimler gelişmeye başladığında bu alanda çalışanlar kendilerini temel (fen, doğa)
bilimlerin daha önce değindiğimiz pozitivist paradigmasına kaptırmışlardı.
Sosyal bilimlerde yöntem konusunda karşılaşılan en önemli sorun hem eylemleri incelenen
varlığın, hem de eylemleri inceleyenlerin insan olmasıdır. Bu da araştırmacının nesnelliği
sorununu akla getirmektedir. Yani araştırmacının, araştırmasını yaparken kendi, önyargı ve
düşüncelerinin araştırmasını etkilemesine izin vermemeye çalışması gerekmektedir. Ancak,
tam nesnelliği ulaşmak imkansız gibidir. Sosyal bilimcilerin belli değer yargılarına sahip
olmaları ve onlara dayanarak hareket etmelerinin kaçınılmaz olduğu görüşü hakimdir.

Temel bilimler doğal dünyadaki olayların nedenlerini tanımlayarak genelleştirmeye çalışırken,
sosyal bilimler sosyal dünyadaki olayların anlamını veya önemini açıklamaya çalışır. Sosyal
bilimciler günümüzde ilk kurucularının doğal bilimler gibi işleyen bir "toplum bilimi"
oluşturma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını inkar etmemektedirler. Bunun en önemli
nedeni sosyal dünyanın günlük yaşantılarında kendi öznel (subjektif) anlamlarını meydana
getiren insanların faaliyetlerinden oluştuğu gerçeğidir. İnsanlar nesnel (objektif) şartlara
mekanik veya otomatik bir şekilde tepki göstermezler. Nesnel şartlarla karşılaştıklarında bir
yorumlama sürecine girerler. Dünyadaki nesneler sadece fiziki çevrenin kaba gerçekleri
olmayıp, aynı zamanda zihni canlandırmalardır, kurgulardır.
Konumuz bağlamında önemli bir kavram da anlamadır. Anlama olgular arasındaki sebep
sonuç ilişkisi kurmaya çalışan nedensellik yerine, alternatif bir yöntem haline gelmiştir. Alman
toplumbilimci Max Weber hücre davranışlarını veya gezegenlerin hareketlerini incelemede
anlama yaklaşımının faydalı olamayacağını belirtmiştir. Hücrelerin yapısını gözlemleriz ve bu
konuyla ilgili olarak genel kanunlar formüle etmeye çalışırız. Sosyal davranış da ise durum
farklıdır. Hücrelerden farklı olarak insan eyleminde amaçlar ve nedenler vardır. Sosyal
aktörlerin davrandıkları biçimlerle ilgili kendi düşünceleri ve açıklamaları vardır. Yere
düşmekte olan bir taş yer çekimi kavramına sahip değildir, ama insanlar, örneğin, çeşitli siyasi
ve kültürel kavramlara sahiptirler.
Yaygın bir anlayışa göre doğa bilimleri inceledikleri olguları açıklamaya çalışırken,
sosyal bilimler anlamaya çalışmaktadır. Anlama aktörlerin zihnindeki düzeni yeniden
üretirken, açıklama bilimsel tarzda nedenleri bulmaya çalışmaktır. Ancak bütün bunlar, sosyal
bilimlerin bilim olarak sayılmaması anlamına gelmemelidir. Çünkü sosyal bilimler sistematik
olarak genelleme yapmaya çalışmakta, önermelerini test etmeye çalışmakta ve ifadelerini
kanıtlara dayandırmaktadır. Sosyal bilimciler kanıt toplayarak, bulgularını açıklamaya ve
yorumlamaya çalışır. Bunları yaparken başkalarının söz konusu kanıtları incelemelerine ve
kanıtlara dayanılarak söylenen genellemeler hakkında görüşlerini açıklamalarına olanak
tanırlar.
1.4. Günümüzde Bilim ve Toplum
İlk çağların ünlü matematikçisi öklid'den geometri dersi almaya başlayan biri, ilk
teoremin ispatını gördükten sonra "fakat bu şeyleri öğrenmek bana ne kazandırır" diye
sorunca, Öklid kölesini çağırır ve "buna üç kuruş ver, çünkü öğrendiklerinin kendisine
kazanç sağlamasını" istiyorder11.
İyi bir bilim insanı ve araştırmacı sadece pratik sonuçlara yönelik faydacı amaçlar peşinde
koşmamalı, doğanın, edebiyatın ve sanatın güzelliklerine kapalı olmamalıdır. Aşırı ve dar
uzmanlaşmanın bilim insanını bir teknisyene dönüştürme riski özellikle çağımızda bir
gerçektir. Gerçekten de, kendi sınırlı araştırma konusu ile uygarlığın temel sorunları arasında
ilişki aramayan, buluşlarının geniş sosyal ve kültürel sonuçlarına kayıtsız kalan bilim insanı
toplumsal anlamda iyi bir bilim insanı değildir. Bilimin, kültürün diğer kolları ile ilişki
kurmaması C.P. Snow'un ifadesiyle "iki kültür" sorununa yol açmaktadır. Bir tarafta temel
bilim, diğer tarafta ise edebiyat ve sanat. Birbirinden uzak, birbirinin diline, düşünme ve
duyma biçimlerine yabancı iki entellektüel grup meydana gelmiştir.

Bilim insanlarının hangi sorunlar üzerinde çalışacaklarının belirlenmesi vardıkları sonuçların
yayınlanması ve bunun denetlenmesi sadece ve sadece bilimsel ölçütlere göre günümüzde
gerçekleşmemektedir. Normal akademik bilimin yerini şirketleşmiş ve sektörleşmiş bilime
bırakma olasılığı günümüzde artmıştır. Burada gerçek için gerçek anlayışı yerine piyasanın
gerçeği öne çıkmaktadır.
Toplumun oluşmasında, kültür ve geleneğin; değerler vs. bağlamında, bilginin; bilginin
oluşmasında ve birikiminde ise, toplumun çok önemli bir payı vardır. Toplum ve bilginin bu
karşılıklı münasebeti, tarihî bir süreç neticesinde geleceğin dünyasında bilgi toplumunun
oluşmasında önemli bir fonksiyon icra eder. İşte, toplum ve bilginin kesiştiği veya âdeta iç içe
girdiği bu noktada sosyal bilgi kavramı ortaya çıkar.
Toplumsal bilgi de diyebileceğimiz bu bilgi, belli bir medeniyet merhalesinden sonra,
medeniyetin kültür potası içerisinde eriyip, yeni bir biçim kazanır ve sistemleşerek kurumlaşır.
Dolayısıyla toplumsal bilginin sistemleşmiş ve kurumlaşmış şekli olan ve o toplumun
problemleri (açıklama ve düzenleme) karşısında tavır atışını yansıtan "kurumlaşmış toplumsal
bilgi" sadece bir topluma değil, bütün toplumlara ve özellikle belirli bir medenileşme sürecini
tamamlamış olanlara ait bir özelliktir.
Batı medeniyetinin "kurumlaşmış toplumsal bilgi" şekli diyebileceğimiz günümüz sosyal
bilimleri veya sosyal bilgiler anlayışı, Batı medeniyeti içinde tarih boyunca Yunan. Roma.
Rönesans, modern Batı çizgisinde gelişmiştir. Bu değişim süreci çağımızda da Kıta Avrupa'sı
ve Anglosakson farklılaşma şeklinde (açıklamacı ve yorumlamacı) devam etmektedir.
Ancak, bazılarına göre sosyal bilimler, modernleşme ile birlikte 19. yüzyıldan itibaren Batı'da
ortaya çıkmıştır. Bunun kaynağında, 19. yüzyılda yaşanan bilgi felsefesi alanındaki değişimin
ve bu felsefeye yön veren tabiî bilimlerdeki gelişmenin tesiri yatmaktadır. Tabiat bilimlerine
benzemeye çalışmanın bedeli olarak, pozitivistik metotların sosyal bilimlerde
benimsenmesiyle ortaya çıkan kabullen günümüzde Batı bilim camiasında ve bütün dünyada
ciddî tartışmalara ve krizlere sebep olmaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde bilimin ve bilimsel araştırmanın ne olduğunu, pozitivist (olgucu) bilim yaklaşımı
ve pozitivist ötesi (yorumlayıcı) bilim yaklaşımı çerçevesinde aktardık. Pozitivist (olgucu)
bilim yaklaşımını aktarırken Karl Popper’ın “yanlışlanabililik” ve Thomas Kuhn’un
“paradigma” kavramlarını izah ettik. Ardından sosyal bilimler ve günümüzde bilim-toplum
ilişkisine açıklık getirmeye çalıştık.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

1) Bilim insanı sözü ilk kez 1830'larda fizikçi ve bilim
tarihçisi Karl Popper tarafından kullanılmıştır.

( )

( )

2) Görgüllük; bilginin konusunu oluşturan olay ya da
nesnelerin gözlemlenebilir olması anlamına gelir.

( )

( )

3) Paradigma bir bilimsel topluluğun kabul ettiği genel
kuramsal varsayımlar ile bunların uygulanmasına dair teknik
ve kanunları içerir.

( )

( )

4) Pozitivist ötesi yaklaşımı savunanlara göre kuramlar
doğadan, kavramlar olaylardan türetilir.

( )

( )

5) Yaygın bir anlayışa göre doğa bilimleri inceledikleri
olguları “açıklamaya” çalışırken, sosyal bilimler “anlamaya”
çalışmaktadır.

( )

( )

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel düşünmenin temel özelliklerinden değildir?
a) Olaylara dayanma
b) Öznelliğin bulunması
c) Eleştiriye açık olma
d) Tarafsızlık
e) Yanılma olasılığının kabulü
7) Aşağıdakilerden hangisi pozitivist bilim anlayışının dayandığı temel varsayımlardan biri
değildir?
a) Bilimsel ilerleme birikimsel değildir.
b) Bilimsel bilgi tek meşru bilgidir. Metafizik iddialar, değer yargılan ve kanaatler
meşru bilgi değildir.
c) Görgül verilerin derlenmesi ve değerlendirilmesinde, kuram oluşturulmasında
normatif bakış açılarına, değer yargılarına, kanaatlere ve kişisel bakış açılarına yer yoktur.
d) Meşru bilgiye ancak mantık ve matematiği kullanarak, doğa bilimlerinin yöntemleri
ile ulaşılabilir. Kavramlar gerçeklerin sayısal olarak ölçülmesine olanak tanıyacak şekilde
işlevsel hale getirilmelidir.

e) Bilimin amacı neden-sonuç ilişkilerini açığa çıkarmak ve düzenlilikleri açıklayan
kanunlar ortaya koymaktır.
8) Çağımızın önde gelen bilim felsefecilerinden olan ve bilimsel faaliyetleri “paradigma” adını
verdiği bir kavramla açıklamaya çalışan bilim adamı kimdir?
a) Ernst Mach
b) G.W. Friedrich Hegel
c) Thomas Kuhn
d) Karl Popper
e) Auguste Comte
9) Aşağıdakilerden hangisi pozitivist bilim yaklaşımının özelliklerinden değildir?
a) Bilimsel aşamaların hiçbir aşaması değer yargılarından bağımsız değildir.
b) Tek doğru yöntem söz konusu değildir.
c) Bilimsel çalışma metafizik temellere dayanabilir. Yani bir bilimsel kuramın temel
varsayımları ampirik olarak test edilebilir nitelikte olmayabilir.
d) Bilim insanının görevi veri toplamak ve onları ölçmektir.
e) Bilimcilerin çalışmalarında kanaatlerini, inançlarını ve ikna yöntemlerini ve retoriği
temel almaları matematik ve istatistiki yöntemleri temel almalarıyla eşdeğerdedir.
10) “Atomların varlığı, duyumlarımızın belirli bir düzeni izlemesinden başka bir anlam
taşımaz.” görüşüne sahip olan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Thomas Kuhn
b) Auguste Comte
c) William Whewell
d) Karl Popper
e) Ernst Mach

CEVAP ANAHTARI
1 ( Yanlış ), 2 ( Doğru ), 3 ( Doğru ), 4 ( Yanlış ), 5 ( Doğru ),
6 ( b ), 7 ( a ), 8 ( c ), 9 ( d ), 10 ( e ).

2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA TÜRLERİ

Bu Bölümde Neler Göreceğiz?
2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA TÜRLERİ
2.1. Bilimsel Araştırma
2.2. Araştırma Türleri
2.2.1. Nicel Yaklaşım
2.2.2. Nitel Yaklaşım
2.2.3. Nicel Araştırma ve Nitel Araştırma Arasındaki Farklılıklar
2.2.4. Nicel ve Nitel Araştırmalara Örnekler
2.2.4.1. Nicel Araştırmaya Örnek
2.2.4.2. Nitel Araştırmaya Örnek

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Giriş
Bu derste bilimsel araştırmanın ne olduğuna değinilerek bilimsel araştırma türlerine
odaklanılacaktır. Araştırma türleri olan nicel yaklaşımlar ve nitel yaklaşımlar hakkında
aktarımlarda bulunulacaktır. Nicel yaklaşımlar ve nitel yaklaşımlar arasındaki farklılıklar da
verilerek, örneklerle konunun pekiştirilmesi sağlanacaktır.

2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA TÜRLERİ

2.1. Bilimsel Araştırma
Bilimsel araştırma, ya da kısaca araştırma terimi, çok değişik şekillerde tanımlana gelmiştir.
Konuya ilişkin yayınlarda sıkça kullanılan ve burada da küçük bir ek ile benimsenen bir tanıma
göre, araştırma, "problemlere güvenilir çözümler aramak amacı ile, planlı ve sistemli olarak,
verilerin toplanması, çözümlenmesi (analizi), yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi
süreci"dir (Mouly, 1963; Best, 1959).
Araştırma, temelde, bir arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma, karanlığa ışık tutma, kısaca
bir aydınlanma sürecidir; mevcut durumdan özlenen duruma geçebilmek için gerekli kararları
almada zorunlu olan verileri toplayıp değerlendirmedir. Araştırma ile gerçekleştirilen bu arayış
(search), her zaman, evrendeki ilk arayış da olmayabilir. Çoğu aramalar, bir "yeniden arama"
(research) niteliğindedir. Mevcut bilgileri öğrenmeye çalışmak ile bilindiği sanılan pek çok şeyin
eksik ya da yanlış olabilme olasılığı, böyle bir yeniden aramayı zorunlu kılmaktadır. (Simon,
1969, s. 465; Selltiz, Wrightsman ve Cook, 1976, s. 2). Bu yönüyle araştırma, sürekli bir
aydınlanma ve aydınlatma türünden bir arayıştır.
İleride açıklanan araştırma türleri ile ilgili yeni algılamayla uyumlu olarak, araştırma
kavramında bir nokta daha aydınlatılmalıdır. Bu, sonuçların "değerlendirilmesi" aşamasıdır.
Değerlendirme işlemi, iki şekilde olabilir. Birincisi bilginin salt bilgi olarak değerlendirilmesi
ve bilgi dağarcığına eklenmesidir. İkinci tür değerlendirme ise, belirlenen bilginin, "denemeli
uygulamalarla", mevcut durumun iyileştirilmesinde fiilen kullanılması, kullanılabilme yol ve
yöntemlerinin geliştirilmesidir. Bunlardan birincisi temel, ikincisi ise uygulamalı
araştırmaların ilgi alanlarını oluşturmaktadır.
Araştırma hissedilen bir güçlük ile başlar. Bu en genel anlamda zihinsel ya da fiziksel doğrudan
ya da dolaylı olarak insanları rahatsız eden durumların (güçlüklerin) ortadan kaldırılması
ihtiyacıdır. Güçlük, kuramsal ya da pratik olabilir. Örneğin, belli bir hastalık, başarısızlık vb.
nedenleri araştırmak yanında, bundan iki asır önce yaşamış bir kavmin yaşam biçiminin
öğrenilmek istenmesi, elektrik (elektron) akımının oluş biçimi merakları ile uygun bir eğitim
programı, uygun bir araç geliştirme de araştırmaya konu olabilir. Bir başka deyişle,
çözülebilirlik düzeyleri farklı olsa bile "var olan şeylerin hepsi" araştırmaya konu edilebilir
(Bouty, 1952, s. 13).
2.2. Araştırma Türleri
İki tür araştırma vardır:
1- Nicel Yaklaşımlar
2- Nitel Yaklaşımlar
İki yaklaşım da pek çok belirli araştırma tekniği kullanır (ör. anket, görüşme ve tarihsel analiz),
ancak veri tipiyle araştırmaya yaklaşım arasında pek çok örtüşme söz konusudur. Çoğu nitel
araştırmacı nitel veriler kullanır ve tam tersi de geçerlidir.

Ne yazık ki, iki araştırma yaklaşımının takipçileri arasında kötü niyete de sık rastlanmaktadır.
Bazıları diğer yaklaşımı anlamakta ya da takdir etmekte zorlanır. Örneğin Levine (I993:xii)
şöyle yazmıştı: "Nicel sosyal bilim", ki kendisi bunu "gerçek sosyal bilim" diye
adlandırıyordu, itirazlarla karşılaşmış, ama "savaşı kazanmıştır". Denzin ve Lincoln (2003a)
ise nitel araştırmanın ciddi bir alan genişlemesi kaydettiğini ve modası geçmiş nicel
araştırmayı hızla yerinden etmekte olduğunu ileri sürüyordu.
İki yaklaşım da bilimin temel ilkelerini paylaşmasına rağmen kayda değer farklılıklar
gösterirler. Her ikisinin de kendi güçlü yanları ve sınırları, parıldadığı başlık ya da konular
ve toplumsal yaşama unutulmaz anlayışlar kazandıran klasik çalışmaları vardır.
Hangi yaklaşımı benimserse benimsesin, araştırmacılar veri toplarken sistematik olmaya ve
karşılaştırma fikrini kapsamlı biçimde kullanmaya çalışır. Her iki yaklaşımı da
anladığınızda, geniş bir araştırma yelpazesini biliyor olacaksınız ve ikisini de tamamlayıcı
biçimlerde kullanabileceksiniz. Ragin (1994a: 92), yaklaşımların birbirini tamamlama
yollarından birini şöyle açıklamıştır:
Bütün nitel yöntemlerde ortak olan anahtar özellikler, bunlar nicel yöntemlerle
karşılaştırıldığında görülebilir. Nicel veri tekniklerinin çoğu, veri özetleyicileridir.
Büyük resmi görmek için verileri özetlerler... Nitel yöntemlerse, tersine, en iyi veri
çoğaltıcılar olarak düşünülebilir. Veriler arttığında, olayların anahtar yönlerini
daha net görmek mümkün olur.
2.2.1. Nicel Yaklaşım
Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir
bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türleridir. Amaç, bireylerin toplumsal davranışlarını
gözlem, deney ve test yoluyla nesnel bir şekilde ölçmek ve sayısal verilerle açıklamaktır.
Sosyal bilimlerde araştırma süreci, araştırma probleminin oluşturulması ve araştırma
yönteminin seçilmesiyle başlar. Nicel araştırma, sosyal ve fiziksel dünyanın aynı yöntemle
incelenebileceğini, bu nedenle sosyal olguların doğa bilimlerinde kullanılan yöntemle
incelenmesi gerektiğini savunan pozitivist yaklaşıma dayanır. Nicelik, bir şeyin sayılabilen,
ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, çokluk, miktar anlamına; nicel ise nicelikle ilgili
olan anlamına gelir. Nicel veriler, laboratuvar ortamında yapılan deney ya da gözlemlerden ya
da alan araştırmalarında yapılan gözlem, anket ya da yapılandırılmış görüşmelerden elde
edilebilirler.
Nicel araştırma yönteminin genel özellikleri
Sosyal gerçeklik anlayışı: Sosyal gerçeklik kültüre ve zamana bağlı olarak değişmez,
evrenseldir ve insanların öznelliğinin dışında, 'dışarıda bir yerde' keşfedilmeyi beklemektedir.
Sosyal araştırmanın amacı: hipotezleri sınayarak sosyal olgular arasındaki nedensellik
ilişkilerini açıklamak, bulgularını genellemek, böylece sosyal yaşamı düzenleyen kültürden ve
zamandan bağımsız sosyal kanunları ortaya koymak ve sosyal olgu ve olaylar hakkında
tahminlerde bulunmayı mümkün kılmaktır.
Araştırmacı nesneldir: Sosyal olgular en iyi dışarıdan incelenebilir. Bu nedenle araştırmacı
sosyal olguları dışarıdan gözlemler, tarafsız ve nesneldir.

Çevresel koşullar kontrol edilmeye çalışılır: Olguların kontrollü bir ortamda incelenmesi
sayesinde, hipotezde yer almayan değişkenlerin incelenen sonucu etkileme olasılığı
azalacaktır. Deneysel ve yarı-deneysel çalışmalar bunun tipik örnekleridir.
Tümdengelim ilkesi hakimdir: Tümdengelimde araştırmacı, bütüne ilişkin bilgisinden yola
çıkarak henüz bilinmeyen parçalar hakkında çıkarımlarda bulunur. Tümevarımda ise
araştırmacı önce parçaları inceler, parçalardan elde ettiği bilgiye dayanarak bütünü anlamaya
çalışır. Tümdengelim ve tümevarım, akıl yürütme yöntemleridir. Tümdengelim, soyuttan
somuta, genelden özele, bütünden parçaya doğru akıl yürütme, çıkarımlarda bulunma
yöntemidir. Tümdengelim mantığını kullanarak üretilen hipotezlerin ampirik olarak
sınanmasına hipotetik-tümdengelim denir. Tümevarım ise, özelden genele, parçadan bütüne
doğru akıl yürütme yöntemidir. Özetle, genel prensiplere dayanarak gözlemlerin açıklanmasına
tümdengelim, gözlemlerden genel prensiplerin çıkarılmasına tümevarım denir.
Yöntem ön plandadır: Nicel yöntemde araştırma süreci esnek değildir; araştırmanın hipotezleri
ve hangi veri toplama araçlarının kullanılacağı önceden belirlenir ve veri toplama aşamasından
itibaren bir daha değiştirilmez.
Evreni temsil edebilecek nitelikte gruplar üzerinde çalışır. Verilerini istatistiksel yollarla sunar.
Bulguların doğruluğu: Ortaya konmaya çalışılan sosyal kanunlar evrensel olarak geçerli
olmalı, bütün tarihsel bağlamlarda ve her kültürde geçerli olmalıdır. Bu nedenle nicel
araştırmalarda bulguların doğruluğu, yapılacak başka araştırmalar tarafından tekrarlanması ile
ölçülür. Nicel araştırmalarda yöntem, ilgilenilen konudan daha ön planda olduğu için, aynı
standart veri toplama araçlarını (örneğin aynı soru kağıdını) benzer örneklemler üzerinde
uygulayan farklı araştırmalar aynı sonucu bulmuyorlarsa ve araştırmada sorulan sorular veya
uygulanan veri toplama teknikleri, ölçülmek istenen olguyu doğru bir şekilde ölçemiyorsa;
araştırmanın bulguları ne kadar ilgi çekici olursa olsun, doğru kabul edilmez. Güvenirlik, bir
ölçümün tekrar tekrar yapılması sonucunda yine aynı sonuçların elde edilmesidir. Geçerlik ise
bir ölçüm aracının ölçmeyi amaçladığı şeyi ölçmesidir.
Nicel bir çalışma yürütme süreci, bir araştırmacının bir başlık seçmesiyle başlar. Tipik olarak,
nicel araştırmacılar profesyonel veya kişisel olarak ilgi duydukları, genel bir çalışma alanı ya
da konusuyla başlar. Örneğin, bu alan ya da konu boşanmanın etkileri, çocukları suç işlemeye
iten nedenler, evsizliğin etkisi ya da seçkinlerin medyayı nasıl kullandığı gibi başlıklar olabilir.
Ancak bir başlık, çalışma yürütmek için fazla geneldir. Bu yüzden sonraki adım çok önemlidir.
Araştırmacının başlığı belirli bir araştırma sorusuyla sınırlaması ya da buna odaklanması
gerekir. Bu da çoğu kez araştırma literatürünün dikkatlice gözden geçirilmesini ve sıklıkla
toplumsal kuramdan gelen hipotezler geliştirmesini gerektirir.
Örneğin genel bir başlık -gençleri suç işlemeye iten nedenler-, odaklı bir araştırma sorusuna
dönüşüyor: Kendi ülkelerindeki kültürle güçlü bağları olan ve yeni toplum tarafından
özümsenmemiş genç yaştaki Doğu Asyalı göçmen erkeklerin çocuk yaşta suç işleme olasılığı,
zayıf bağları olup özümsenmiş olanlardan daha mı fazladır? Son derece belirsiz bir başlık
(çocuk yaşta suçun nedenleri), belirli bir insan grubu için (Doğu Asya'dan gelen genç yaştaki
göçmen erkekler), belirli bir sebebe (özümsenme derecesi) odaklanarak sonraki adıma, bir
çalışma tasarlamaya geçmek için kullanılır. Çalışmanın tasarlanması, hangi örnek olay ya da

örneklem tipinin seçileceği, ilgili etkenlerin nasıl ölçüleceği ve hangi araştırma tekniğinin
(örn. anket, deney) kullanılacağı hakkında karar vermeyi gerektirir.
Bir araştırmacı çalışmayı tasarladıktan sonra veri toplamaya başlar. Bir nicel araştırmacı
neredeyse her zaman sayılar halinde olan bilgileri çok büyük dikkatle kaydedip doğrulayacak
ve genellikle bu verileri bilgisayar tarafından okunabilen bir biçime aktaracaktır. Bütün veriler
toplandıktan sonra araştırmacı beşinci adım verilerin analiz edilmesine geçer. Bu tipik olarak pek
çok çizelge, tablo, grafik ve istatistik oluşturmak üzere bilgisayar yazılımı kullanarak verileri ya da
sayıları işlemeyi gerektirir. Çoğu kez araştırma, araştırmacıya özetleştirilmiş bir veri tablosu sunan
çok sayıda bilgisayar çıktısıyla sonuçlanır. Araştırmacı bundan sonra verileri yorumlamalı ya da
anlamlandırmalıdır.
Analiz edilen verilere bakarak, araştırma konusu ve sorusu üzerine artalan bilgilerini kullanarak ve
kuramdan yararlanarak araştırmacı başlangıçtaki araştırma sorusunu yanıtlar. Araştırmacı ayrıca
verilerin alternatif yorumlarını da değerlendirir, çalışmanın sonuçlarını daha önceki
çalışmalarınkiyle karşılaştırır ve daha genel sonuçları açığa çıkarır. Artık araştırmacı en son
adım olan başkalarını bilgilendirmeye hazır olacaktır. Bu ise çalışma hakkında belirli bir formata
uygun olarak bir rapor yazmak ve çalışmanın tanım ve sonuçlarını profesyonel dinleyicilere ve bir
ya da daha fazla yayınla okuyuculara sunmak anlamına gelir
2.2.2. Nitel Yaklaşım
Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı,
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik
bir sürecin izlendiği araştırma türüdür. Amaç, insanların kendi toplumsal dünyalarını nasıl
kurmakta, oluşturmakta olduğunu anlamak ve içinde yaşadıkları toplumsal dünyayı nasıl
algıladıklarını yorumlamaya çalışmaktır.
Nitel araştırma, yorumlayıcı yaklaşıma dayanır. Nitel araştırma, yapılandırılmamış gözlem,
yapılandırılmamış görüşme ve doküman inceleme gibi nitel veri toplama tekniklerinin
kullanıldığı, olgu ve olayların kendi doğal ortamları içinde gerçekçi ve bütüncül bir şekilde
ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır. Nitel araştırma yöntemi ise,
insanların sosyal dünyayı nasıl anladığını, deneyimlediğini, yorumladığını ve ürettiğini
anlamayı amaçlayan nitel araştırmalarda izlenen tutum ve stratejileri kapsayan bir kavramdır.
Nitel araştırma yönteminin genel özellikleri:
Sosyal gerçeklik anlayışı: sosyal gerçeklik genellenemez ve tahmin edilemez. Sosyal
araştırmanın amacı, insanların bakış açılarını ve doğal ortamlarında anlamı ve sosyal gerçekliği
nasıl inşa ettiklerini anlamak, sosyal olguları derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde betimlemek
ve sosyal olgu ve olayları ve aralarındaki karmaşık ilişkiyi kendi bağlamı içinde yorumlamaktır
Nitel araştırmanın dayandığı yorumlayıcı yaklaşım içerisinde birey terimi yerine sosyal aktör
ya da özne terimi tercih edilir. Sosyal eylemde bulunan, bilinçleri ve diğer insan ve gruplarla
kurdukları etkileşim aracılığıyla sosyal dünyayı inşa eden ve değiştiren birey ya da gruplar
sosyal aktörler olarak adlandırılır. Nitel araştırmalar, ele alınan olgunun karmaşıklığını ve
bütünlüğünü gösterme, sosyal aktörlerin eylemlerinin arkasındaki nedenleri anlama ve
yorumlama amacını taşır. Araştırmacı katılımcı ve özneldir.

Araştırma doğal ortamda yürütülür: Nitel araştırmalarda, incelenen sürece müdahale edilmez,
çevresel koşullar kontrol altında tutulmaya çalışılmaz, çünkü sosyal olgular, içinde var
oldukları ortama göre biçimlenirler. Nicel araştırmalar, toplanacak verilerle sınanmak üzere
hipotez geliştirilmesi ile başlarken, nitel araştırmalar toplanmış olan verilere dayanılarak
hipotez geliştirilmesiyle son bulur.
Tümevarım ilkesi hakimdir. Çalışılan durum ön plandadır. İstisnalarla ilgilenir ve nispeten
küçük örneklem gruplarıyla çalışır: Verileri zenginliği içinde sunar,
Bulguların doğruluğu: Yapılan yorum ya da geliştirilen teori, çalışılan kişilere anlamlı geliyorsa
ve diğer kişilerin de onların gerçekliğine girmesini ya da onları derin bir şekilde anlamasını
sağlayabiliyorsa doğru kabul edilir. İncelenen sosyal olgu ya da olayla ilgili olarak "kim, ne,
nerede, ne kadar" gibi sorulara yanıt arayan nicel araştırmaların aksine nitel araştırmalar
genellikle "neden" ve "nasıl" gibi sorulara yanıt ararlar.
Veri toplamak için kullanan araçlar, pozitivist ve yorumlayıcı yaklaşımlar tarafından farklı
şekilde algılanır ve kullanılır. Pozitivist yaklaşım, doğa bilimlerinin yöntemini kullandığı için,
veri toplarken kullanılan araçların (geçerli olmaları şartıyla) verilerin özelliklerini
değiştirmediği varsayılır.
Nitel araştırma, için biraz farklı bir dizi adım tanımlamaktadır. Nitel araştırmacılar, toplumsaltarihsel bağlamda konumlandırılmış olarak kendileri hakkındaki düşünceleri ve bir öz
değerlendirmeyle başlar. Bu, son derece öz-bilinçli bir biçimde toplumsal benliğin kabul edilmesi
ya da araştırmacının toplumdaki konumunun kabulüdür. Nitel araştırmacılar, dar anlamda belirli
"bir soru üzerine yoğunlaşmaz; bir bakış açısı benimserken kuramsal-felsefi paradigma
hakkında sorgulayıcı, açık uçlu bir yerine oturtma süreci dahilinde enine boyuna düşünürler.
Nicel araştırmacı gibi nitel araştırmacı da bir çalışma tasarlar, verileri analiz eder (bkz. 15.
Bölüm) ve verileri yorumlar. Nitel araştırmacı, büyük olasılıkla verileri aynı anda hem toplar,
hem analiz eder ve hem de yorumlar; bu adımlar arasında gidip gelir. Bu adımlar esnasında
var olan kurama dayanmanın yanı sıra yeni kuramlar oluşturmakla uğraşır. Verileri yorumlama
aşamasında bir çok nicel araştırmacı, daha önce geliştirdikleri hipotezleri test ederken nitel
araştırmacılar yeni kavramlar yaratma ve kuramsal yorumların inşasını vurgulamakla ilgilenir.
Son adım; başkalarını bilgilendirme, her iki yaklaşım için de benzerdir; ama burada sonuçları diğer
insanlara bildirme tarzı, uygulanan yaklaşıma göre değişir.
Nicel araştırmacılar tasarım, ölçüm ve örnekleme konularıyla daha çok ilgilenir, çünkü
tümdengelimci yaklaşımları veri toplama ve veri analizinden önce ayrıntılı plan yapmayı
vurgular. Nitel araştırmacılar ham verilerin zenginliği, dokusu ve yarattığı hisle daha çok
ilgilenir, çünkü onların tümevarımcı yaklaşımı toplanan verilerden yola çıkarak anlayışlar
ve genellemeler geliştirmeyi vurgular.

2.2.3. Nicel Araştırma ve Nitel Araştırma Arasındaki Farklılıklar
Nicel Araştırma
Araştırmacının başlarken
hipotezi test eder

Nitel Araştırma
oluşturduğu

Araştırmacı verilere gömüldükten sonra
anlamı yakalar ve keşfeder

Kavramlar farklı değişkenler biçimindedir

Kavramlar,
temalar,
genellemeler biçimindedir

Ölçütler veri toplamaya başlamadan önce
sistematik
olarak
oluşturulur
ve
standartlaştırılır

Ölçütler özel olarak oluşturulur ve
çoğunlukla tek bir ortalama veya
araştırmacıya özgüdür

Veriler kesin ölçümlerden elde edilen
sayılar biçimindedir

Veriler belgeler, gözlemler ve yazıya
dökülmüş konuşmalardan kelimeler ve
imgeler biçimindedir

Kuram büyük ölçüde nedenseldir ve
tümdengelimlidir

Kuram, nedensel
olmayabilir
de
tümevarımcıdır

Prosedürler standarttır ve yinelemeye sık
rastlanır

Araştırma prosedürleri özeldir
yinelenmeye pek rastlanmaz

Analiz istatistik, tablolar veya çizelgeler
kullanarak ve bunların gösterdiklerinin
hipotezle
nasıl
ilişkilendirildiğini
tartışarak ilerler

Analiz,
kanıtlardan
temalar
veya
genellemeler çıkararak ve verileri tutarlı,
anlaşılır bir resim oluşturacak şekilde
düzenleyerek ilerler

Nesnel olguları ölçer

Toplumsal gerçeklik, kültürel anlam inşa
eder

Değişkenlere odaklanır

Etkileşim içindeki süreçlere, olaylara
odaklanır

Güvenilirlik kilit önemdedir

Hakiki olma kilit önemdedir

Değerden bağımsızdır

Değerler vardır ve açıkça görülür

Kuram ve veriler ayrılır

Kuram ve veriler kaynaşmıştır

Bağlamdan bağımsızdır

Durumla sınırlıdır

Çok sayıda olay, özne söz konusudur

Az sayıda olay, özne söz konusudur

İstatistiksel analiz gerektirir

Tema analizi gerektirir

Araştırmacı tarafsızdır

Araştırmacı ilişki içindedir

motifler,

olabileceği gibi
ve
genellikle
ve

2.2.4. Nicel ve Nitel Araştırmalara Örnekler
2.2.4.1. Nicel Araştırmaya Örnek
R. Michael Alvarez ve Tara L. Butterfield (2000), seçmenlerin neden Kaliforniya'daki göçmen karşıtı
187. Yasa Teklifi'ni desteklediğini araştırdı.
Konu Seçimi Kaliforniya'da pek çok konuda halk oylaması yapılmaktadır. 1994 yılındaki l87. Yasa
Teklifi, yasadışı göçmenleri sosyal" hizmetler ve sağlık hizmetlerinin büyük bölümünden mahrum
etmeye yönelikti. Yazarlar, Kaliforniya'nın 187. Yasa Teklifini kimlerin ve neden desteklediğini
öğrenmek istiyordu.
'
Odaklanma Sorusu: 1994 yılında Kaliforniya eyaletinin ekonomisi, 1930'lardaki Büyük
Bunalımdan bu yana en kötü durgunluğun ortasındaydı. Bir milyondan fazla kişi işini kaybetmiş,
devlet ve yerel hükümetler ağır bütçe krizleriyle karşı karşıya kalmıştı. Bu sırada yetkililer sözde
artan sahtekârlığa ve kamu hizmetlerinin yasadışı göçmenler tarafından kötüye kullanılmasına son
vermek için 187. Yasa Teklifini hazırladı. Yazarlar, 187. Yasa Teklifinin kamunun dikkatini asıl
sorundan -kötü bir ekonomi ve hükümetin bütçe sorunları- başka yere çektiğini ve güçsüz bir
nüfus olan göçmenleri günah keçisi yaptığını düşünüyordu. Onlara göre, 187. Yasa Teklifi için
seçmen desteğinin asıl kaynağı doğuştancılık (nativism) olabilirdi. Doğuştancılık, ABD
tarihinde doğuştan Amerikalı olan insanların yeni gelenlere karşı iktidar ve ayrıcalıklarını haklı
çıkarmak için dönem dönem ortaya çıkmıştır. Kurulu bir düzeni olan yerlilerin kendi yerleşik
çıkarlarını savunmak ve korumak için politik olarak zayıf olan yabancıları, sorunlarının kaynağı
olarak göstermeleri ve onlara karşı gittikçe artan bir düşmanlık beslemeleri biçiminde ortaya çıkan
rekabete dayalı bir tepkidir.
Çalışmanın Tasarlanması. Yazarlar, doğuştancı profiline (göçmenlere karşı rekabet hissi, çeşitli
ekonomik sorunlardan onları sorumlu tutma ve onlara karşı düşmanlık besleme) uyanların 187.
Yasa Teklifini destekleyip desteklemediğini görmek için -seçmenlerden oluşturdukları bir
örnekleme grubuna tarama yaptı.
Veri Toplama. Yazarlar, verileri 3.147 kayıtlı seçmene oy kullanma kabininden çıktıkları sırada
anket sorulan veren bir ulusal araştırma kurumundan edindi. Seçmenlere hangi ırktan oldukları,
kişisel gelir kaynakları, eyalet ekonomisi hakkındaki görüşleri, eğitim düzeyleri, yaşadıkları
bölge, destekledikleri siyasi parti, siyasi ideoloji, oy verdikleri vali ve çalışma durumları
soruldu.
Verilerin Analiz Edilmesi. Yazarlar, 187. Yasa Teklifinin desteklenmesinde fikirlerin ve geri plandaki
etmenlerin etkisini ölçmek için ileri istatistiksel analiz-tekniğini kullandı.
Verileri Yorumlama. Yazarlar, 187. Yasa Teklifinin desteklendiğinin en güçlü işaretinin, bir
seçmenin eyalet ekonomisi hakkındaki görüşleri olduğunu buldu. Kaliforniya'nın ekonomik
sorunları için göçmenleri suçlayan ve en büyük ekonomik ve kültürel rekabetin göçmenlerden
geldiğini düşünen -kısa süre önce göç eden göçmenlerin yakınında yaşayan, daha az eğitimli ve
Latin kökenli olmayan seçmenler, 187. Yasa teklifine en güçlü desteği veriyordu. Siyasi parti ve
ideolojinin verme üzerinde çok az etkisi vardı. Yazarlar, doğuştancılığın 187. Yasa Teklifi için seçmen
desteğinin başlıca kaynaklarından biri olduğu sonucuna vardı.

Başkalarını Bilgilendirme. Yazarlar bulgularını Southern Political Science Association'ın (Güney
Siyaset Bilim Birliği) 1996 Toplantısı'nda tebliğ olarak sundu ve daha sonra çalışmalarını
yayımlatmak üzere Social Science Quarterly dergisine başvurdu.
2.2.4.2. Nitel Araştırmaya Örnek
Sofia Villenas (2001) Kuzey Carolina'da küçük bir kasabadaki Latin kökenli kadınların
yaşamlarını inceledi.
Toplumsal Benliğin Kabul Edilmesi. Yazar, Ekvator'dan gelen göçmen anne babanın, Los
Angeles'te doğan birinci kuşak kızı (Chicana) olduğunu ve Güney Amerika'daki And Dağlan’nın
Quechua dilini konuşan halkının dağılmış bir kabilesinin soyundan geldiğini belirtmektedir.
Latin Amerika/Chicano/a Çalışmaları alanında bir derece aldıktan sonra, Los Angeles'te çift
dilli bir İspanyolca öğretmeni olarak çalıştı. Kuzey Carolina Üniversitesi'nde doktora
derecesi için çalışırken, yetişkinler için ikinci dil olarak İngilizce (ESL) kurslarında çift dilli
öğretmenlik, otobüs şoförlüğü ve küçük bir Kuzey Carolina kasabasında anne babalar için
düzenlenen kurslarda annelere ESL öğretmenliği yaptı.
Bir Bakış Açışı Benimseme. Yazar, ırksal iktidarla ekonomi politik arasındaki bağlan incelemek üzere
özbilinçli bir biçimde ırka dayalı feminist bir bakış açısı benimsedi. Hem ırksal ideolojileri hem de
Kuzey Carolina kırsalındaki Latin kökenli annelerin gündelik deneyimlerini anlamak için kendisini
hem Latin kökenliler topluluğuna hem de İngilizce konuşan profesyoneller topluluğuna dâhil ve hariç
olarak konumlandırdı.
Çalışmanın Tasarlanması. Yazarın topluluktaki rolleri, ona aynı zamanda Latin kökenli ailelerle ve
özellikle Latin kökenli annelerle yakın ilişki kurma olanağı sağladı. İki yıl boyunca toplumsal
olaylara, cemaat toplantılarına, okul toplantılarına ve İspanyolca Katolik ayinlerine katıldı.
Veri Toplama ve Analiz Etme. Yazar, 21 Latin kökenli topluluk üyesinin sözlü yaşam öyküsünü teybe
kaydetti, bunlar arasında yakın birliktelik içinde çalıştığı 11 anne de yer alıyordu. Katılımcı gözlemde
bulundu ve yerel günlük gazetenin de aralarında bulunduğu kasaba belgeleri ve kamusal yayınları
analiz etti.
Verileri Yorumlama. Bir çeşit hayırsever ırkçılık içinde Beyaz eğitimciler, sağlık görevlileri ve sosyal
hizmet uzmanları, "Amerikalı" (ırksal olarak "beyaz"ın kod-lanmış hali) kadınları üstün ve Latin
kökenli kadınların taklit etmesi gereken modeller olarak, Latin kökenli anneleri ise "eğitimsiz" ve geri
kalmış "maço" ailelerin üye-si olarak görüyordu. Oysa Latin kökenli anneler kendilerini güçlü ve
eğitimli, küçük bir Amerikan kasabasında gördüklerinden daha üstün yaşam ilkelerine bağlı olarak
görüyordu. Onlar, Latin kökenli topluluk için çok önemli olan ve aynksı bir ahlaki eğitim sağlayan
kıvançh mujeres de hogar (evlerinin kadını) idi.
Başkalarını Bilgilendirme. Çalışmanın sonuçları, Anthropology and Education Quarterly dergisinde
yayımlandı. Villenas'ın biyografisi ile feminist yaklaşımının araştırmasını nasıl etkilediği üzerine bir
anlatım da Harvard Education Review (1996) içinde yer aldı.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde araştırma türlerinin nicel ve nitel araştırmalar olmak üzere ikiye ayrıldığını;
bu araştırma türlerinin özelliklerini, birbirleri arasındaki farklılıkları, örnekler ile
pekiştirerek öğrendik.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

1) Nitel araştırmacılar, dar anlamda belirli bir soru üzerine
yoğunlaşmaz.

( )

( )

2) Nicel araştırma, toplumsal gerçeklik ve kültürel anlam inşa
eder.

( )

( )

3) Nicel araştırmacılar tasarım, ölçüm ve örnekleme
konularıyla daha çok ilgilenir.

( )

( )

4) Nicel araştırmacılar ham verilerin zenginliği, dokusu ve
yarattığı hisle daha çok ilgilenir.

( )

( )

5) Nicel araştırmalarda yöntem, ilgilenilen konudan daha
arka plandadır.

( )

( )

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6) Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmayı nitel araştırmadan ayıran farklılıklarından biri
değildir?
a) Veriler kesin ölçümlerden elde edilen sayılar biçimindedir
b) Değişkenlere odaklanır.
c) Değerden bağımsızdır.
d) Kuram ve veriler kaynaşmıştır.
e) İstatistiksel analiz gerektirir.
7) “Problemlere güvenilir çözümler aramak amacı ile, planlı ve sistemli olarak, verilerin
toplanması, çözümlenmesi (analizi), yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi süreci”
ne ne ad verilir?
a) Bilim
b) Araştırma
c) Rapor
d) Bilgi
e) Ölçme

8) Nicel yaklaşıma ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sosyal gerçeklik kültüre ve zamana bağlı olarak değişir.
b) Ortaya konmaya çalışılan sosyal kanunlar evrensel olarak geçerli olmalı, bütün
tarihsel bağlamlarda ve her kültürde geçerli olmalıdır.
c) Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade
edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türleridir.
d) Tümdengelim ilkesi hakimdir
e) Çevresel koşullar kontrol edilmeye çalışılır
9) Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmayı nicel araştırmadan ayıran farklılıklardan biri
değildir?
a) Durunla sınırlı değildir.
b) Tema analizi gerektirir.
c) Araştırma prosedürleri özeldir ve yinelenmeye pek rastlanmaz.
d) Veriler belgeler, gözlemler ve yazıya dökülmüş konuşmalardan kelimeler ve imgeler
biçimindedir.
e) Araştırmacı verilere gömüldükten sonra anlamı yakalar ve keşfeder.
10) Nitel yaklaşıma ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yapılan yorum ya da geliştirilen teori, çalışılan kişilere anlamlı geliyorsa ve diğer
kişilerin de onların gerçekliğine girmesini ya da onları derin bir şekilde anlamasını
sağlayabiliyorsa doğru kabul edilir.
b) Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür.
c) Tümdengelim ilkesi hakimdir.
d) Nitel araştırma, yorumlayıcı yaklaşıma dayanır.
e) Nitel araştırmada amaç; insanların kendi toplumsal dünyalarını nasıl kurmakta,
oluşturmakta olduğunu anlamak ve içinde yaşadıkları toplumsal dünyayı nasıl algıladıklarını
yorumlamaya çalışmaktır.

CEVAP ANAHTARI
1 ( Doğru ), 2 ( Yanlış ), 3 ( Doğru ), 4 ( Yanlış ), 5 ( Yanlış ),
6 ( d ), 7 ( b ), 8 ( a ), 9 ( a ), 10 ( c ).

3. ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEKNİKLERİ

Bu Bölümde Neler Göreceğiz?
3. ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEKNİKLERİ I.
3.1. Bilimsel Araştırmada Temel Kavramlar
3.1.1. Problem
3.1.1.1. Problem Kaynakları
3.1.1.2. Problem Seçimi ve Ölçütler
3.1.1.2.1. Genel Ölçütler
3.1.1.2.2. Özel Ölçütler
3.1.1.3. Araştırma Probleminin Tanımlanması
3.1.1.3.1. Aşamalı Bir Yaklaşım
3.1.1.4. Araştırma Konusunun Özelleştirilmesi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bilimsel araştırmada temel kavramlar nelerdir?
2) Problem nedir, kaynakları nelerdir, nasıl seçilir, ölçütleri nelerdir, nasıl tanımlanır?
3) Araştırma konusu nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Problem

Bilimsel araştırmada temel Bilimsel araştırmalarda
kavramlardan
biri
olan problem saptamalarını,
problemin ne olduğunu, tanımlamalarını yapar.
kaynaklarını, nasıl seçildiğini
ve
nasıl
tanımlandığını
öğrenir.

Anahtar Kavramlar
Bilimsel Araştırmada Temel Kavramlar, Problem

Giriş
Araştırma, bir şeyin/deneğin eleştirel bir biçimde incelenmesi sonucunda yeni gerçekleri
keşfetmek ve yeni ilişkiler ve sonuçlara ulaşmak adına yapılan arayış ve sorgulamalar
bütünüdür. Bilimsel araştırmalar, ya kuramsal bir katkı ya da uygulamada karşılaşılan bir
probleme çözüm aramak amacıyla yapılırlar. Bu bölümde, bilimsel araştırmaya konu olacak
kuramsal ve/veya pratik problemlerin, yani araştırma konusunun belirlenmesi için izlenecek
yol ve yöntemlere ilişkin bilgi verilecektir.

3. ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEKNİKLERİ I.

3.1. Bilimsel Araştırmada Temel Kavramlar
Bu noktada, dersin bundan sonraki kısmında sürekli olarak kullanılacak bazı kavramları
açıklamakta fayda vardır.
Bu bölümde, araştırma raporlarının "giriş" bölümünde yer alan bilgiler, ilgili kavram, terim, ilke,
teknikler sunulmaya çalışılacaktır. Bunlar:


problem,



amaç (hipotez/denence ve/veya soru cümleleri)



önem,



varsayımlar (sayıltılar),



sınırlılıklar ve



tanımlar'dır.

Böylece, bilimsel yöntemin ilk üç basamağı olan "güçlüğün hissedilmesi", "problemin
tanımlanması" ve "çözümün kestirilmesi"ne ilişkin uygulamalar verilmeye çalışılacaktır.
3.1.1. Problem
Giderilmek istenen her güçlük bir "problem"dir. Güçlüğün giderilmek istenmesi için insanı
fiziksel ya da düşünsel yönden rahatsız etmesi (sezilmesi) gerekir. O halde, problem,
"insanoğlunu rahatsız eden bir durum"dur. Örneğin, hastalık, yorgunluk, anarşi, başarısızlık vb.
durumlar birer problemdir. Araştırma açısından herhangi bir durumun problem olarak kabul
edilebilmesi için, en az, şu iki koşulu karşılaması gerekir: (Ripple, 1967)
a) Kararsızlık durumu ve
b) Bir'den çok olası çözüm yolu
Herhangi bir durumda kararsızlık olması için, ilgilenilen konuda bilinmek istenen fakat
bilinmeyen yönlerin bulunması ve bu nedenle de konu hakkında verilecek kararın ertelenmesi
ya da "karanlıkta" verilme zorunluğunun olması gerekir. Aynı şekilde, kararsızlık anında bile,
durumun problem sayılabilmesi için, mutlaka, birden çok olası çözüm yolu olması ve bunların
görülebilmesi, gerçekleştirilmek üzere istek uyanması gerekir. Yalnızca bir çözüm yolu
düşünülebiliyor ve bu da zaten mevcut durum ise, yani ikinci bir çözüm yolu belirtilemiyor ya
da çeşitli nedenlerle (özellikle değer yargıları ile ilgili kararlarda), araştırmacı tarafından başka
bir çözüm yolu kabul edilmiyor ise, problemin varlığından söz edilemez. Özetlenecek olursa,
bireyi, fiziksel ya da düşünsel yönden rahatsız eden, kararsızlık ve birden çok çözüm yolu
olasılığı görülen her durum bir problemdir. Bilindiği üzere araştırma, problem çözmeye
yönelik bir süreçtir. Problem çözümü ise, varolan durumdan özlenen duruma ulaşmaktadır. Bu

amaçla, araştırmacı, varolan durumu (problemi) yaratan nedenleri araştırır, durumu aydınlatır ve
problemin giderilmesi için karar dayanakları sağlar.
Araştırma probleminin seçimi, daha sonraki aşamaların başarısı adına, araştırma sürecinin en
önemli ve zor aşamasıdır. Bir araştırmaya başlamadan önce araştırmacının, en azından ne
yapmak istediğini bilmesi gerekir. Eğer araştırmacı ne yapmak istediğini bilmiyorsa,
araştırmayı nasıl yapacağına dair planlar yapması, bir araştırma tasarlaması mümkün değildir.
Araştırmacı, konu hakkında bir araştırma tasarımında bulunacak düzeyde bilgi sahibi olmalıdır
(ön kaynak taramasını yapmış olmalıdır).
Problemin varlığından söz etmenin ilk koşulu, onun sezilmesi, ondan rahatsız olunmasıdır.
Ancak, gerekli olan bu koşul yeterli değildir. Çünkü, problemler sezildikleri biçimiyle her
zaman açık seçik değildir. Problemleri araştırmacılar tanımlar. Yanlış tanımlanmış bir
probleme çözüm bulmak olanaksızdır.
Her araştırma konusunun ya da probleminin bir özgeçmişi vardır. Öneri ve araştırma
raporlarında problemin özgeçmişi problem durumu başlığı altında tartışılır. Bu özgeçmiş
araştırma konusundaki teorileri, ilkeleri, değişkenlere ilişkin tanımları, değişkenlerin birbiriyle
olan ilişkilerine dair bulguları, kısaca, problemi her yönüyle açıklayıcı bilgileri içeren bir
kısımdır. Her araştırmacı, bu bilgilerden yararlanmadan veya ele alacağı problemi çözmek için
bu bilgileri referans olarak kullanmadan, probleme doğru bir çözüm getirebilmesi olanaksızdır.
Çünkü bu bilgiler, araştırma probleminin dayanaklarını ve alt yapısını oluşturur.
Problem durumu, problemin önemini, araştırmanın gerekçesini, araştırma bulgularının hangi
düzeyde genellenebileceğini ve genellemenin geçerliliğinin nelere dayandığını açıklığa
kavuşturur. Bilimsel çalışmayı temel uğraşı olarak seçen kişilerin en önemli gereksinmeleri,
bilme ve öğrenmedir. Bu kişiler yalnız mevcut bilgileri öğrenmekle yetinmezler, fakat aynı
zamanda yeni bilgiler üretmeyi bilim dünyasına katkıda bulunmayı, yaşam felsefelerinin bir
parçası sayarlar.
Araştırmacının bilme ve öğrenme güdüsüne dayalı bir araştırma probleminin seçiminde geniş
ve kapsamlı bir ön bilgiye ihtiyaç vardır. Bu ön bilgiler, sistematik bir biçimde ve yeni ele
alınacak problemin seçiminde doğru yönlendirecek şekilde problem durumunda verilir.
Problem durumunda verilen bilgiler, araştırmacının problem seçebilecek bir olgunluğa erişip
erişmediğinin bir kanıtı olarak da değerlendirilebilir.
3.1.1.1. Problem Kaynakları
Araştırılabilecek pek çok problem vardır. Ancak, bunlardan birinin seçilebilmesi için onun
önemli ölçüde hissedilmesi (duyulması), bir başka deyişle, "problemin çarpması" gerekir.
Problemi duyabilmek ya da probleme "çarpmak" ise, özel bir çaba, merak ve duyarlık ister.
Araştırmacı, her şeyin nedenlerini soran, eleştirerek okuyan, dinleyen, tartışan ve sürekli olarak
hoşnutsuzluk alanlarını saptamaya çalışan biridir. İyi bir araştırmacı, bunu yaparken, önemli
gördüğü problemleri, aklına geldikçe, bir fiş üzerine kaydederek, daha sonraki çalışmalarında
yararlanmak üzere, bir "problem kardeksi" hazırlar.

Problem seçerken, araştırmacının yararlanabileceği doğa ve toplum gibi ana kaynaklar yanında,
önceki araştırmacıların hazırladıkları raporlar, araştırma ansiklopedileri, tez'ler, danışman
öğretim üyeleri, gazete ve dergiler de başvurulabilecek önemli kaynaklardır.
Araştırma problemi olmaya aday konularda alanyazın (literatür) taraması, adeta kaçınılmaz bir
zorunluktur. Bu yolla, hem problem daha iyi tanınmış olur, hem de, özellikle, bu alanda yapılan
(varsa) öteki araştırmalar değerlendirilmiş, onlardan yararlanılmış olur. Böylece de, daha
verimli bir çalışma düzeni gerçekleştirilir.
Her bilim dalında çok sayıda kuram vardır. Sosyal bilimlerde her gün birbirinden çok farklı
konularda (sendikacılık, aile yapısı, eğitim, pazarlama, motivasyon, liderlik, performans, örgüt
kültürü vb.) ortaya atılan kuramlar yüzlerce araştırmaya konu olmaktadırlar. Ancak kuram,
yeni araştırmacılar için zordur. Uygulayıcıların kişisel deneyimleri de araştırma konusu
olabilir. Her deneyim sahibinin, bir işin nasıl daha iyi yapılabileceğine dair fikirleri vardır.
Araştırmacının bir zayıflık ve üstünlük analizi yapmak yoluyla, araştırma konusu belirlemesi
akılcı bir yaklaşım olur. Araştırmacı, daha önce başarılı olduğu ve bilgilendiği bir konuda
çalışma yaparsa, başlangıç aşamasında avantajlı bir konum kazanır. Örneğin, araştırma
konusunu belirlemeye çalışan bir doktora öğrencisi için lisans ve yüksek lisansta hangi
derslerden yüksek not aldığı bir ölçüt olabilir. Çünkü, genel kanıya göre yüksek not almak ile
konuya ilgi duymak arasında olumlu bir ilişki vardır. Öğrenciler genellikle daha fazla ilgi
duydukları derslerden daha yüksek not almaktadırlar.
Araştırma konusunda fazla deneyimi olmayanlar için araştırma fikri edinmenin en yararlı
yollarından bir tanesi, daha önce yapılmış çalışmaları incelemektir. Yüksek lisans ve doktora
tezleri ilk kez araştırma yapacaklara bir araştırmanın hangi konularda, hangi şekillerde
yapılabileceği konusunda çok yararlı bilgiler sağlar. Tezlerin incelenmesi esnasında, ilginç
bulunan araştırma konularının ve bu konulara ilişkin araştırmacının kişisel görüşlerinin not
edilmesi gerekir.
Ancak, bu noktada dikkat edilmesi gereken bir başka konu daha vardır. Bu araştırmalar, sadece
araştırma konusu belirlemek veya alıntı yapmak amacıyla kullanılmalıdır. Bire bir örtüşür
nitelikte olan çalışmalara kalkışmak hem bilimsel açıdan yeni bir katkı anlamına gelmeyecek,
hem de araştırma ahlakı açısından sakıncalı olacaktır.
Dahası, kabul edilmiş her tez 'mutlak kaliteyi' garantilemez. Kütüphanelerde bulunan tezlerin
bazıları tez savunma jürisi tarafından güç-bela 'yeterli' olarak değerlendirilmiş olabilirler.
Bazıları ise güzel çalışmalardır. Tezler, sonuç kısımlarındaki önerileriyle de araştırma konusu
bulmada yardımcı olurlar. Zira, her tez bir problemin ancak belirli boyutlarını izah edebilir.
Diğer boyutlar yeni çalışmaların konusu olmayı bekler. Ayrıca, tezlerin konuyu işleyişleri veya
yöntem açısından eksiklikleri de yeni araştırmalara konu olabilirler.
Meslektaşlar, arkadaşlar, öğretim üyeleri ve danışman hocalar araştırma konusunun
danışılabileceği ve tartışılabileceği kişilerdir. Ayrıca iş dünyasından ve mesleki örgütlerden
kişiler de bu konularda fikir alınabilecek kaynaklardır.
Tezler dışında, araştırma konusu bulunabilecek bir çok süreli ve süresiz yayın vardır. Bunların
başında kitaplar, mesleki veya akademik dergilerde yayınlanan makaleler ve değişik
kurumlarca hazırlanan raporlar gelmektedir. Her bilim dalında çok sayıda dergi

yayınlanmaktadır. Ancak, bu dergilerden verimli şekilde faydalanabilmek için araştırma
konusu hakkında genel de olsa fikir sahibi olmak gerekir. Ayrıca, danışman, ilgi duyulan
konularda değişik makale ve kitaplar önerebilir.
Bunun yanında çeşitli resmi ve resmi olmayan kurumlar tarafından araştırma raporları
yayınlanmaktadır. Ticaret ve Sanayi Odaları, Sendikalar, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine,
Dış Ticaret, Başbakanlık gibi kurumlara bağlı birimler belli dönemlerde raporlar hazırlarlar.
Bu raporlarda genellikle en son bilgiler ve bulgular yer alır. Kitaplar da yine konu belirlemede
yararlı kaynaklardır. Kitapların şansızlığı, verileri yenileme konusunda esnek olmayışlarıdır.
Yenilenmeleri zaman alır.
3.1.1.2. Problem Seçimi ve Ölçütler
Araştırmanın en önemli ve o kadar da güç aşamalarından birisi, hiç kuşkusuz, "uygun bir
problem" seçimidir. O kadar ki uygun bir problem seçmenin, onu çözmekten daha zor olduğu
bile söylenebilmektedir.
Araştırma konusunun/probleminin seçimi belki de bir araştırma için hem önemli hem de karar
verilmesi zor olan aşamalardan biridir. Hatta bazı araştırmacılar araştırma problemine karar
verilmesinin, özellikle de akademik araştırmalarda, araştırmanın yarı yarıya çözülmesi
anlamına geldiğini ifade etmesi konunun önemini ortaya koymaktadır.
Bir araştırmada ilk yapılacak iş araştırma probleminin seçimidir. Yeni araştırma yapmaya
başlayan bir kişiye yapılacak en geçerli tavsiye, problem seçmede hiç acele
davranmamasının gerektiğini bilmesidir. Çünkü problem seçme, özellikle yeni araştırma
yapmaya başlayan kişi için, hiç de kolay bir iş değildir.
Araştırma yapmaya başlayan kişi biraz sabırlı olur ve konu ile ilgili sistematik bilgi edinirse,
ilgi duyduğu bir konuda pek çok araştırma problemini formüle edebilir.
Bir araştırma projesinin hazırlanmasında geçecek zamanın yarısı, araştırma probleminin seçimi
için ayrılmalıdır. Çünkü araştırma konusunun saptanması, konunun belirlenmesinden sonra
problem seçeneklerinin saptanması, bu seçeneklerden her birindeki problemlerin hangi
değişkenleri içerdiği, değişkenlere uygun ölçeklerin var olup olmadığı ve veriler toplandığında
bunların analizi için uygun çözümleme yöntemlerinin saptanması işlemleri, araştırma
probleminin seçimini etkileyen değişik faktörlerdir.
Araştırmacı, problemi, aşamalı bir yaklaşımla seçer. Önce genel alan, sonra giderek daraltılan
problem dilimi belirlenir. Bu, aynı zamanda, yapılacak araştırmaya bir ad verme işlemidir de.
Araştırma problemini seçerken dikkate alınması gereken bazı ölçütler geliştirilmiştir. Bunlar:
a) Genel ve
b) Özel olmak üzere, iki ana grupta toplanabilir.
Aşağıda, bunlardan her biri kısaca incelendi.

3.1.1.2.1. Genel Ölçütler
Araştırma probleminin kendisinden gelen olası sınırlılıklarını dikkate almak için geliştirilen
ölçütlere "genel ölçütler" denir. Araştırma için seçilebilecek herhangi bir problem, en az şu dört
ölçütü karşılayabilmelidir. Bunlar: (Best, 1959)
a)
Çözülebilirlik:
Problem,
araştırma
ile
bilimsel olarak çözülebilmesi için veri elde edilebilir mi?

çözülebilir

mi?

Problemin

Bilimsel araştırmanın konusu, temelde olgusal içerikli olmak zorundadır. Bazı felsefi ve dini
sorunlar vardır ki, önemli olmakla birlikte, bilimsel olarak çözülebilme özelliği taşımazlar.
Değer yargılarına ve inançlara dayalı konularda, gözlenebilir, sınanabilir ve açık seçik
denetlenebilir nitelikte kanıtlar (veriler) bulma olanağı yoktur. Örneğin, Tanrı’nın varlığı
tartışmasında olduğu gibi. Belli bir şey, ne kadar gerekçe gösterilebilse de denenemediği ve
üzerinde herkesin anlaşabileceği ölçütlere göre gözlemler yapılamadığı sürece, bir kanı, bir
inanç olarak kalmak durumundadır. Bunların ne derece yaygın bir kanı, inanç, tutum olduğu
bilimsel araştırmalarla belirlenebilir. Ancak, neyin doğru olduğuna herkesi bağlayıcı bir karar
verilemez.
b) Önemlilik: Problem önemli mi? Problemin çözümü ile sağlanacak yarar nedir? Kuramsal
ya da pratik bir yararı var mı, varsa önemli mi?
Araştırılacak o kadar çok problem vardır ki, bunlar arasından, "en önemlisini seçmek" kendi
başına bir iştir. "Araştırma, salt araştırma amacıyla yapılır" görüşü, özellikle, kalkınmakta olan
ülkelerin katlanamayacağı bir lükstür. Her çabanın kuramsal ve pratik yönü ile, birey ve toplum
için, daha "mutlu" bir yaşam sağlama olasılığı görülebilmelidir.
c) Yenilik: Problem yeni mi? Problem
Önceki yaklaşımlara oranla yenilik var mı?

daha

önce

çözülmemiş

mi?

Araştırmacının, önceden çözülmüş bir problemi, çözüldüğünden haberdar olmadan, yeniden
çözmeye kalkışması önemli bir savurganlıktır. Ancak, bu, yapılmış bir araştırmanın, kasıtlı
olarak, sonuçların genellenebilirliğini sınamak vb. amaçlarla, yinelenmesini de önleme anlamına
gelmez.
d)
Yerleşik
etik
(ethics)
kurallara
uygun
olarak
araştırılabilirlik:
Seçilecek problem araştırmaya katılanların "gizlilik" hakkı, sağlık ya da
esenliğinin tehlikeye atılmaması, pişmanlık duyabileceği davranışlara zorlanmaması, fizik ya da
psikolojik baskı altında bırakılmaması, katılıma zorlanmaması, araştırma amacının
gizlenmemesi, bilgisi ya da izni olmadan araştırmaya alınmaması gibi etik kurallara uyulabilir
mii?
Bu endişelerin, özellikle, toplum bilimlerinde ve biyolojik yapılması zorunlu olduğunda, bu
kurallardan sapmayı en aza indirebilecek yaklaşımlar özenle aranmalıdır (Selltiz, Wrightsman
ve Cook, 1976, ss. 200 - 249).

3.1.1.2.2. Özel Ölcütler
Araştırmacının kendi özel durumundan -kişisel yetenek ve olanaklarından- kaynaklanabilecek
olası sınırlılıkları dikkate almak üzere geliştirilen ölçütlere özel ölçütler denir. Bu özel sorunları
da, araştırmacı, "rahatça" karşılayabilecek durumda olmalıdır. Bunlar: (Best, 1959; Fox, 1969).
a)
Alanda
yeterlik:
Araştırmacının,
araştırılan
konuya
ilişkin
bilgisi
araştırma
sonuçlarını
değerlendirmeye
yeterli
mi?
Araştırmacı,
problem
alanını anlamak için uzun süren ve kimi zaman da uzmanlığa yönelik bir
çalışmaya girmek zorunda kalacak mı?
Araştırmacı, en verimli çalışmayı, genellikle, en iyi bildiği alanda yapar. Özellikle, zaman ve
olanakların sınırlılığı, araştırmacıyı başka alanlara taşmaktan alıkoyar. Ancak, bütün bunların
yanında, bazı araştırmacıların, kendi alanları dışında da büyük başarılar sağladığı; yeni alanı
değişik bir yaklaşımla ele alabildiği, bu nedenle de, yeni ufukların açılmasına bile yardımcı
olduğu unutulmamalıdır.
b) Yöntemde ve tekniklerde yeterlik: Araştırmacı, verilerin toplanması ve
değerlendirilmesinde gerekli yöntem, ölçme, istatistik ve bilgi işlem bilgisine sahip mi?
Problemlerin, ancak amaca uygun geçerli ve güvenilir verilerin toplanabilmesi ve
değerlendirilebilmesi ile çözülebileceği bir gerçektir. Araştırmada amaç çokça veri toplayıp
bazı teknikleri uygulamak değildir. Yöntem ve teknik bilgilerindeki yetersizlikleri nedeniyle,
büyük emek ve zaman kayıplarına, eksik ya da yanlış yorumlara rastlanabilmektedir. Bu nedenle,
araştırmacı, gerekli teknik ve yöntemlerde kendini yetiştirmeden, böyle bir uğraşa girmemelidir.
c) Veri toplama izni: Verilerin toplanmasına izin verilecek mi? Duyarlığı yüksek bazı
konularda, veri toplama izni almanın önemli güçlükleri olabilmektedir. Öteki tüm hazırlıkları
yaptıktan sonra bu güçlükle karşılaşmak, büyük kayıplara neden olabilir. En iyisi, daha
başlangıçta bunu güvenceye almaktır.
d) Zaman ve olanak yeterliliği: Araştırmanın tamamlanabilmesi için gerekli zaman, eleman ve
mali güç var mı ya da sağlanabilir mi? Araştırmanın, bu nedenlerle, yarıda kesilmeyeceği
güvencesi sağlandı mı?
"Deneyimsiz" araştırmacılar, genellikle, problemlerini mevcut zaman ve olanaklar içinde
araştırılamayacak kadar geniş seçme eğilimindedirler. Bunun iki temel nedeni olabilir. Bunlar:



Araştırmacının, araştırma bilgisindeki yetersizlik ya da
Araştırmacının, önemli bir problemi "hemen" çözmek için duyduğu safça
heyecandır.

Aslında, araştırmanın insan bilgisine (bili-me) katkısı çok küçük parçalar halinde (uzun bir
zincirin halkaları gibi) olur. Belli bir problemin "temelden çözülmesi" diye bir şey varsa,
bunun, pek çok araştırma dizisi sonunda gerçekleşebileceği, bir tek araştırma ile problemlere
"kesin" çözümler bulunmasının çok düşük bir olasılığa sahip olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.

Ders ödevi, seminer ve tez gibi belli bir süre ve olanak sınırlılıkları içindeki yükümlülükleri
karşılamak amacı ile yapılacak araştırmalarda problem seçmek, özel bir önem kazanır. Bu
durumlarda, süre ve olanak sınırlılıklarını mutlaka göz önünde tutmak gerekir.
e) İlgi yeterliği: Probleme duyulan ilgi, bütün güçlükleri karşılamaya ve sonucun
getirebileceği eleştirilerden korkmadan araştırmayı yürütmeye yeterli mi? Araştırmacı sonuç
ne çıkarsa çıksın, onu savunabilecek cesarette mi? Araştırma beklediğinden daha yavaş ve zor
ilerlese bile çalışmayı sürdürebilecek güç ve sabırda olduğuna inanıyor mu?
Araştırmacının, en çok ilgi duyduğu bir konuyu araştırması çalışma verimini artıran en önemli
etkenlerden biridir. Bitirmiş olmaktan öte bir ilgi duyulmayan konuda yapılan araştırma,
araştırmacı için çekilmesi zor bir yük olabilir. Problem seçiminde dikkate alınmalıdır, bu.
Bütün bu soruları olumlu yönde cevaplandıramayan araştırmacı için en uygun hareket, yeni bir
problem seçmektir.
Ayrıca, ödev ya da tez hazırlıkları yaparken, problemin seçimi özel bir önem kazanır. Öğrenci
uzun dönemli amaçlarını dikkate alarak, seçeceği konunun, daha sonraki aşamalarda
derinleştirilebileceğini (örneğin, ders ödevi olarak hazırlanan bir araştırmanın, daha sonraki
Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmaları için bir başlangıç olabileceğini) düşünerek, konuyu
seçmesinde büyük yarar vardır.
3.1.1.3. Araştırma Probleminin Tanımlanması
Araştırma probleminin tanımlanması, onun nicel ve nitel ayrıntıları ile, araştırılacak biçimde
ifade edilmesidir. Problemler, sezildikleri biçimiyle, her zaman açık seçik değildir. Problemleri
araştırmacılar tanımlar. Yanlış tanımlanmış (formüle edilmiş) bir probleme doğru cevap
bulmak salt şans etkeni dışında, olanaksızdır.
Bilim, evrensel olduğu halde, problemin sezilmesi, tanımlanması ve araştırılmak üzere
seçilmesi yereldir. Yani kişiye ve içinde bulunduğu şartlara göre değişir.
Açık seçik tanımlanmış bir araştırma problemi, araştırma için iyi bir başlangıçtır.
Araştırma probleminin tanımlanmasında bazı aşamalara uyulması araştırmacıya kolaylıklar
sağlayacaktır. Bu aşamalar;





Problemin genel konu içindeki yerinin saptanması aşamasında, problem olarak ele
alınan konunun genel konu içerisindeki yeri ve ilgili diğer alanlar belirlenir,
Problemin sınırlarının belirlenmesi aşamasında, ilgili ayrıntı konunun nelerle doğrudan
ve nelerle dolaylı ilgili olduğu, yöntem açısından hangi noktaların gerekli olduğu ve
içerildiği, hangi noktaların göz ardı edilebileceği, nedenleri ile açıklanır,
Problemin ve varsa alt problemlerin belirlenmesi aşamasında ise, problemin yani
araştırmanın hangi soruna çözüm getirmek için yapıldığı ortaya konulur.

3.1.1.3.1. Aşamalı Bir Yaklaşım
Problemler, üç aşamalı bir yaklaşımla tanımlanabilir. Bunlar:
 Bütünleştirme
 Sınırlandırma ve
 Tanımlama aşamalarıdır.
Birinci aşamada, genel problem alanı, belli bir sistem bütünlüğü için de ele alınarak, dilimlenir ve
her biri genel çizgilerle ve birbirleriyle olan ilişkileri açısından kısaca tanıtılır.
İkinci aşamada, araştırılmak istenen problem dilimi, bütün içindeki yerinden alınarak, tanıtılır.
Burada, okuyucunun ilgisi, bütün içindeki belli bir parçaya yöneltilir, yani problem alanı
sınırlandırılır.
Sınırlandırılmış problem alanının ayrıntılı olarak açıklanması tanımlanma aşamasında yapılır.
Burada, problemi etkilediği düşünülen önemli (bağımlı, bağımsız) değişkenler tanımlanır,
aralarındaki olası ilişkiler belirtilir. Problem bölümünün özünü bu tanımlamalar oluşturur.
Araştırma konusunun/problemin formüle edilip netleştirilmesi, araştırma sürecinin başlangıç
noktasını oluşturur. Bu nokta zaman alıcı ve sıkıntılıdır. Ancak bu aşamada yeterli gayret
gösterilmez, kişisel becerilere, kaynaklara, yeteneklere ve arzulara uygun bir konu
belirlenmezse, projenin başarıya ulaşma ihtimali azalır. Konunun belirlenmesi, bir anlamda
gömleğin ilk düğmesinin iliklenmesi gibidir. İlk düğme doğru iliklenmişse, diğerlerinin de
doğru olma şansı çok yüksektir.


Genel araştırma konusu örnekleri:
o İşgörenlerin eğitim ve geliştirilmesinde bilgisayar kullanımı;
o Performans değerleme verimlilik ilişkisi;
o Orta Asya’da Türk girişimcilerin karşılaştıkları problemler,
o Bireysel ilişkilerin müşteri tercihleri üzerindeki etkisi
o Yönetici-sendika ilişkileri;
o Teknolojinin işgören sağlığı üzerindeki etkisi.
o Türkiye'de yabancı sermayeli firmaların faaliyetleri
o Hizmet sektöründe müşteri memnuniyetinin belirleyicileri
o Satın alma kararını etkileyen faktörler

3.1.1.4. Araştırma Konusunun Özelleştirilmesi-Daraltılması
Araştırma yapmayı planlayan ve henüz bu konuda yeterli bir deneyimi olmayan araştırmacı,
araştırma problemini seçerken, çoğu kez araştırma alanını çok geniş tutar. Konusu üzerinde
çalışmaya başlamadan önce, araştırmacı şunun üzerinde durmayı ve kendisine sormayı yararlı
bulacaktır: Tam olarak neyi bulmayı umuyorum? Tam olarak hangi problemi çözmeyi
araştırıyorum? En başlangıçta konuyu çalışılabilir büyüklükte sınırlama çok önemlidir.
Problemi açık ve öz yapmanın en iyi yolu onu bir soru biçimine dönüştürmektir. Eğer bir kimse
problemi soru soru biçiminde belirtirse, özel bir cevap gerektireceği ve o zaman bu cevabın
çalışmanın amacı olacaktır. Önceden problemin sınırlarına karar vererek, araştırmacı da kendini
pek çok yararsız çalışmadan kurtarabilmektedir. Ancak sınırlamalar araştırmacı probleme ilk
eğildiğinde en başta açıklanmalıdır. Ayrıca, bir probleme uygulanan bütün sınırlamalar

çalışmanın en son raporu yazıldığı zaman açıkça belirtilmelidir. Herhangi bir çalışma
yapılmadan önce incelenecek probleme ilişkin yeterli bir fikir edinme ile öncelikle incelenmesi
onun çözümü için yapılmaktadır. Ne arandığının bilinmesi çoğunlukla savaşın yarısıdır.
Belirlenen genel araştırma konularının araştırılabilir hale gelmeleri için değişik ölçütler
kullanılarak özelleştirilmeleri, yani daraltılmaları gerekir. Bu ölçütlerden bazıları aşağıdaki
verilmektedir.


Tipik konu daraltma yolları:
o sektör ayrımı (hizmet, imalat, tarım)
o sanayii ayrımı (elektronik, otomotiv, kağıt, plastik)
o konunun kapsamı (ücret sistemleri-performansa dayalı ücret sistemleri)
o coğrafi alan (Sakarya Bölgesi uygulaması)
o zaman (1990 sonrası)
o çalışan grupları (memur-işçi, yönetici-işgören, mavi yakalı-beyaz yakalı,
nitelikli-niteliksiz, çekirdek aile-geniş aile, vb.)
o toplumsal katmanlarına göre (işçi, memur, işveren, emekli vb.)
o yaş durumlarına göre (bebek, çocuk, genç, yaşlı vb.)
o yaşama yerlerine göre (köy, kent)

Araştırma konusunun daraltılması/özelleştirilmesini performans değerleme ile ilgili aşağıdaki
örnek üzerinde göstermek mümkündür.
Genel araştırma konusu: 'Performans değerlemenin verimlilik üzerindeki etkilerinin
belirlenmesi'
Özel (daraltılmış) araştırma konusu: "Yıllık performans değerlemelerinin banka çalışanlarının
verimlilikleri üzerindeki etkisi: Ankara örneği'"

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde bilimsel araştırmada temel kavramların neler olduğunu ve bu temel kavramlardan
biri olan “problem”in anlamını, kaynaklarını, seçimini ve ölçütlerini (genel ölçütler ve özel
ölçütler), tanımlanmasını ve araştırma konusunun özelleştirilmesini öğrendik.

BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

1) Bir araştırmada ilk yapılacak iş araştırmanın yöntemini
belirlemektir.

( )

( )

2) Problemin varlığından söz etmenin ilk koşulu, onun
sezilmesi, ondan rahatsız olunmasıdır.

( )

( )

3) Araştırmacının bir zayıflık ve üstünlük analizi yapmak
yoluyla, araştırma konusu belirlemesi akılcı bir yaklaşım
olmaz.

( )

( )

4) Araştırma probleminin tanımlanması, onun nicel ve nitel
ayrıntıları ile, araştırılacak biçimde ifade edilmesidir.

( )

( )

5) “Türkiye'de yabancı sermayeli firmaların faaliyetleri”
konulu bir araştırma, “genel araştırma konuları”na örnektir.

( )

( )

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6) Aşağıdakilerden hangisi araştırma raporlarının “giriş” bölümünde yer alan unsurlardan biri
değildir?
a) Problem
b) Varsayımlar (Sayıltılar)
c) Kaynaklar
d) Önem
e) Sınırlılıklar
7) “Bireyi, fiziksel ya da düşünsel yönden rahatsız eden, kararsızlık ve birden çok çözüm yolu
olasılığı görülen her durumdur” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
a) Amaç
b) Problem
c) Varsayım (Sayıltı)
d) Sınırlılık
e) Önem

8) Araştırma probleminin kendisinden gelen olası sınırlılıklarını dikkate almak için geliştirilen
ölçütlere "genel ölçütler" denir. Aşağıdakilerden hangisi araştırma için seçilebilecek herhangi bir
problemin karşılaması gereken genel ölçütlerden biri değildir?
a) Yenilik
b) Çözülebilirlik
c) Önemlilik
d) İlgi yeterliği
e) Yerleşik etik (ethics) kurallara uygun olarak araştırılabilirlik
9) Araştırmacının kendi özel durumundan -kişisel yetenek ve olanaklarındankaynaklanabilecek olası sınırlılıkları dikkate almak üzere geliştirilen ölçütlere “özel ölçütler”
denir. Bu özel sorunları araştırmacı, "rahatça" karşılayabilecek durumda olmalıdır. Bu
doğrultuda aşağıdakilerden hangisini araştırmacının sahip olması gereken niteliklerden biri
değildir?
a) Yöntemde ve tekniklerde yeterlilik
b) Veri toplama izni
c) Alanda yeterlik
d) Zaman ve olanak yeterliliği
e) Farklılık
10) Aşağıdakilerden hangisi genel araştırma konusuna örnek olarak verilemez?
a) Orta Asya’da Türk girişimcilerin karşılaştıkları problemler
b) Hizmet sektöründe müşteri memnuniyetinin belirleyicileri
c) Yönetici-sendika ilişkileri
d) Yıllık performans değerlemelerinin banka çalışanlarının verimlilikleri üzerindeki
etkisi: Ankara örneği
e) Satın alma kararını etkileyen faktörler

CEVAP ANAHTARI
1 ( Yanlış ), 2 ( Doğru ), 3 ( Yanlış ), 4 ( Doğru ), 5 ( Doğru ),
6 ( c ), 7 ( b ), 8 ( d ), 9 ( e ), 10 ( d ).

4. ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEKNİKLERİ II.

Bu Bölümde Neler Göreceğiz?
4. ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEKNİKLERİ II.
4.1. Değişkenler ve Problem Tanımlamasındaki Önemi
4.1.1. Değişken Türleri
4.1.2. Problem Tanımlamasında Değişkenler
4.2. Araştırma Amacının Belirlenmesi
4.2.1. Araştırma Amaçlarının Yazılması
4.2.2. Araştırma Sorularının ve Amaçlarının İfade Edilmesi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Araştırma süreci nasıl işlemektedir?
2) Değişken nedir?
3) Değişken türleri nelerdir?
4) Araştırma amacı nasıl belirlenir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Değişken

Bilimsel
araştırmada Bilimsel araştırmalarda
değişkenin ne olduğunu, değişkenleri saptar.
değişken türlerini öğrenir.
Bilimsel araştırmalarda,
Bilimsel
bir
araştırma araştırma amaçlarını belirler,
amacının nasıl belirlendiğini anlar.
öğrenir.

Araştırma Amacı

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anahtar Kavramlar
Araştırma Süreci, Araştırma Teknikleri, Değişken, Araştırma Amacı

Giriş
Daha önce, "araştırma ile olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri aranır" denildiğinde, "olaylar"
olarak ifade edilen şey, aslında, değişkenden başka bir şey değildi. Araştırmada ve problemin
tanımlanmasında değişken kavramı çok önemlidir. Bu nedenle, bu bölümde, önce değişken
kavramı açıklanarak, sonra problem tanımlamadaki önemi belirtilmeye çalışılacaktır.

4. ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEKNİKLERİ II.

4.1. Değişkenler ve Problem Tanımlamasındaki Önemi
Aslen bir matematik terimi olan değişken terimi, sosyal bilimlerde, deneysel araştırmalardaki
herhangi bir unsura işaret etmek üzere kullanılmaktadır. Bir kavram ya da kavramsal yapı
deneysel araştırmalarda gözlemlenip İncelenirken değişken adını alır. Örneğin “toplumsal
insicam” (social cohesion) teorik referans çatısı içinde bir kavram olarak nitelenirken deneysel
bir araştırmada başka bazı yapılan çözümlemede bir değişken olarak kullanılır. Bu geniş
deneysel referans içerisinde değişken niteliksel olduğu kadar niceliksel gözlemler için de
kullanılmaktadır. Niteliksel değişkenlere milliyetçilik, siyasal parti, meslek ya da cins örnek
olarak verilebilirken, niceliksel değişkenlere ise yaş, zekâ ya da zenginlik örnek gösterilebilir.
Birinci türdekilere niteliksel değişken, ikinci türdekilere ise niceliksel değişken adı verilir.
Sosyal bilimciler olaylardaki değişmeleri karşılaştırmaya ve iki ayrı miktar arasındaki ilişkileri
tespit etmeye çalışırlar. Değişen unsurlar bazen bir kısım faktörlerin etkisindedir; bazen hiçbir
faktöre bağlı değildir; bazen da ne herhangi bir faktörün etkisinde, ne de onlardan bağımsız
olabilir.
Araştırmada incelenen birden fazla kategoriye ve değere sahip bir özelliğe değişken denir.
Değişken üzerinde her birey yalnızca tek bir kategoride yer alabilir. Bir değişken bireylerin
birbirinden farklılaştığı bir özelliktir.
Değişebilen, yani, en az iki değer alabilen her şey değişkendir. Bir başka deyişle, "gözlemden
gözleme değişik değerler alabilen objelere, özelliklere ya da durumlara" değişken denir (Arıcı,
1972, s. 10). Değişken, değişen şeyi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Araştırmacı, bu
kavrama, ifade etmek istediği şeye göre çeşitli semboller, değerler verir. Örneğin, cinsiyet (K E), yaş (1.2.3 ...), iyileştirme şekilleri (ilaç- psikolojik yardım) birer değişken olarak alınabilir.
Değişmez gibi görünen bazı kavramlar da, türleri düşünülerek, değişken durumuna getirilebilir.
Örneğin, "okul", kendi başına düşünüldüğünde değişmez bir kavram gibi görünür; fakat, "okul
türleri" (özel - resmi; genel - mesleki vb.) olarak düşünüldüğünde, bir değişken olduğu
rahatlıkla görülür.
4.1.1. Değişken Türleri
Değişkenler, aldıkları değerlere ve kontrol şekillerine göre iki şekilde sınıflandırılabilirler.
Aldıkları değerlere göre iki tür değişken vardır. Bunlar:
1) Süreksiz (geçişsiz) değişkenler
2) Sürekli (geçişli) değişkenler'dir.
Bir değişken, alt ve üst sınırları içinde, belli değerlerden, belli seçeneklerden başkasını alamıyor
ise, yalnızca tam sayılarla ifade edilebiliyorsa bu değişkene süreksiz değişken denir. Örneğin,
cinsiyet değişkeni için, yalnızca, erkek ve kız (ya da kadın) olmak üzere, iki değer verilebilir.

Normal olarak bunlar arasında üçüncü bir değer "verilemez". Bu tür değişkenlere nitel
değişkenler de denir.
Alt ve üst sınırları arasında herhangi bir değer alabilme olasılığına sahip değişkenler, bir başka
deyişle kesirli olarak ifade edilebilen değişkenler, sürekli değişkenlerdir. Örneğin, ağırlık
değişkenine kuramsal olarak sıfırdan başlayıp sonsuza kadar değişebilen çeşitli değerler
verilebilir. Bu tür değişkenlere nicel değişkenler de denir.
Daha ileride görüleceği gibi, değişkenin özelliğine göre, ondan elde edilebilecek en duyarlı veri
türü de belirlenebilir. Ancak, pratikte, en küçük ünitelere ayırma işi fiziki olarak sınırlıdır. Bu
nedenle, her değişken (ister süreksiz ister sürekli olsun), bir anlamda, süreksiz değişkenmiş gibi
işlem küçük ünitelerin saniye ve salise olması yetebiliyor. Üniteler arasındaki zaman aralıkları ise,
süreksiz, atlamalar şeklinde, bütüne tamamlanarak dikkate alınır. Bunlar arasındaki zaman
araları ile işlem yapılmaz (Jones, 1971, s. 346).
Kontrol şekillerine göre de değişkenler üç gruba ayrılabilirler. Bunlar:
1) Bağımlı (açıklanan)
2) Bağımsız (açıklayan ve ara) ile
3) Kontrol değişkenleridir.
Bağımlı değişken, bir tür "sonuç" olup, araştırmacıyı rahatsız eden ve açıklanması istenen
durumdur. Karşılıklı ilişki içinde bulunan iki olgudan birindeki niteliksel veya niceliksel
değişmeler diğerindeki bir değişmeyle açıklanıyor ve yorumlanıyorsa, ona bağlı olarak diğeri
de değişiyorsa, birinciye bağlı olarak açıklanabilen değişkene bağımlı değişken denilir.
Araştırmada belli bir değişkenin başka bir değişkenin etkisine bağlı kalarak değiştiği var
sayılıyorsa, diğer değişkenin etkisine bağlı olarak değişen, bağımlı değişken olarak adlandırılır.
Bağımlı değişken, araştırmacı tarafından seçilir ve bunun hakkında toplanacak bilginin problem
çözümüne ışık tutması beklenir. Örneğin, bir araştırmada "öğrenci başarısını etkileyen faktörler"
üzerinde durulmak isteniyor ise, burada, çeşitli faktörlerden etkilenmesi beklenen "öğrenci
başarısı" bağımlı değişken olarak alınabilir. Bu şekli ile bağımlı değişken "bağımsız değişkenlerin
etkilemesi beklenen değişken" olarak da tanımlanabilir. Bağımlı değişken, genellikle "Y" harfi ile
ifade edilir.
Bağımsız değişken, bağımlı değişken üzerindeki etkisinin öğrenilmek istendiği uyarıcı
değişkendir. Araştırmada bir başka değişken üzerinde etkide bulunduğuna inanılan değişken
bağımsız değişkendir. Bağımsız değişkenler bağımlı değişkeni "istendik yönde etkilemek"
amacı ile ele alınırlar. Bunun için, önce bağımlı değişkeni etkileyen bağımsız değişkenlerin
neler olabileceği belirlenmeye çalışılır.
Birbirinden karşılıklı olarak etkilenen iki unsurdan birindeki değişme diğerinde de birtakım
değişmelere neden oluyor, birindeki değişme diğerindeki değişme ile açıklanıyorsa,
değişmenin kendisine atfedilerek yorumlandığı kendisi başka bir faktörden etkilenmeyen
değişkene bağımsız değişken adı verilir. “Köyden şehre doğru olan göçler, şehirlerde
gecekondulaşmayı artıran bir unsurdur” cümlesinde, “köyden şehre göç” bağımsız
değişkendir.
Örneğin, "öğrenci başarısı" bağımlı değişken ise, araştırmacı, öğrenci başarısını yükseltmek
için, önce, bunu etkileyen faktörlerin (değişkenlerin) neler olabileceğini bilmek isteyecektir.

Bunun için de bazı kestirimlerde bulunarak olası bağımsız değişkenleri belirleyecek ve bunları
deneyecektir; onun, gerçekten, bağımlı değişkeni etkileyip etkilemediğini ve etkiliyor ise
bunun "önemli" derecede bir etki olup olmadığını kontrol etmeye çalışacaktır. Örneğin
araştırmacı "öğrenci başarısının" zeka ve çalışma alışkanlıklarından önemli derecede
etkilenebileceğini düşünmüş olsun. Bu durumda, yapılabilecek şeylerden biri, değişik zeka
düzeyleri ve değişik çalışma alışkanlıkları olan öğrencilerin başarılarını karşılaştırmaktır.
Bağımsız değişkenler, araştırmacı tarafından değiştirilebilen değişkenler olmakla birlikte,
pratikte, bu durum iki şekilde sağlanır. Birincisi, araştırmacı, gerçekten kontrolü altında tuttuğu
bağımsız değişkenin çeşitli değerler alabilmesini sağlayabilir. Bu tür bağımsız değişkenlere
"aktif' değişkenler denir. İkinci durumda ise, araştırmacı, ancak, zaten varolan değişik
seçeneklerden yararlanarak bağımsız değişkenleri oluşturur. Bu tür değişkenlere de "pasif'
değişkenler denir.
Örneğin, ışığın ve zekanın "okuma hızına" olan etkileri bulunmak istensin, Araştırmacı, ışık
şiddetini bir reosta yardımı ile (voltajı değiştirerek) azaltıp çoğaltabilir ve her durum için okuma
hızını ölçebilir. Ancak öğrencilerin zeka düzeylerini değiştirmek kendi elinde olmadığı için,
araştırmacı, değişik zeka düzeylerinde öğrenciler ya da öğrenci grupları seçer ve araştırmasını
bu gruplar ile yaparak zekanın okuma hızına etkisini bulmaya çalışır. Burada, ışık aktif (etken),
zeka ise pasif (edilgen) bağımsız değişkenlerdir.
Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi, çoğu zaman, dolaylıdır. Asıl etki "ara
değişken" denen bir kavramsal yapı ile açıklanır. Bu açıdan bakınca, bağımsız değişken fiziki
bir nitelik taşır. Örneğin, televizyonla desteklenen öğretimin televizyonsuz öğretime oranla daha
iyi sonuçlar verdiği gözlenmiş olsun. Burada, öğretim yöntemi (televizyonlu - televizyonsuz)
bağımsız değişken ve öğrenci başarısı ise bağımlı değişkendir. Ancak, öğrenci başarısı,
yalnızca televizyonun varlığı ile açıklanamaz. Televizyon destekli öğretimin öğrenme kuramları
açısından etkisi, öğrenciye ulaşan iletişim kanallarının artırılmış olması ile açıklanabilir.
Öğrenme olayı, işe karışan duyu organlarının sayısı ve katılım yoğunluğu ile doğrudan ilgilidir.
0 halde, asıl önemli olan, televizyonun varlığı ile gerçekleşen bu öğrenme ortamının
kavranmasıdır. Öğrenme ortamındaki bu iyileşmeyi sağlayan ara değişken "iletişim
kanallarının sayısı" dır. O halde, değişkenlerin etki sırası:
"Bağımsız değişken - Ara değişken - Bağımlı değişken" şeklindedir. Bu sıra yukarıdaki örneğe
uygulandığında "Öğretim Yöntemi (televizyonlu - televizyonsuz) - İletişim Kanalı Sayısı (çokaz) - Öğrenme (çok-az)" olur.
Örnek: Eğitim düzeyi ile iş doyumu arasındaki ilişki araştırılıyorsa eğitim düzeyi bağımsız
değişken, iş doyumu ise bağımlı değişken olur. Ara değişken ise iş’tir.
Eğitim Düzeyi
(Bağımsız değişken)

–

İş
(Ara Değişken)

–

İş Doyumu
(Bağımlı Değişken)

Kontrol değişkenleri, ele alınan bağımsız değişkenlerin dışında, fakat bağımsız değişkenler
gibi, bağımlı değişkeni şu veya bu şekilde etkileme olasılığı kuvvetli olan "şaşırtıcı"
değişkenlerdir. Araştırmada üç tür kontrol değişkeni olabilir. Bunlar:
a) Evren'e ait kontrol değişkenleri zeka, yaş, cinsiyet ve deneyim gibi araştırmaya
katılan bireylerin kendilerinde var olan niteliklere ilişkin ayrılıklardır.
b) Araştırma süreç'ine ait kontrol değişkenleri ölçme, zaman gibi araştırma anındaki
"işlem" ayrılıkları ile
c) Araştırmanın yapıldığı yerdeki dış kaynaklara ait kontrol değişkenleri gürültü, ışık
gibi, tamamen araştırma ortamından gelen ayrılıklardır. Araştırmacı, bağımsız değişkenin
bağımlı değişkeni nasıl etkilediğini bulabilmek için, kontrol değişkenlerini sabit tutmak
(grupları eşitlemek) zorundadır. Aksi halde, bağımlı değişken üzerindeki değişikliklerin,
gerçekten, bağımsız değişkenden mi yoksa öteki değişkenlerden mi olduğu bilinemez.
Uygulamada, her zaman, neyin bağımlı, neyin bağımsız, neyin kontrol değişkeni olduğunu
söylemek zordur. Bir değişkenin belli bir sınıfa girmesi, onun kendisinden gelen bir özellik
olmayıp, araştırmacının amaçlarına ve duruma göre değişmektedir. Birçok kez, bu tür bir ayırım
yerine, yalnızca "değişken"den söz etmek yeterli olabilir. Değişkenleri bağımsız - bağımlı ve
kontrol değişkenleri olarak sınıflamak, "neden - sonuç" ilişkilerinin öngörüldüğü deneme
düzenleri için geçerlidir. Amaç, yalnızca değişkenler arasındaki ilişkinin var olup olmadığını
belirlemek ise, o zaman, bağımlı - bağımsız ayırımı gereksizdir.
Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin ayırımı güç olmakla birlikte, kontrol değişkenlerini, her
durumda düşünmek ve kontrol altına almaya çalışmak gerekmektedir. Çünkü, araştırmacı,
bağımlı, bağımsız ayırımı yapmasa bile, yalnızca bilinen ve aranan değişkenler arasındaki
ilişkiyi bulabilmek için kontrol değişkenlerini sabit tutmaya çalışmak zorundadır.
Kontrol değişkenlerinden bir bölümünü kontrol altına almak kolay ise de, çoğunun kontrolü
güç ya da olanaksızdır. Kontrol güçlüğü için iki temel neden olabilir. Bunlar:
a) değişkenin varlığını bilememe ya da düşünememe ile
b) değişkeni kontrol etme olanağının bulunamayışı ya da kontrolün istenilen duyarlıkta
yapılamayışıdır.
4.1.2. Problem Tanımlamasında Değişkenler
Araştırmacı, araştırdığı problemi, değişkenler açısından görebilmeli ve öylece ifade
edebilmelidir. Böylece, olgular, tek tek değil, belli bir sistem bütünlüğünde ele alınabilecektir.
Araştırmanın amacına bağlı olarak, ele alınacak değişkenlerin sayısı ve ele alış biçimi de değişir.
Bu konu son derece önemlidir (Simon, 1969). Amaç, belli bir (x,y,z, ...) değişkeni tanımak, nicel
ya da nitel yönlerini bulup ortaya çıkarmak ise, ilgilenilen her değişken, ayrı ayrı ele alınır ve
betimlenmeye çalışılır. Bir grubun yaş dağılımı, zeka düzeyi ve dağılımı, sosyo-ekonomik
gelişmişlik düzeyi; bir yöredeki hastalık türleri vb. ilgiler bu türden betimlemeleri gerektirir.
Bazı araştırmalarda amaç, daha ileri düzeylerde olup, değişkenler arası ilişki ya da neden - sonuç
ilişkisi arayan türdendir. Değişkenler arası ilişkiler bilinmek istendiğinde, bu, aslında, bir "neden

- sonuç" aramasıdır. Ancak deneme araştırmaları dışında izlenebilen yaklaşımlar, böyle bir
yargıya olanak vermezler; sonuçlar, olası beklentiler şeklinde değerlendirilir. Örneğin, bir
toplumda, bireylerin zeka düzeyi ile beslenme alışkanlıkları arasında doğrusal bir ilişki varsa,
bu, neden - sonuç olarak yorumlanamaz. Çünkü, iyi beslenmenin zeka düzeyini yükseltebileceği
kadar yüksek zeka düzeyinin de iyi beslenmeyi sağladığı düşünülebilir ya da her ikisini de
etkileyen üçüncü bir faktör (değişken) olabilir. Bununla birlikte, pratikte, iyi beslenmenin zeka'yı
yükseltebileceği düşünülür ve alınacak önlemler bu anlayışı yansıtır.
Doğrudan ya da dolaylı "neden - sonuç" ilişki aramalarında, araştırma problemi, bağımlı ve
bağımsız değişkenler olarak belirginleşir. Daha önce de belirtildiği gibi, araştırmada açıklanması
istenen şey (durum), kişiyi rahatsız eden "sonuç" bağımlı değişkendir. Araştırmacı, o sonucu
etkileyebilecek olası değişkenleri düşünürken, bağımsız değişkenleri aramaktadır. Başlangıçta,
bu değişkenler, genel düzeyde tutulursa da, giderek da-ha ayrıntılı bir biçimde ele alınır.
Böylece, problemin dilimlere ayrılması, sonrada seçilen dilimlerden birinin ayrıntılı
tanımlanması yapılmış olur. Örneğin, "öğrenci başarısızlığı" ya da "baş ağrısı" bağımlı değişken
olsa, bu sonuçların olası nedenleri arasında "zeka düzeyi - çalışma alışkanlıkları -çalışma ortamı
- öğretim yöntemi - değerlendirme yöntemi vb." ile, "sinirsel fiziksel (iltihabı durumlar, hazım,
kan basıncı vb.)" gibi bağımsız değişkenler akla gelebilir. Ancak, araştırmacı, her seferinde,
bunları tümü ile ele almakta güçlük çekeceğinden, problem alanını sınırlandırır; yani bağımsız
değişkenlerden yalnızca bir ya da birkaçı üzerinde durmaya karar verir; sınırlandırılmış problem
alanında daha ayrıntılı tanımlamalar yaparak çözüm beklentisinin sınanması için hangi ilişkilerin
aranacağını belirtir. Ayrıca, araştırmacı doğrudan ele alamayacağı bağımsız değişkenleri de,
olanakları ölçüsünde, kontrol değişkenleri olarak değerlendirir. Örneğin, "çalışma ortamı" nın
öğrenci başarısına etkisi değerlendirilirken, öğrencilerin zeka düzeyleri kontrol değişkeni olarak
alınır. Bu amaçla, önce benzer zeka dağılımları olan iki gruptan birine daha iyi bir çalışma ortamı
sağlanır, ya da çalışma ortamları farklı iki öğrenci grubu oluşturulurken zeka düzeylerinin
yaklaşık aynı olması koşulu aranır; sonra, bu iki grup öğrenci "okul başarısı" açısından
karşılaştırılır.
Bir başka deyişle, bağımsız değişkenlerden biri ya da bir bölümü, bağımlı değişken üzerindeki
etkileri belirlemek üzere seçilir; bunun dışındakiler kontrol değişkeni olarak değerlendirilir.
O halde, bağımlı (y) değişken, bağımsız (x) değişken(ler)in tekli ya da çoklu bir fonksiyonu
olarak algılanabilir. Buna göre:
y = f (x.,) yada
y = f (xr x2, x3 .. xn)'dir. Bu ilişkinin "kesin" ("determinist") ya da olasılığa dayalı oluşu,
o alanın gelişmişliği ile orantılıdır.
4.2. Araştırma Amacının Belirlenmesi
Araştırma konusu belirlendikten sonra bu konu ile ilgili gerçekleştirilecek orijinal,
yapılabilir, bilim ve uygulamaya yararlı katkılar sağlayacak ön amaçlar/çözümlenecek
problemler belirlenir. Araştırmada incelecek kaynakları sınırlandırmak, kaynak taramalarını
sınırlandırmak ve belirli problemlere yoğunlaşmak için araştırmanın esas amaçlarını
belirlemede yararlı olacak ön amaçların taslak amaçların önceden belirlenmesi gerekir.

Araştırmada hedef alınan amaçlar ön bilgilere, gözlemlere ve önsezilere dayalı olarak tek tek
belirlenir. Araştırma bir konuda bir ya da daha fazla amacı gerçekleştirmek/problemi çözmek
amacıyla yapılır. Araştırmanın birden fazla amacı olabilir. Ancak araştırmanın kısa zamanda
sonlandırılması, ihtiyaç duyulan bilimsel çözümlerin yeterince kısa sürede üretilebilmesi için
çerçevesinin dar tutulmasında da yarar vardır. Araştırmanın amaçlarının düz ya da soru
cümleleri ile belirtilmesinin önemi yoktur. Önemli olan seçilen konuda hangi amaçların
gerçekleştirileceğinin/hangi problemlerin çözülmek istendiğinin doğru ve tam olarak
tanımlanmasıdır. Araştırmanın ön amaçlarının belirlenmesi araştırma planında
değişikliklerin yapılması konusunda rasyonel davranmayı sağlar.
Araştırmanın amacı, iyi tanımlanmış bir problem ifadesinde saklı olmakla birlikte, her türlü
yanlış anlamayı önleyecek açıklıkta, ayrı bir altbölümde ele alınır. Çoğu deneysel ve ankete
dayalı çalışmada, araştırmacı sınamak istediği şeyleri hipotez oluşturmak yoluyla ortaya koyar.
Özellikle nitel araştırmalarda ise herhangi bir hipotez ifade edilmeden çalışma yürütülür (Bell,
1987:13). Ancak böylesi bir yöntemin başarılı olabilmesi için araştırmacının deneyimli olması
gerekir. Aksi taktirde, araştırmacının elde ettiği verileri uygun bir şekilde analiz etmesi ve
rapora dökmesi zordur. Özellikle küçük ölçekli ve az sayıda denekten oluşan araştırmalarda
hipotez oluşturulması ve bunların sınanması, örnek kütlenin yetersizliği yüzünden tercih edilen
bir yöntem değildir. Bu durumda araştırma amaçlarının net olarak ortaya konması, yeterli ve
arzu edilen bir yoldur. Burada önemli olan şey hipotezin varlığı değil, araştırmacının
incelemeye aldığı konunun gerçekten buna değer olması ve incelemenin yürütülme şeklidir.
Araştırma ilerledikçe, belirlenen araştırma amaçlarında bazı gerekli düzeltmeler yapılması hoş
görülebilir. Ancak, bu durum araştırmanın başlangıcında amaçların belirlenmesi gereğini
ortadan kaldırmaz.
Araştırma probleminin en somutlaştığı yer amaçlardır. Amaçlar, "Ne?, Nasıl? ve Niçin?" gibi
sorularla ilgili olup, aydınlatılmak istenen değişkenleri ve ilişkilerini sorgulama ifadeleridir.
Ayrıca, iyi hazırlanmış araştırma başlığının da açılımıdır (Lin, 1976, ss. 134 -135).
Araştırma, temelde, sistemli olarak soru sormalardan oluşur. İyi sorular sorabilmek ya da
denenceler (hipotezler) geliştirebilmek, onları cevaplamak ya da sınamaktan daha güçtür. Elde
edilen veriler, sorulan soruya ve nasıl sorulduğuna bağlıdır. Sorular tek bir obje, durum vb.
için olabileceği gibi belli bir grup ya da evren için de olabilir. Bunlardan her biri, biliminin
temel amaç ve işlevlerine paralel olarak düzenlenebilir (Runkel ve McGrath, 1972, ss. 2, 27 29).
Araştırmada amaçlar iki düzeyde düşünülür. Birincisi genel amaçtır ve giriş cümlesi
niteliğindedir. Örneğin, genel amaç "Türkiye'de okullaşma durumunun bugünkü düzeyini
belirlemek" olabilir. Ancak, bu, ayrıntılı alt amaçlara dönüştürülmedikçe kişileri farklı
beklentilere götürebilir. Bu nedenle, ikinci düzeyde işlevsel (hangi değişkenlerde hangi verileri
toplanacağını belirleyen) alt amaçlara yer verilir. Örneğin, okullaşma oranının cinsiyete,
yerleşim merkezlerine (kır-kent), bölgelere, yaşlara ve yıllara göre ayrıntılarını isteyen sorular
sıralanabilir. Bu sorulara yer verilmeden, bunların hangilerine ilişkin veri toplanacağı
kestirilemez, garanti edilemez. Araştırmanın amaç altbölümündeki bilgiler, araştırmacının
karşılaşılan problemin çözümünü etkilediğini ve bu nedenle aydınlatılması gerektiğini düşündüğü

değişkenleri, tek tek ya da ilişkiler düzeni içinde, sorgulayıcı niteliktedir. Bunlar, problem
çözümünde karar dayanağı niteliğindeki verilerin ifadesidir.
4.2.1. Araştırma Amaçlarının Yazılması
1) Araştırmacı, önce çok genel anlamda bir araştırma konusu bulur.
2) İkinci aşamada değişik ölçütler kullanarak bu konuyu 'araştırılabilecek' şekle getirir, yani
daraltır.
3) Sonra bu konuda nelerin tartışılacağına dair genel araştırma soruları ifade edilir.
4) En son aşamada ise, araştırmanın amaçları belirlenir.
4.2.2. Araştırma Sorularının ve Amaçlarının İfade Edilmesi
İfade Edilişi
Araştırmanın ayrıntılı amaçları iki şekilde ifade edilebilir. Bunlar:
1) Soru cümleleri ile /ya da
2) Denenceler (Hipotezler) dir.
Soru Cümlesi
Bir çok araştırmada, amaçlar, soru cümleleri ile ifade edilir. İfade ediliş kolaylığı ve denencedekine
(hipotezinkine) benzer bir varsayıma (sayıltıya) dayanma zorunluğunun olmayışı, bu yaygın
kullanımın başlıca nedenleridir. Araştırma sorularının açık olarak yazılması ve tanımlanması,
araştırmacının neyi amaçladığı ve hangi noktaya vardığının belirlenmesi ve araştırmacıya yol
göstermesi açısından çok önemlidir. Uygulamada bir çalışma değerlendirilirken genellikle önce
çalışmanın sonuçlarına, sonra da bu sonuçların araştırma sorularıyla ne derece bağdaştırıldığına
bakılır. Örneğin, ayrıntılı amaçların ifadesi olarak:











Üniversite öğrencilerinin zeka düzeyi nedir?
Öğrencilerin zeka düzeyleri ile üniversiteye giriş puanları arasın-da bir ilişki var mıdır?
Astımlı hastaların ortak kişisel özelikleri (varsa) nelerdir?
Dış ticarette, dışalım ve dışsatım miktarlarının, 1950 - 1980 arasında, yıllara göre gelişimi
nasıl olmuştur.
A yöresindeki demir madeninin toplam rezervi ne kadardır?
A maddesinin yapısını oluşturan elementler nelerdir? gibi çeşitli sorular
sorulabilir.
Türkiye'de toplam çalışanların yaş grupları itibariyle dağılımları nedir?
Çalışanlar içinde sendikalı oranı nedir?
İmalat sektöründe kapasite kullanımı nedir?
Türkiye'de gelir dağılımının son 15 yılda gösterdiği eğilim nedir?

Araştırma sorularının yazımında, konu belirlemede olduğu gibi değişik yöntemler
kullanılabilir. Bir problemi ifade etmenin değişik yollan vardır. Bu ifade biçimi araştırmanın
başarısını ve bulguların niteliğini etkiler. Araştırma sorularının yazılmasında özellikle
'ne'(tanımlayıcı) ve 'niçin' (açıklayıcı) farkına dikkat etmek gerekir. Ne sorusuna cevap bulmak,

niçin sorusuna cevap bulmaktan çok daha kolaydır. Örneğin, 'imalat sektöründe çalışan
bayanlar arasında sendikalaşma oranı nedir?' sorusuna 'imalat sektöründe çalışan bayanlar
arasında sendikalaşma oranı erkeklere göre niçin daha düşüktür?' sorusuna göre çok daha kolay
cevap bulmak mümkündür. Kısacası, araştırma soruları araştırmanın niteliğini ve bulgularını
belirler. Soruları 'ne' ve 'niçin' soruları olarak iki gruba ayırmak mümkündür.
Bu listeye daha bir çok soru eklenebilir. Bu sorular, araştırmanın 'tanımlayıcı' kısmını
oluştururlar. Ancak, bir araştırmayı tamamen tanımlayıcı bir temele oturtmak onun 'ders kitabı'
veya 'rapor' niteliğine bürünmesine sebep olur. Bu özellikle yüksek lisans veya doktora tezi
yapan araştırmacılar için, yaptıkları araştırmanın bulgularının değerinin azalmasına sebep olur.
Oysa tez çalışmalarında ortada 'tez/iddia' olmalı ve bulgularla bu iddia sınanmalıdır. Bu
sebeple, bu tür çalışmalarda 'niçin' sorularına yer verilmelidir.
"Niçin" sorusuna yönelik tipik araştırma örnekleri





Niçin kişi başına düşen araştırma harcamaları itibariyle Türkiye Avrupa sonuncusudur?
Niçin kara taşımacılığı deniz ve demiryolu taşımacılığının önündedir?
Niçin Polonya Türkiye'den daha fazla yabancı yatırım alıyor?
Niçin Bulgaristan AB'ne girecek ülkeler sıralamasında Türkiye'nin önünde yer alıyor?

Bu tür sorular tanımlayıcı bir yaklaşımdan daha fazlasını, yani belli analizleri gerektirir.
Bunlara cevap bulmak için belli izahlar, ilişkiler, karşılaştırmalar, tahminler, genellemeler ve
kuramlara göz atmak gerekir.
Bu aşamada bir hatırlatma yapmakta fayda vardır. Uygulamada birçok araştırma hem 'ne' hem
de 'niçin' sorularına birlikte cevap aramaktadır. Araştırma sorularının bu iki formatı ayrı ayrı
kullanarak oluşturulması gibi bir mecburiyet yoktur. Önce durumu tespit etmek adına 'ne'
sorulan ortaya atılır. Daha sonra durumu izah etmek için de 'niçin' sorularına cevap aranır. İdeal
olanı budur.
Araştırma Amaçlarının Yazılması: Yukarıda anlatılanlardan araştırma konu ve amaçlarının
belirlenmesi sürecinin şu aşamalardan oluştuğunu çıkarmak mümkündür.
Elbette her araştırmacı çalışmasında benimsediği ifade tarzına uygun olarak araştırma
amaçlarını ortaya koyar. Yukarıdaki örnekte belirlenen amaçlan şu şekilde ifade etmek
mümkündür:
'Takımların değişik sebeplerden dolayı işletmelerde giderek daha fazla kullanıldığına dair
yaygın bulgular vardır (bu iddiayı destekleyen birkaç kaynak gösterilir). Bu çalışmanın amacı
işletmelerin takımları uygulama amaçlarını belirleyip, takımların başarısını sağlayan
faktörleri ve bu faktörlerin başarı üzerindeki etki derecelerini ortaya koymaktır. Bulgular
sonucunda uygulayıcılar için yararlı olabilecek sonuçlara ulaşılması ümit edilmektedir.'

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde bilimsel bir araştırmada değişkenlerin, aldıkları değerlere göre sürekli ve
süreksiz değişkenler olmak üzere ikiye; kontrol biçimlerine göre bağımlı, bağımsız ve
kontrol olmak üzere üçe ayrıldığını, değişkenlerin problem tanımlamasındaki önemini,
bilimsel bir araştırmanın amacının nasıl belirleneceğini, yazılacağını ve ifade edileceğini
öğrendik.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

Evren'e ait kontrol değişkenleri; zeka, yaş, cinsiyet ve
deneyim gibi araştırmaya katılan bireylerin kendilerinde var
olan niteliklere ilişkin ayrılıklardır.

( )

( )

Değişkenin özelliğine göre, ondan elde edilebilecek en
duyarlı veri türü belirlenebilir.

( )

( )

Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi,
çoğu zaman doğrudandır.

( )

( )

Değişken üzerinde her birey yalnızca tek bir kategoride yer
alabilir.

( )

( )

Sosyal bilimciler olaylardaki değişmeleri karşılaştırmaya ve
iki ayrı miktar arasındaki ilişkileri tespit etmeye çalışırlar.

( )

( )

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6) Aslen bir matematik terimi olan ve araştırmada incelenen birden fazla kategoriye ve değere
sahip bir özelliğe verilen ad nedir?
a) Boyut
b) Tür
c) Hipotez
d) Yöntem
e) Değişken
7) “……….. bir tür "sonuç" olup, araştırmacıyı rahatsız eden ve açıklanması istenen
durumdur.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Bağımlı değişken
b) Ara değişken
c) Sürekli değişken
d) Bağımsız değişken
e) Süreksiz değişken

8) Aşağıdakilerden hangisi araştırma amaçlarının yazılması sürecindeki aşamalardan biri
değildir?
a) Araştırmacı, çok genel anlamda bir araştırma konusu bulur.
b) Araştırmacı, konuda nelerin tartışılacağına dair genel araştırma soruları ifade edilir.
c) Araştırmacı, araştırmanın amaçlarını belirler.
d) Araştırmacı, araştırmadaki değişkenleri saptar.
e) Araştırmacı, değişik ölçütler kullanarak bu konuyu 'araştırılabilecek' şekle getirir,
yani daraltır.
9) Aşağıdakilerden hangisi “ayrıntılı araştırma amacı” ifadelerine örnek olarak verilemez?
a) Dış ticarette, dışalım ve dışsatım miktarlarının gelişimi nasıl olmuştur?
b) Üniversite öğrencilerinin zeka düzeyi nedir?
c) A yöresindeki demir madeninin toplam rezervi ne kadardır?
d) A maddesinin yapısını oluşturan elementler nelerdir?
e) Astımlı hastaların ortak kişisel özelikleri (varsa) nelerdir?
10) Değişkenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bağımsız değişken, bağımlı değişken üzerindeki etkisinin öğrenilmek istendiği
uyarıcı değişkendir.
b) Bir değişken, alt ve üst sınırları içinde, belli değerlerden, belli seçeneklerden
başkasını alamıyor ise, yalnızca tam sayılarla ifade edilebiliyorsa bu değişkene süreksiz
değişken denir.
c) Kontrol değişkenleri, ele alınan bağımsız değişkenlerin dışında, fakat bağımsız
değişkenler gibi, bağımlı değişkeni şu veya bu şekilde etkileme olasılığı kuvvetli olan "şaşırtıcı"
değişkenlerdir.
d) Araştırmanın yapıldığı yerdeki araştırma sürecine ait kontrol değişkenleri; gürültü,
ışık gibi, tamamen araştırma ortamından gelen ayrılıklardır.
e) Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin ayırımı güç olmakla birlikte, kontrol
değişkenlerini, her durumda düşünmek ve kontrol altına almaya çalışmak gerekmektedir.

CEVAP ANAHTARI
1 ( Doğru ), 2 ( Doğru ), 3 ( Yanlış ), 4 ( Doğru ), 5 ( Doğru ),
6 ( e ), 7 ( a ), 8 ( d ), 9 ( a ), 10 ( d ).
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hipotez nedir, nasıl oluşturulur, özellikleri ve türleri nelerdir?
2) Bilimsel bir araştırmada önem neyi ifade etmektedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Hipotez

Bilimsel bir araştırmada Gerçekleştirdiği bilimsel bir
hipotezin ne olduğunu, nasıl araştırmada
hipotez/hipotezler oluşturur.
oluşturulduğunu,
özelliklerini ve türlerini
öğrenir.

Önem

Bilimsel bir araştırmada Bilimsel bir araştırmada,
önemin neyi ifade ettiğini araştırmanın önemini anlar.
öğrenir.

Anahtar Kavramlar
Hipotez, Bilimsel Araştırmada Önem

Giriş
Bilimsel bir araştırmada hipotezler büyük öneme sahiptir. Oluşturulan hipotezler, araştırma
amaçlarının sınanması üzere geliştirilen ifadelerdir. Bilimsel bir araştırmada hipotezler, olaylar
ya da değişkenler arasında var olduğu belirtilen ilişkileri ifade etmektedir. Belirli gerekçelere
sahip ve belirli bir kuramsal yapıya dayalı olması gereken hipotezler, araştırma süreci üzerinde
etkilidir. Soruların ve hipotezlerin niçin sorulduğunun cevabı araştırmanın önemini
vermektedir. Bu noktada bir araştırmada hipotezlerin, araştırmanın önemi ile ilişkisi
gözlemlenmektedir. Bu bölümde yukarıda sıralanan hususlara değinilecektir.
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5.1. Hipotezlerin (Denencelerin) Oluşturulması ve İfade Edilmesi
Hipotez belli davranış, olgu veya olaylara dair yapılan önseziye dayalı izahlardır. Her
araştırmacının kafasında, kaynak taramasına başlamadan önce dahi belli hipotezler vardır.
Kaynak taraması yapılıp çalışmanın diğer aşamalarına geçildikçe, bu hipotezler belli
süzgeçlerden geçirilerek rafine hale getirilir ve nihai şekillerini alırlar.
Bazı araştırmalarda amaçlar, sınanmak üzere geliştirilen, hipotezlerle (denencelerle) ifade edilir.
Bu amaçla en az iki değişken arasındaki kestirilen ilişkiyi açıklayan ifadeler kullanılır. Örneğin,
"insanlar, ödüllendirildiklerinde daha iyi öğrenirler" ya da "müzik, ameliyatlardaki ağrının
hissedilmesini önemli ölçüde azaltır" gibi.
Araştırmalarda, olaylar ya da değişkenler arasında var olduğu söylenen (kestirilen) ilişkiye,
araştırma dilinde, "denence (hypothesis-hipotez) denir. Bir başka ifade ile, denence (hipotez)
denenen yargıdır. Bu yargı ise, ölçülebilen ya da ölçülebilme olasılığı görünen en az iki
değişken arasındaki ilişkiyi, kuvvetli olasılıklarla, önceden kestiren; gözlemlere yön vermek
ve verileri yorumlamak için, geçici olarak kabul edilen ilişkisel bir yargıdır. Denence
(hipotez), belli bir kuramsal yapıya dayalı olmalıdır. Araştırmacı, her aklına gelen ilişkiyi
denence (hipotez) olarak ifade edemez. Beklenen ilişkinin nedenleri hakkında oldukça
inandırıcı bir gerekçeye sahip olmak, bunu, hiç değilse ussal olarak açıklayabilmek gerekir.
Örnek: Kuramdan Hipotez Üretmek
Doktora tezinde Yabancı Sermayenin Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine
Etkisi' konusunu işleyen araştırmacı bu alanda yaygın olarak tartışılan
'Dependencia-Bağımlılık' kuramını test etmeye karar verdi. Kuramın belli
iddiaları arasında yabancı firmaların aslında sermaye transferi yapmadıkları,
bunun yerine genellikle yerli bankalardan kredi aldıklarını; eski teknolojilerini
transfer ettikleri, çalışanları sömürdükleri ifadeleri yer almaktaydı. Araştırmacı
buna dayalı olarak şu hipotezleri geliştirdi:
Hı: Yabancı Firmalar yatırımlarının çoğunu alıcı ülke kaynaklarından finanse
ederler;
Hz: Yabancı Firmaların köken ülkelerinde kullandıkları teknoloji, alıcı
gelişmekte olan ülkelerde kullandıklarından daha sermaye yoğundur;
H3: Yabancı Firmalar, faaliyette bulundukları ülkenin yerli firmalarına 0-ranla
daha düşük ücret öderler.
Araştırmacı, gelişi güzel veri toplayan biri değildir. Her gözlem (veri toplama işi) belli bir görüşü
test etme amacıyla yapılır. Bir başka ifade ile çoğu araştırmalarda amaçlar denencelerle
(hipotezlerle) ifade edilmese bile, belli bir deneme amacı taşır. Bir araştırmada amaç, "A ile B
arasında bir ilişki var mıdır?" şeklinde ifade edilmiş olsa bile, bu, araştırmacının böyle bir
ilişkiyi sezinlediğinin de bir ifadesidir. Denence (hipotez), araştırma sonunda verilecek karar için

veri toplar, araştırmacıya rehberlik eder. Bu nedenlerle, önceden geliştirilmelidir; araştırma
sonunda elde edilen bulgulara uyum gösterecek bir denence (hipotez) geliştirmek, bilimsel
yaklaşıma uygun olmaz. Araştırma sonunda elde edilen verilere uygun bir denence (hipotez)
geliştirmek istenebilir. Yeni denencenin (hipotezin) bilimsel bir anlam taşıması için, yeniden
yapılacak bir araştırma ile mutlaka denenmesi gerekir. Toplanan veriler, ancak, önceden
geliştirilen beklentiler ışığında yorumlanabilir. Araştırmacının, verileri topladıktan sonra
denence (hipotez) kurmaya kalkışması, oyunda, karşı tarafın kâğıtlarını görerek oynamaya
benzer.
Bir hipotez, araştırmacının araştırma probleminin değişkenleri arasındaki ilişkiye dair
beklentilerini ifade eder. Problemin en özel şekliye ifade ediliş biçimidir. Araştırmacının
çalışmanın sonuçları hakkındaki düşüncelerinin özlü ifadesidir. Burada çok önemli bir uyarı
yapmakta fayda vardır. Araştırmacı, inandığı (veya sezinlediği) şekilde veya kaynak taraması
sonrası ulaştığı bilgiler ışığında hipotezlerini ifade eder. Sonra bunun için gerekli verileri toplar
ve nihayet analiz eder. Analizler sonunda hipotez kabul veya reddedilir. Yoksa araştırmacı
çalışmasını hipotezlerini 'doğrulamak/ispatlamak' için yapmaz. Araştırmalar, bir şeyi
'ispatlamak' için yapılmaz. Araştırmalar 'olanı en uygun şekilde ortaya çıkarmak için' ve ortaya
çıkan verilerden hareketle kararlar almak, tahminler yapmak, yeni açıklamalar getirmek için
yapılır. Bu bakımdan, bir hipotezin doğrulanması/kabul edilmesi ile reddedilmesi aynı öneme
sahip sonuçlardır. Eğer her hipotez doğrulanacak diye bir kural olsaydı, hipotezlerin
belirlenmesiyle birlikte araştırmanın bitmesi gerekirdi. Veri toplayıp analiz yapmaya,
istatistiksel teknikler uygulamaya gerek kalmazdı.
Hipotezler kaynak taraması aşamasından hemen sonra, 'veri toplama' ve 'analiz etme'
aşamalarından ise önce formüle edilir. Bunun mantıklı gerekçeleri vardır:
Birincisi, hipotezler daha önce benzeri alanlarda yapılmış çalışmaların bulgularına
dayandırılır.
İkincisi, ancak hipotezler oluşturulduktan sonra 'ne tür verilere ihtiyaç duyulduğu' kesinleşir.
Hipotezler sayesinde çalışmanın neleri sınamak üzere tasarlandığı belirginleşir. Buna dayalı
olarak, veri toplama aracında yer alması gereken sorular da belirlenmiş olur. Bu sayede veri
toplamada iki tuzak olan 'eksik veri' ve 'gereksiz veri' tehlikelerinden kurtulmuş olunur. Bu
yönüyle bakıldığında hipotezlerin örnek kütle, ölçüm araçları, tasarım, veri analiz teknikleri
ve sonuç bölümleri dahil olmak üzere araştırmanın bütün boyutlarını etkileyeceği açıktır.
Hipotez bir yargı cümlesi veya önermesi olup, araştırmanın başlangıcında sahip olduğumuz ön
kanaati ya da inancı yansıtır. Bu durum, adliye mahkemelerinde duruşmanın başlangıcında
hakimin sahip olduğu suçlu olduğu ispatlanana kadar sanığın masum ve suçsuz olduğu
kanaatine benzer. Hipotezler araştırmanın ispatlanması gereken önermeleridir. Hipotezler
toplanan veriler yardımıyla irdelenir ve ispatlanır.
 Alt problemler veya hipotezler, problemin daha net belirlenmesini sağlar.
 Ancak alt problem mi yoksa hipotez mi oluşturulacağı önemlidir. Belirli bir araştırma
sorusu, neyi bulmaya çalıştığımızı belirtir. Hipotez ise, bu soruya önceden verilmiş
yanıt ya da kanaat cümlesidir.



Hipotezler önceki deneyimlere ve araştırmalara dayanır. Her alt araştırma sorusuna
verilecek güvenli yanıtlar yoksa, hipotez yerine araştırma soruları ile yetinebiliriz.
Tümüyle tanıtıcı amaca yönelik (betimsel) araştırmaların hipotezi olmaz. Analitik
(açıklayıcı, nedensellik) araştırmalarında hipotez teşkil edilir. Neden, niçin, nasıl, ne
zaman tipte düzenlenmiş araştırmalarda hipotez teşkil yoluna gidilir.

5.1.1. Hipotezlerin Özellikleri
İyi bir hipotez aşağıdaki temel özelliklere sahip olmalıdır. Bunlar:








Daha önce yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla uyumluluk göstermelidir;
Makul olmalıdır;
Açık ve mümkün olduğunca öz bir şekilde ifade edilmelidir; ve
Sınanabilir olmalıdır.
Yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.
Probleme çözüm önermelidir.
Deney ve gözlemlere açık olmalıdır.

Hipotezin Muhtemel Üç Sonucu Vardır:
1) Doğrudan kanıtlanıp doğrudan geçerli haline gelebilir bir hipotez gözlem ve
deneylerle
doğrulanırsa
teori
değil
gerçektir.
2) Yeni gerçeklerle desteklenerek teori veya kanun haline gelebilir.
3) Çürütülüp terkedilir.
Yukarıdaki tartışmalar ışığında, hipotezlerin makul bir gerekçeye dayalı olarak oluşturulmaları
gereği açıktır. Hipotezler kendinden önceki araştırmaları takip etmeli ve sonraki araştırmalara
da öncülük etmelidir. Hipotezlerin doğrulanması veya reddedilmesi kuram ve/veya uygulama
açısından bir anlam ifade etmelidir. Bu bakımdan iyi bir hipotezin önemli özelliklerinden bir
tanesi, daha önce yapılmış çalışmalarla tutarlılık arz etmesidir. Elbette sosyal bilimlerin bir
çok alanında birbirleriyle çelişen sonuçlar vardır. Ancak eğer genel kabullerle çelişir sonuçlara
ulaşılıyorsa dahi, bunun kuramsal altyapısını ve bu altyapıya dayalı olarak geliştirilen
hipotezlerin örgülerinin ustaca yapılması gerekir.
Yukarıda yapılan tanım hipotezin, belirli davranış, olgu veya olayların ortaya çıkışlarına dair
önseziye dayalı bir izah olduğunu ortaya koymuştu. Önsezi burada keyfiyet olarak
algılanmamalıdır. İyi bir hipotez makul bir açıklama getirmelidir. Telefon ettiğiniz kişi cevap
vermiyorsa hemen o kişinin 'öldüğü' hipotezini kuramazsınız. Bu makul bir açıklama
olmayacaktır. Bunun yerine kişinin o anda evde olmadığı, telefonu duyamayacak bir noktada
olduğu, uyuduğu gibi hipotezler geliştirmek çok daha makuldür. Uzun boylu pazarlamacıların
orta boylulara nazaran daha etkin satıcılar olduğunu hipotez etmek makul değilken, iyi motive
edilmiş pazarlamacıların motive edilmemişlere nazaran daha iyi satış yapacaklarını hipotez
etmek makul olacaktır.
İyi bir hipotez, değişkenler arasında beklenen ilişkiyi (veya farkı) mümkün olduğunca açık ve
özlü olarak ifade eder. Basit ve açık bir şekilde ifade edilen hipotez sayesinde okuyucular
çalışmayı daha kolay bir şekilde anlarlar. Hipotezin sınanması daha kolay olur ve veri

analizinden sonra sonuçlar kısmının daha net olarak ortaya konması imkanı doğar. Bu arada,
değişkenlerin net olarak tanımlanması ve ölçülebilir şekilde ortaya konması gerekir. Örneğin
şöyle bir hipotez kurulmuş olsun:
Hı: Bir ülkede ekonomik gelişmişlik seviyesi yükseldikçe yolsuzluk seviyesi düşer. Bu
örnekte yolsuzluk seviyesi bağımlı değişken (Y), ekonomik gelişmişlik seviyesi ise bağımsız
değişkendir (X).
Bu hipotezin sınanabilmesi için önce değişkenlerin tanımlanması gerekir. Örneğin ekonomik
gelişim nedir, nasıl ölçülür? Sadece kişi başına düşen milli gelir ekonomik gelişimi ifade
etmeye yeter mi? Yoksa satın alma gücü paritesi de dikkate alınmalı mı? Kişi başına düşen
otomobil, buzdolabı, tv, telefon gibi teknolojik aletlerin yanında ortalama eğitim süresi, kişi
başına düşen doktor sayısı gibi sosyal göstergeler de dikkate alınmalı mıdır? Kısacası ilk
bakışta basit gibi görülen bir değişkeni tanımlamak oldukça meşakkatli bir iştir. Eğer değişken
net olarak ve bütün boyutlar dikkate alınmadan tanımlanırsa bu durumda araştırmanın
'geçerliliği' tartışılır hale gelecektir. Aynı şekilde diğer değişken olan yolsuzluk seviyesi de
ayrıntılı bir şekilde tanımlanmalıdır. Hangi fiiller yolsuzluk olarak tanımlanacaktır? Bunlar
nasıl tespit edilecek ve ölçülecektir? Bir fikir olarak, Uluslararası Şeffaflık Örgütünce
geliştirilen Yolsuzluk Algı Endeksi (Corruption Perception Index) kullanılabilir. Demek ki bazı
değişkenleri ölçmek için, daha önce hazırlanmış veya araştırmacı tarafından bizzat geliştirilen
'ölçeklere' ihtiyaç duyulur. Ölçek geliştirme konusu sonraki derslerde ayrıntılı olarak ele
alınacaktır. Ancak bütün değişkenler ve ölçekler tanımlandıktan sonra hipotezin sınanması
mümkün olur.
5.1.2. Hipotezsiz Çalışmalar
Lisans ve Lisans Üstü öğrencilerimizle yaptığımız 'makale incelemesi' çalışmalarında kimi
zaman sorduğumuz 'bu makalenin sınamaya çalıştığı hipotez(ler) nedir?' sorusunun cevabı 'bu
çalışmanın hipotezi yok' şeklinde olmaktadır. Gerçekten de özellikle pozitivist bir yaklaşımla
ele alınmamış çalışmalarda 'açıkça ifade edilmiş' hipotezlere rastlanmaz. Ama bu durum o
çalışmalarda hipotez olmadığı anlamına da gelmez. Çünkü, bazı araştırmalarda hipotezler
'cümle formunda' (örtülü) ifade edilirler. Gerçekte ise, açık veya örtülü her çalışmada hipotez
mutlaka bulunur. Bazı çalışmalarda hipotezler açıkça ifade edilir ve doğrulukları istatistiksel
olarak sınanır. Bazı çalışmalarda ise, hipotezler örtülü bir şekilde ifade edilir ve istatistiksel
olarak sınanmazlar ancak, ya başka yazarlardan alıntı yapılarak veya yazar kendi
düşüncelerini belirterek o hipotezi doğrulamaya çalışır. Bir örnek vermek gerekirse:
İFADE: 'Küreselleşme ile birlikte rekabetin giderek yoğunlaştığı günümüz iş
dünyasında, firmaların yaşayabilmeleri, ancak çevresel değişiklikleri doğru
yorumlayabilme ve yönetebilme yeteneklerine bağlıdır.'
5.1.3. Örtülü Hipotezler
Hı: Küreselleşme rekabetin yoğunlaşmasına sebep olur
H2: Firmaların ayakta kalması çevreyi yönetme yeteneklerine bağlıdır
Hipotezin bir diğer özelliği de 'sınanabilir' olmasıdır. İlgili veriler toplanıp analiz edildikten
sonra elde edilen sonuçlar hipotezi kabul veya reddetmelidir. Hakkında veri toplanamayan

hipotez sınanamaz. 'Suç işleyenlerin sol omuzlarında görünmez bir şeytan, işlemeyenlerin sağ
omuzlarında melek vardır' şeklindeki bir hipotez hem mantıklı hem de sınanabilir değildir.
Çünkü bu konuda veri toplama şansı yoktur. Hipotezin sınanabilir olması, aynı zamanda 'belli
bir zaman dilimi içerisinde sınanması' anlamına gelir. '2000 yılında kamu sektöründe işe
başlayanlar mutsuz bir emeklilik dönemi yaşayacaklar' şeklinde bir hipotezin sınanması için
gerekli verilerin edinilmesi çok uzun bir süre gerekecektir ki, böylesi bir çalışma makul
olmayacaktır.
Bilimsel araştırmalarda denence (hipotez), kuram geliştirmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Veriler
sınanamaz, ilişkiler sınanabilir; sınanan "fikirlerdir", veriler değil. Bu da denence (hipotez) ile
yapılır. Nisbet ve Entvvistle (1970) in de ifade ettikleri gibi, araştırma, temelde, bir düşünce
stratejisidir. Asıl hammadde, bir takım veriler olmayıp, fikirlerdir. Bu fikirlerdir ki kanıtlanmış
bilgilerle sınanırlar, düzeltilip geçerli olup olmadıkları ortaya konulmaya çalışır.
Kısaca özetlemek gerekirse, denence (hipotez):
1) Veri toplamayı sistemleştirir, ona yön verir,
2) Fikirlerin, kavramların sınanmasını sağlar,
3) Araştırmacının, sınama sürecini uygulamaya zorlanması ile, araştırmada yansızlığı
artırır.
4) Kuram geliştirmeye yardım eder.
İyi bir denencede (hipotezde) aranan önemli nitelikler şöylece özetlenebilir: (Kerlinger,
1964)
1) Kuramsal bir temele dayalı olmalıdır (ara değişken görülebilmeli),
2) Bilinenlerle önemli bir çelişki içinde olmamalıdır,
3) Değişkenler arası ilişkiyi tanımlamalıdır,
4) Sınanabilir (yanlışlanabilir) olmalıdır,
5) Mevcut zaman ve olanaklarla sınanabilecek şekilde sınırlı olmalıdır,
6) Açık, basit, anlaşılır ve işlevsel (işe vuruk) bir şekilde ifade edilmiş olmalıdır.
Ayrıca, denencelerin (hipotezlerin) ifade ediliş şekilleri de önemlidir. Denenceler, hemen her
zaman, geniş zaman'lı cümlelerle anlatılır. Çünkü, sınanmak istenen bir yargı, geçmişe, şimdiye
ya da geleceğe özgü değildir. Örneğin:
"Sigara akciğer kanserine neden olur"
"Zeki öğrenciler daha çabuk öğrenir"
"Ödüllendirme, öğrenme etkinliğini arttırır"
"Işık, okuma hızını arttırır" gibi.
Görüldüğü gibi, her denence (hipotez), geniş zaman içinde ifade edilmiş olup, denencenin
(hipotezin) öteki özelliklerini de taşımaktadır. Örneğin, her denencede (hipotezde) iki değişken
vardır: sigara içme - akciğer kanseri; zeka düzeyi - öğrenme başarısı gibi. Her biri, ayrı ayrı
sınanabilir. Örneğin, önceden sigara içmemiş ve olabildiğince benzer özelikleri olan iki grup
alınsa, birine sigara içilirse ötekiler içmese. Belli aralarla yapılacak kanser testlerinde, gruplar
arasında bir ayrım oluşup oluşmadığı belirlenebilir. Bu arada, şunu da hemen belirtmekte yarar

vardır ki, bilim, karşılaştırma ile gelişir. Hipotezi sınamak için, en az, bir karşılaştırma yapmak
zorunludur. Yukarıdaki örnekte, sigara içenler ile içmeyenlerin karşılaştırılması gibi.
5.1.4. Hipotez Türleri
İfade edilme biçimlerine göre hipotezler 2’ye ayrılır:
1) Araştırma (research) denencesi (H1) ile
2) İstatistiksel (null-sıfır-farksızlık) denence (Ho) dır.
Araştırma hipotezi, araştırma sonucunu kestiren ve genellikle bir tarafı tutan (karşılaştırmalarda
bir tarafın ötekinden daha etkili, üstün vb. olduğunu savunan) ya da tarafların farklılığını, kısaca,
değişkenler arasında ilişki olduğunu savunan bir ifadedir. Araştırmanın amaçları bölümünde
yer alan denenceler bu türden olup. verilerin toplanmasını, sınanmasını ve yorumunu
şekillendirirler
Bir araştırma hipotezi, değişkenler arasında beklenen ilişki veya farklılığı ifade edecek şekilde
oluşturulur. Bir başka deyişle, araştırma hipotezi, araştırmacının veri toplayıp analiz yaptıktan
sonra, doğrulamayı umduğu ilişkinin ifade edilmesidir. Araştırma hipotezleri, yön belirten ve
yön belirtmeyen hipotezler olmak üzere iki alt gruba ayrılırlar. Yön belirtmeyen bir araştırma
hipotezi, sadece değişkenler arasında bir ilişki veya farkın olduğunu ifade eder. Ancak bu ilişki
veya farkın yönünü ifade etmez. Yön belirten araştırma hipotezleri ise değişkenler arasındaki
ilişkinin veya farkın yönünü de ifade eder. Örnek olarak, yön belirtmeyen bir araştırma hipotezi
şöyle bir ifadede bulunabilir:
H: Gündüz vardiyasında çalışan bir işçinin ürettiği ortalama ürün/saat ile gece
vardiyasında çalışan bir işçinin ürettiği ortalama ürün/saat arasında anlamlı bir fark vardır.
Bu hipotezi yön belirtir hale getirmek için şu şekle dönüştürmek gerekir:
H: Gündüz vardiyasında çalışan bir işçinin ürettiği ortalama ürün/saat, gece
vardiyasında çalışan bir işçinin ürettiği ortalama ürün/saatten daha fazladır.
İstatistiksel denence (hipotez), karşılaştırmalarda taraf tutmayan, farksızlığı, kısaca değişkenler
arasında ilişkisizliği savunan bir ifadedir. Verilerin çözümünde önemli bir yer tutarlar.
Karşılaştırmalar bu kurala göre yapıldığından, istatistiksel işlemler (formüller) de bu ilkeye
göre düzenlenmiştir. Farksızlığı "önemli" ölçüde "zedeleyen" bir durum ortaya çıkmadıkça,
gruplar arasında manidar(anlamlı) bir farklılık olmadığına karar verilir. Hangi farkın "önemli"
sayılacağı, yine, istatistiksel kurallara göre belirlenir. Araştırmada, genellikle, istatistiksel
denenceler belirtilmez fakat varmış gibi işlem görür. Çünkü bütün istatistiksel denenceler, aynı
şeyi, yani farksızlığı savunurlar.
İstatistiksel (null-farksızlık) hipotez ise değişkenler arasında bir ilişki veya fark olmadığını,
varsa bile bunun tamamen şans eseri ortaya çıktığını ve gerçek olmadığını ifade eder. Buna
göre bir istatistiksel hipotez (Ho) şu şekilde oluşturulabilir:
Ho: Gündüz vardiyasında çalışan bir işçinin ürettiği ortalama ürün/saat ile gece
vardiyasında çalışan bir işçinin ürettiği ortalama ürün/saat arasında anlamlı bir fark yoktur.

İstatistiksel hipotezlerin bir de alternatif hipotezleri (Hı) bulunur ve Ho ifadesinin zıddıdır.
Yukarıdaki örnekten devam edersek
Hı: Gündüz vardiyaınmda çalışan bir işçinin ürettiği ortalama ürün/saat ile gece
vardiyasında çalışan bir işçinin ürettiği ortalama ürün/saat arasında anlamlı bir fark vardır.
Araştırmacı, yargıç rolündedir; bir kimsenin suçu kanıtlanamadığı sürece, onu, ancak "zanlı"
olarak görür. Araştırmacı, belli bir görüşü destekleyecek verilerden çok, onu çürütecek, onun
aksini gösterecek veriler, bir başka deyişle "negatif vak'a"lar toplamaya çalışır. Yani bilimsel
"kanıtlama", araştırma denencesini (hipotezini) çürütmeye, yanlışlamaya çalışmakla olur
(Tuckman, 1972, s.31; Popper, 1972). Bir görüş, bütün çabalara rağmen çürütülemiyor ise
değer kazanır. Aksi halde, belli bir görüşü destekleyen veriler toplamaya kalkışmak, yanlı olma
tehlikesini yaratır. Ayrıca, ne kadar desteğin yeterli olacağına karar vermek de güçtür.
5.2. Önem
Araştırma amaçlarında belirlenip toplanan verilerin hangi kuramsal ya da pratik sorunun
çözümünde ve nasıl kullanılabileceğinin açıklanması, araştırmanın öneminin ifadesidir. Bir
başka deyişle, soruların niçin cevaplandırılmak istendiği, denencelerin (hipotezlerin) niçin
sınanmak istendiği sorularının cevabıdır, araştırmanın önemi (Simon, 1969, s. 180)
Araştırmanın önemi, bir tür araştırmacının kendi amacının ortaya konmasıdır. Araştırmanın
amacı ile araştırmacının amacı ayrı ayrı şeylerdir: birincisi, toplanacak verileri; ikincisi, verilerin
hangi amaçlarla toplandığını anlatır. Toplanan veriler, kendi başlarına, herhangi bir sorunu
çözemez. Sorunun çözümü, toplanan verilerin nasıl kullanılacağına bağlıdır. Araştırmacının
toplanan verileri nasıl kullanacağının ifadesi ise, araştırmanın önemidir.
Örneğin, "beslenme ile zeka" ve "zeka ile okul başarısı" arasında ilişki aramak, araştırmanın amacı
olabilir. Araştırmanın önemi ise, bu iki ilişkinin durumuna göre, devlet yatırımlarının, eğitime ya
da halkın beslenmesini geliştirici önlemlere ağırlık verecek biçimde dağıtımı için, bir öneri
geliştirmek olabilir. Araştırmacı, "şayet, beslenme zekayı ve zeka da okul başarısını (dolayısı ile
hayat başarısını) önemli ölçüde etkiliyor ise, belki de, en iyi yatırım politikası, büyük ölçüde
örgün eğitim yatırımları yerine, kısa dönemde, halkın beslenme koşullarını geliştirecek şekilde,
tarıma ve yaygın eğitime önem vermek gerekir" diye düşünebilir.
Araştırmanın amacı "nesnel" olduğu halde, araştırmacının buna verdiği önem, "öznel" (kişisel)
olabilmektedir. Çünkü, "önem" bir yorumdur ve tartışılabilir. Bu nedenle de açık seçik
belirlenmesi gerekir. Araştırmanın öneminde inandırıcı olunamaz ise, araştırmaya başlamayı
geciktirmek ve durumu yeniden değerlendirmek yararlı olabilir.
Araştırmanın önemi problemle iç içedir. Bu nedenle de araştırma problemi ile verilmiş olmakla
birlikte, önem ifadelerini ayrı bir bölümde ele almakta yarar vardır.
Bir araştırmanın önemi; araştırmacının kendi amacının ortaya konması; araştırmacının
çalışmayı neden yaptığını tanımlamasıdır. Örneğin, Türkiye’de sosyal hizmet mesleğinin
bugünkü durumunu; sosyal hizmet mesleğinin ne kadar işlevsel olduğunu ve sosyal hizmet
uzmanlarının çalıştığı kurumlardaki işlevselliğine yönelik çalışmaları; sosyal hizmet
uzmanları ve uygulamaları ile bu kurumlarda çalışan diğer meslek elemanlarının sosyal
hizmet mesleği, SHU ve uygulamalarına yönelik görüşleri çerçevesinde saptamak ve analiz

ederek gerek uygulama için gerekse içinde bulunulan durum ile ilgili kuramsal bilgiye
yönelik, hissedilen bilgi eksikliğini gidermeye çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde bilimsel bir araştırmada hipotezin ne olduğunu, hipotezlerin nasıl
oluşturulduğunu, özelliklerini ve türlerini; hipotezin/hipotezlerin, yer aldığı araştırmanın
önemi ile ilişkisini, araştırma öneminin neyi ifade ettiğini öğrendik.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

1) Araştırmanın öneminde inandırıcı olunamaz ise,
araştırmaya başlamayı geciktirmek ve durumu yeniden
değerlendirmek yararlı olabilmektedir.

( )

( )

2) İfade edilme biçimlerine göre hipotezler; araştırma
hipotezleri ve istatistiksel hipotezler olmak üzere ikiye
ayrılır.

( )

( )

3) Bilimsel bir araştırmada ilişkiler sınanamaz, veriler
sınanabilir.

( )

( )

4) Bilimsel "kanıtlama", araştırma denencesini (hipotezini)
çürütmeye, yanlışlamaya çalışmakla olur.

( )

( )

5) Hipotezin sınanabilir olması, ayrıca ‘her zaman diliminde
genelleme yapılabilecek nitelikte sınanması' anlamına gelir.

( )

( )

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6) Hipotezler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Araştırmalarda, olaylar ya da değişkenler arasında var olduğu söylenen (kestirilen)
ilişkiye, araştırma dilinde, "denence (hypothesis-hipotez) denir.
b) Hipotez belli davranış, olgu veya olaylara dair yapılan önseziye dayalı izahlardır.
c) Araştırmacı, her aklına gelen ilişkiyi denence (hipotez) olarak ifade edebilir.
d) Her araştırmacının kafasında, kaynak taramasına başlamadan önce dahi belli
hipotezler vardır.
e) Hipotezde en az iki değişken arasındaki kestirilen ilişkiyi açıklayan ifadeler kullanılır.
7) Aşağıdakilerden hangisi hipotezlerin özelliklerinden değildir?
a) Makul olmalıdır.
b) Deney ve gözlemlere açık olmalıdır.
c) Problemlere çözüm önermelidir.
d) Yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.
e) Daha önce
gerekmemektedir.

yapılmış

çalışmaların

sonuçlarıyla

uyumluluk

göstermesi

8) Aşağıdakilerden hangisi hipotezlerin getirilerinden değildir?
a) Veri toplamayı sistemleştirir, ona yön verir.
b) Fikirlerin, kavramların sınanmasını sağlar.
artırır.

c) Araştırmacının, sınama sürecini uygulamaya zorlanması ile, araştırmada yansızlığı
d) Araştırmacının öznel yorumlarını araştırmaya katabilmesini sağlar.
e) Kuram geliştirmeye yardım eder.

9) Hipotezlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İstatistiksel denence (hipotez), değişkenler arasında ilişkililiği savunan bir ifadedir.
b) Hipotezler hemen her zaman, geniş zaman'lı cümlelerle anlatılır.
c) Bir araştırma hipotezi, değişkenler arasında beklenen ilişki veya farklılığı ifade
edecek şekilde oluşturulur.
d) Yön belirtmeyen bir araştırma hipotezi, sadece değişkenler arasında bir ilişki veya
farkın olduğunu ifade eder.
e) Bilimsel araştırmalarda denence (hipotez), kuram geliştirmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
10) Araştırma önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Araştırmanın önemi, bir tür araştırmacının kendi amacının ortaya konmasıdır
b) Araştırmanın önemi problemden bağımsızdır.
c) Araştırma amaçlarında belirlenip toplanan verilerin hangi kuramsal ya da pratik
sorunun çözümünde ve nasıl kullanılabileceğinin açıklanması, araştırmanın öneminin
ifadesidir.
d) Araştırmanın amacı "nesnel" olduğu halde, araştırmacının buna verdiği önem,
"öznel" (kişisel) olabilmektedir.
e) Soruların niçin cevaplandırılmak istendiği, denencelerin (hipotezlerin) niçin
sınanmak istendiği sorularının cevabıdır.

CEVAP ANAHTARI
1 ( Doğru ), 2 ( Doğru ), 3 ( Yanlış ), 4 ( Doğru ), 5 ( Yanlış ),
6 ( c ), 7 ( e ), 8 ( d ), 9 ( a ), 10 ( b ).

6. ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEKNİKLERİ IV.

Bu Bölümde Neler Göreceğiz?
6. ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEKNİKLERİ IV.
6.1. Araştırma Süreci
6.1.1. Varsayımlar (Sayıltılar)
6.1.2. Sınırlılıklar
6.1.3. Tanımlar
6.2. Tümevarım ve Tümdengelim
6.3. Araştırma Stratejisinin Belirlenmesi
6.4. Araştırma Yaklaşımlarının Sınıflandırılması
6.4.1. Benimsenen Yöntem Bakımından Sınıflandırma
6.4.1.1. Pozitivizm
6.4.1.2. Yorumlayıcı Yaklaşım – Fenomenoloji
6.4.1.3. Karma Yaklaşım
6.4.2. Kullanılan Araştırma Yöntemine Göre Sınıflandırma
6.4.2.1. Deneysel Araştırmalar
6.4.2.2. Anket Araştırmaları
6.4.2.3. Örnek Olay Çalışması
6.4.3. Kapsadıkları Süreye Göre Sınıflandırma
6.4.3.1. Anlık (Cross-sectional) Araştırmalar
6.4.3.2. Süreli (Longitudinal) Araştırmalar
6.4.4. Amaçlarına Göre Araştırmaların Sınıflandırılması
6.4.4.1. Keşfedici (Exploratory) Araştırmalar
6.4.4.2. Tanımlayıcı Araştırmalar
6.4.4.3. Sebep-Sonuç (Experimental Designs) Araştırmaları

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Varsayım nedir?
2) Araştırma sınırlılıkları neyi ifade etmektedir?
3) Araştırmada tanımların önemi nedir?
4) Tümevarım ve tümdengelim nedir?
5) Araştırma stratejisi nasıl belirlenir?
6) Araştırma yaklaşımları nasıl sınıflandırılmaktadır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Varsayım

Varsayımın
öğrenir.

Araştırma Sınırlılıkları
Araştırmada Tanımlar

Tümevarım ve
Tümdengelim

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
ne

olduğunu Bilimsel araştırmada
varsayımı yapar.

Araştırmanın sınırlılıklarının Bilimsel araştırmayı sınırlar.
neyi ifade ettiğini öğrenir.
Bilimsel araştırmada
Araştırmada tanımlamaların kavramları tanımlar.
önemini öğrenir.
Bilimsel bir araştırma
Tümevarımın
ve
gerçekleştirirken tümevarım
tümdengelimin ne olduğunu ve tümdengelimde bulunur.
öğrenir.

Araştırma Stratejisi

Araştırma stratejisinin nasıl Bilimsel araştırmada
araştırma stratejisini belirler.
belirleneceğini öğrenir.

Araştırma Yaklaşımları

Bilimsel bir araştırmanın
hangi araştırma yaklaşımına
Araştırma
yaklaşımlarının sahip olduğunu anlar.
sınıflandırmasını öğrenir.

Anahtar Kavramlar
Varsayım, Sınrlılık, Tanım, Tümevarım Tümdengelim, Araştırma Stratejisi,
Araştırma Yaklaşımları

Giriş
Bilimsel bir araştırmada varsayımlar önemli bir role sahiptir. Varsayım, deneyle
kanıtlanmamış, doğruluğu incelenmeksizin kabul edilen iddialardır. Varsayımlar kapsamında
aktarılan bilgilerde yer alan kavramların tanımlaması da araştırmada etkilidir. Aktarılanların ne
olduğunun anlaşılmasını sağlamaktadır. Bir araştırmanın sınırlılıkları, araştırmanın gidişatında
izlenecek yolların, odaklanılacak durumların neler olduğunun belirlenmesinde ve araştırmanın
sağlıklı yürütülebilmesini belirleyicidir. Araştırmanın stratejisi ve hangi araştırma yaklaşımının
kullanılacağı da araştırma sınırlılıkları gibi belirlenerek araştırma süreci ideal biçimde
yürütülür. Araştırmalarda tümevarım ve tümdengelim yöntemlerinin kullanılması da önemli
diğer hususlardandır. Bu bölümde araştırma sürecinde varsayımlar, sınırlılıklar ve tanımlar,
tümevarım ve tümdengelim, araştırma stratejisinin belirlenmesi ve araştırma yaklaşımının
sınıflandırılması aktarılacaktır.

6. ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEKNİKLERİ IV.

6.1. Araştırma Süreci
6.1.1. Varsayımlar (Sayıltılar)
Araştırmada, bazı başlangıç noktalarının, ayrıca kanıtlanmasına gerek görülmeden, "doğru"
olarak kabul edilmesi gerekebilir. Bu kabule, varsayım (sayıltı, faraziye, "assumption") denir.
Varsayım, (denencesinin aksine) denenmeyen bir yargı' dır. Araştırma sonuçlarının geçerliği, bu
yargıların doğruluğuna bağlıdır. Bunlar, bir binanın temelleri gibidir. Varsayımları sağlam
(doğru) olmayan bir araştırma temeli çürük bir bina gibidir.
Varsayım, deneyle kanıtlanmamış, doğruluğu incelenmeksizin kabul edilen iddialardır.
Araştırmacı, kanıtlanması güç ya da olanaksız görünen, kişisel görüş ve inançlara göre
değişebilen bazı konularda, kendi kişisel tercihini ortaya koyarak çalışmasının temel
dayanaklarını belirleyebilir.
Örneğin, mikroskobik boyutlarda deneyler yapan bir bilim adamı, ölçme aletinin, yani
mikroskobun yeteri kadar güvenilir olduğunu varsaymaktadır. Nitekim bu varsayımdan
kaynaklanan hata, 1900’lerin başında ortaya konmuş ve kullanılan aletlerle atom etrafında
inanılmaz bir hızla dönen elektronların yörüngesini ve hızını aynı anda ölçmenin imkansız
olduğu ve bunun bir belirsizlik yarattığı saptanmıştır. Foton ve elektronları inceleyen bilim
dallarında bu durum önemli bir aydınlanma yaratmıştır.
Sosyal bilimler alanından bir örnek vermek gerekirse, tasarladığı hipotezleri anket yoluyla test
etmeye karar veren bir bilim adamı, anket için seçtiği örneklemin anakütleyi yeterince temsil
ettiğini varsaymaktadır. Ama bu varsayım nedeniyle gerçekleşebilecek hata oranını da bilim
adamı kendisi belirler ve araştırmanın başında kabul eder. Bu hata oranı genellikle küçük çaplı
araştırmalarda %5, büyük çaplı araştırmalarda %1 düzeyinde kabul edilmektedir.
Bir araştırma sürecinde herhangi bir şeyin varsayılması için:
Varsayımın doğruluğundan büyük ölçüde emin olunması, varsayımın doğruluğunu deneyerek
kontrol etmek için harcanacak bilimsel çabanın maliyetinin yararından çok daha fazla olması,
ya da bu konuda deney yapmanın olanaksız olması, varsayımın varsayım olduğunun araştırma
raporunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
Genellikle, üç tür varsayım (sayıltı) vardır. Bunlar: (Ripple, 1967)
1) Değerlere, probleme, kuramlara;
2) Kontrol değişkenlerine ve
3) Araştırma yöntem ve süreç'ine ilişkindir.
Araştırmacı, kanıtlanması güç ya da olanaksız görünen, kişisel görüş ve inançlara göre
değişebilen bazı konularda, kendi kişisel tercihini ortaya koyarak, çalışmasındaki temel
dayanaklarını belirleyebilir. Örneğin, araştırmacı "Allah vardır" deyip, tüm çalışmalarını bu
temele dayalı olarak yürütebilir. Aynı şekilde, belli bir yeterliğin saptanmasında hangi kaynak

grubunun ya da grupların görüşlerinin önemli (yeterli, gerekli) olduğuna karar verebilir.
Araştırmacı, ele aldığı bağımsız değişkenler dışında olup da bağımlı değişkeni etkilemesi olası
kontrol değişkenleri hakkında da varsayımlarda (sayıltılarda) bulunabilir. Örneğin, belli bir
"kontrol değişkenin deney ve kontrol gruplarını farklılaştırmadığı" kabulü gibi. Araştırma
süreç'ine ilişkin kabullerde de bulunulabilir. Özellikle "ölçme, örnekleme" gibi konularda.
Örneğin, araştırmacı kullandığı "ölçme aracının yeteri kadar geçerli ve güvenilir olduğunu" kabul
edebilir ya da örnekleme sonucunda "evrenden aldığı grubun evreni temsil ettiği" varsayımında
(sayıltısında) bulunabilir.
Her varsayımın ussal ve olgusal gerekçeleri olmalıdır. Küçük bir ek çaba ile gerçek durumun
ortaya çıkabileceği konularda varsayım kullanılmaz. Herhangi bir şeyin varsayılabilmesi için;
1) Doğruluğundan "büyük ölçüde emin olunması",
2) Doğruluğunu deneyerek kontrol etmek için harcanacak. bilimsel çabanın maliyetinin
yararından "çok daha fazla" olması; ya da bu konuda denemenin olanaksız olması ve
3) Şu ya da bu şekilde olması, araştırma sonucunu ve dolayısıyla verilerin yorumunu
büyük ölçüde etkilemesi gerekir.
Özetle, varsayım (sayıltı) "deneyle kanıtlanmamış olmakla birlikte kanıtlanabileceği umulan
kuramsal düşünü" ya da "varmış ve gerçekmiş gibi kabul edilerek bir şeyde dayanak olarak
kullanılan", "bir olayı açıklamada yararlanılan ilke" olarak tanımlanabilir (Püsküllüoğlu, 1971,
s. 306). Varsayım (sayıltı), denenmeyen yargıdır; bu nedenle de, denemek üzere geliştirilen yargı
olan denence (hipotez) ile karıştırılmamalıdır.
NOT: Bazı araştırmacılar, Türkçe alanyazında varsayım (sayıltı) ile hipotezi (denenceyi)
çoğu kez; eş anlamlı kullanmaktadırlar. Oysa çoğu İngilizce'den çevrilen bu kavramlardan,
hipotez "hypothesis", varsayım ise "assumption'dır. Aslında bu ayırımı vurgulamak ve yanlış
kullanımları önlemek için, bir süre, "hipotez" yerine denence, "varsayım" yerine de sayıltı
terimleri kullanılmıştır.
Araştırmacının, varsayımlarını açıkça bilmesi, fakat onları gereksiz yere çoğaltmaması beklenir.
Varsayımın çoğalması, "denenmeyen ön yargıların" çoğalması demektir. Bu ise, araştırma
bulgularının pek çok "şayet doğru ise..."ler üzerine inşa edildiğinin ifadesidir ki, bu durum,
araştırmayı zayıflatır. Ancak, araştırmacı, aslında, bazı varsayımlar ile hareket ettiği halde, bunları
göremiyor ise, bu da araştırmayı zayıflatır ve araştırmacının yetersizliğini ifade eder.
6.1.2. Sınırlılıklar
Araştırmacının, ideal gördüğü ve normal olarak yapmak isteyip de, çeşitli nedenlerle, vazgeçmek
zorunda kaldığı şeyler araştırmanın sınırlılıklarıdır. Bunlar, "en uygun" görülen koşullardan
sapmadır. Bu ideal koşullar, bazen araştırmacının kontrolü ve etki alanı dışında olduğu, bazen
de fayda - maliyet açısından pratik olmadığı için gerçekleştirilemeyebilir.
Sınırlılıklar, araştırmacının kendi bilgi, beceri ve olanaklarından gelebileceği gibi, problem alanı,
araştırma amaçları, yöntem ve öteki pratik zorunluklardan da kaynaklanabilir. Araştırma
bulguları, verilen sınırlılıklar içinde geçerlidir. Bu nedenle, varolan sınırlılıkların belirlenmesi
gerekir. Araştırmalarda, belirlenemeyen sınırlılıklar da olabilir. Bütün bunlara karşı duyarlı
olmak ve yorumlarda dikkate almak gerekir.

Sınırlılıklar sizin yapmak istediğiniz ancak yetersizlikler nedeni ile gerçekleştiremediğiniz
uygulamalardır. Örneğin araştırmacı internet üzerinden yapacağı bir anketi tüm üniversitelere
uygulamak istemekte fakat, internet erişimi olmayan üniversitelerde bunu yapamamaktadır.
Bu araştırma internet erişimi olan üniversitelerle sınırlıdır.
Örneğin, eğitimde değerlendirme sistemi incelenirken, tüm sistem yerine, yalnızca liselerdeki
uygulamanın ele alınması bir sınırlılık sayılabilir. Aynı şekilde, belli bir konuyu tarih boyutu
içinde ele alırken, belli yıllar arasında çıkan belgelerin incelenmesi, zaman ve kaynaklar
yönünden bir sınırlılık olabilir.
6.1.3. Tanımlar
Araştırma planlanırken, belki de ilk yapılacak işlerden biri, araştırmada kullanılan terimlerin
açıklığa kavuşturulmasıdır.
Bilim dalları geliştikçe, kendine özgü terminolojisi ve soyut kavramları da birlikte çoğalır.
Başlangıçta günlük dildeki sözcüklerle açıklanmaya çalışılan kavramlar, giderek, özel terimlerle
anlatılmaya başlar. Bu aslında, "ben, neyi ve nasıl araştırmak istiyorum?" sorusuna, araştırmacının
vereceği karşılıkta saklıdır. Örneğin, belli bir işin "verimi" araştırılıyorsa, araştırmacının, her
şeyden önce, "verim" ile neyi anlatmak istediğini açıklaması beklenir. Parasal bir verim mi?
Fiziksel mi? Ölçütleri neler olacak?
Araştırmacının kullandığı her terimi tanımlamak gereği yoktur. Aynı alandaki araştırmacı ve
uygulayıcılarda, yanlış anlamalara ve değişik yorumlara neden olabilecek ve sık sık kullanılan
terimler tanımlanmakla yetinilir.
Tanımlar, belli soyut kavramlara açıklık getirmek amacı ile, ikinci bir yorumu gerektirmeyecek
şekilde açık seçik ve araştırmaya özgü olmalıdır.
İki türlü tanım vardır: kavramsal ve işlevsel.
Kavramsal tanım, bir kavramın başka kavramlarla tanımlanmasıdır. Örneğin, "başarılı
öğrenciler zekidirler". Burada "başarı" ve "zeka" arasında bir bağ kurulmakta ise de,' ne başarı
ve ne de zeka tanımlanmadığından, durum açık seçik değildir.
İşlevsel tanım, kavramların, gözlenebilir özelliklerle tanıtılmasıdır, soyutun somuta
indirgenmesidir (Forcese ve Richer, 1973, s.29). Böylece, kavramlarla empirik dünya arasında
bir ilişki kurulur (Lin, 1971, s. 135). İşlevsel tanımlar belli yargıları içerir. Örneğin, "Stanfort Binet testinin, normal uygulanışında, 125 ve daha yüksek puan alan öğrenciler zeki
öğrencilerdir." Buradaki anlam açık seçik olup, ölçütleri gözlenebilir ve uygulanabilir
niteliktedir. Araştırmada kullanılan tanımlar işlevsel olmalıdır. Bir çok araştırma, aynı terim için
aynı kavramsal tanımı kullandığı halde, işlevsel tanımlar, araştırmaya özgü olup,
farklılaşabilmektedir (Fox, 1969, s. 37). İşlevsel tanımlar kavramsal tanımlara ters düşmeyecek
şekilde yapılır.

6.2. Tümevarım ve Tümdengelim
Bilimsel araştırmalarda çok yaygın olarak kullanılan bir ilişkilendirme yöntemi olarak,
tümevarım ve tümdengelimden söz edilebilinir. Tümdengelim, belirli bir konuda insan
davranışı ya da olguların açıklanabilmesi amacıyla oluşturulmuş bir kuramla başlayan, kuramın
doğrulanması amacıyla hipotezler oluşturulması, bu hipotezlerin toplanan veriler yardımıyla
test edilerek doğrulanması ya da reddedilmesi süreciyle kuramı kabul ya da reddeden bir
yaklaşımdır (Riley, Wood, Clark, Wilkie ve Szivas, 2000; aktaran Akgün 2004).
Tümelden tikeli ve genelden özeli çıkaran uslamlama yöntemi... Tümdengelim, doğru olan ya
da doğru olduğu sanılan önermelerden zorunlu olarak çıkan yeni önermeler türetir. Öncüller
doğruysa sonuç da mantıksal bir zorunlulukla doğrudur. “Örneğin: insan ölümlüdür , Ahmet
insandır öyleyse Ahmet de ölümlüdür” tasımı, tümden gelen bir tasımdır. Bütün insanların
ölümlü oldukları doğruysa Ahmet de bir insan olduğuna göre Ahmet’in de ölümlü olması
zorunludur, başka türlü olamaz.
Deneysel bilimin, tümevarımcı bilgi yönteminin kurucusu Francis Bacon deneye başvurmadığı,
salt düşünsel bir uslamlama olduğu için tümdengelimi yadsımıştır. Buna karşıt Hegel, tersine,
ancak tümdengelenin gerçek olduğunu, bireyselden yola çıkılarak tüme varılamayacağını
savunmuştur. Ona göre idealizm için tek geçerli yöntem, tümdengelim yöntemidir.
Tümdengelim yaklaşımıyla yapılan araştırmaların en önemli özelliği, kuramın araştırmanın
başında oluşturulmasıdır. Araştırma bu kuram doğrultusunda gelişir. Hipotezler oluşturularak,
değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için deneysel strateji kullanılır. Elde edilen
veriler ışığında hipotezlerin kabul ya da reddine karar verilir (Johns ve Lee-Ross, 1998; aktaran:
Akgün 2004). Araştırma süreci bir diyagram olarak kabul edildiğinde tümdengelimci bir
yaklaşımla oluşturulan diyagramın başlangıç noktası kuramdır. Hipotezler belirli bir kuramsal
temele dayalı olarak geliştirilen ve değişkenler arasında varlığı öne sürülen belirli ilişkilerin
sınanmasını sağlayan ifadelerdir (Karasar, 2000). Bu hipotezler, nicel kavramlarla ölçülebilen
değişkenleri içermelidir. Toplanan veriler yardımıyla test edilen hipotez kabul edilirse, kuram
geçerli bir açıklama ve deneysel ispatla doğrulanmış kabul edilir. Bu doğrular, kural
addedilerek geleceğe yönelik tahminler yapılmasında kullanılabilir.
’’Eğer çok sayıda A çeşitli şartlar altında gözlemlenmiş ise ve eğer
gözlemlenen tüm A’lar istisnasız B özelliğine sahip ise, o zaman A’lar B özelliğine sa
hiptir.’’ (Tümevarım ilkesi)
Bu ilke tümevarımın bilim üzerine inşa edildiği temel ilkedir. Tümevarım’ı bu ilke ile
açıklıyoruz.
Tümevarım bir ispat yöntemidir. Bu yöntemde asıl olan parçadan bütüne ulaşmaktır. Y
ani parça için geçerli olan kesinlikle bütün için de geçerlidir. Tümevarım yaklaşımında
önceden belirlenmiş bir kuram ya da hipotez yoktur. Araştırmacı, topladığı tanımlayıcı ve
ayrıntılı verilerden yola çıkarak incelediği probleme ilişkin ana temaları ortaya çıkarma,
topladığı verileri anlamlı bir yapıya kavuşturma, yani bu verilerden yola çıkarak bir kuram

oluşturma çabası içindedir (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Tümdengelim yaklaşımıyla
karşılaştırıldığında, araştırma başında oluşturulan hipotezleri test etme, yerini hipotez
oluşturmaya; ölçme, açıklamaya; genellenebilirlik ise yerini anlama amacına bırakmıştır
(Peters, Abu-Saad, Wydelingum ve Murphy, 2002; aktaran Akgün 2004). Teori üretme,
araştırmanın son aşaması ve ürünüdür. Tümevarımcı yaklaşım, dünyanın sosyal yapısının
anlamlandırılmasının bireylerce gerçekleştirildiğini savunan fenomenolojik yaklaşımla
bağdaşır (Finn vd., 2000). Tümevarımcı yaklaşımla yapılan bir araştırma nitel verileri kullanır.
Çok basit örneklerle ifade etmek gerekirse:


IMF politikaları bütün gelişmekte olan ülkelerde başarısız oldu, Türkiye’ de IMF ile
stand by anlaşması imzaladı, o halde Türkiye’ de başarısız olacak (tümdengelim)



IMF politikaları Türkiye’de başarısız oldu. Türkiye bir gelişmekte olan ülkedir, o halde
IMF politikaları gelişmekte olan ülkelerde başarısızdır. (tümevarım)

Tümeravım, tekil ve tikelden tümeli, özelden geneli çıkaran uslamlama yöntemi... Francis
Bacon, bilimsel araştırma yönteminin felsefesel içeriğini saptayarak tümevarımı şöyle
tanımlamıştır: “bilmek için sınamak, gözlemlemek, olayları çözümlemek ve sonra ayrı
olaylardan genellemeler yapmak ve sonuçlar çıkarma yöntemi”. tümevarım yöntemi, bilimsel
önemini 17. ve 18. yüzyıllarda kazanmış ve Francis Bacon, Galile, Newton ve John Stuart
Mill’in katkılarıyla bir hayli gelişmiştir. Bugün iki türlü tümevarım ayırt edilmektedir: Bir
sınıfa giren bütün öğelerin incelenmesi sonucu olan tam tümevarım, bütün öğelerin
incelenemeyeceği durumlarda zorunlu olarak başvurulan ve çok sayıda öğenin incelenmesiyle
yetinen eksik tümevarım. Eksik tümevarımlarda varılan sonuç belkili bir sonuçtur. Örneğin
birçok kedinin kuyruklu olduğuna bakarak bütün kedilerin kuyruklu olduğu yolunda
tümevarımsal bir sonuç çıkarırız, ne var ki Man adalarında yaşayan kediler kuyruksuzdur. Bu
yüzden “bütün kediler kuyrukludur” dememiz daha doğru olurdu.
Deneysel bilimler, olaylardan yasalara götüren bir yöntem olan tümevarım yöntemini
kullanırlar, tümdengelimi kullanırlar . örneğin bir buz parçasının ateş üstünde eridiğini birçok
kez görsek “ateş buzu eritir” tümevarımını uslamlarız. Bilim, şöyle bir tasımlama yaparak bunu
yasalaştırır: birinci öncüle nedensellik ilkesini koyar ve “ aynı nedenler aynı koşullarda aynı
sonuçlar verir” der. İkinci öncüle deneylerimizin sonuçlarını yerleştirir ve “ateş buzu eritir” der.
Sonra bu sonucu tümelleyip bilimsel bir yasa haline getirir ve “ısı her zaman buzu suya
dönüştürür” der. Bu yasayı bilimsel olarak ortaya koyan , görüldüğü gibi, nedensellik ilkesidir,
sadece gözlemlerimiz ve deneylerimiz değildir.
Diyalektik materyalizm, tümevarımla tümdengelimi, bilgi sürecinin, birbirlerini belirleyen ve
kopmaz bir bağımlılık içinde bulunan yanları olarak görür; ayrı ayrı yeterli bulmaz ve bunlardan
birinin saltıklaştırılmasına karşıdır. Tümevarımla tümdengelimin bağımlılığı, kuramla kılgının
bağımlılığı gibidir. Deneysel verilerden kuramsal sonuçlar çıkarılırken (tümevarım) o kuramsal
sonuçları deneyleyerek (tümdengelim) doğrulamak gerekir.

Tümdengelim ve tümevarımın kullanıldığı bir diğer nokta ise teori testi ve teori inşasıdır.
Teorileri test etmek amacıyla onlar parçalara ayrılır (hipotez) ve bu parçalara ilişkin sınamalar
sonucunda teorinin açıklama gücü test edilmiş olur (Altunışık ve diğ., 2005).
Tümdengelim ve tümevarım yöntemleri, tümelle tikel (genelle özel) arasında sıkı bir ilişki
gören ve bu ilişkiyi en doğru şekilde ortaya koymanın yollarını araştıran Aristoteles’in
buluşudur. Genelden özele inen tümdengelim yöntemiyle özelden genele çıkan tümevarım
yöntemi 17. yüzyıldan itibaren bir hayli gelişmiştir. Özellikle bu iki yöntem arasındaki bağlılık,
ikisinin birlikte kullanılması diyalektik mantıkta gerçekleşmiştir.
6.3. Araştırma Stratejisinin Belirlenmesi
Araştırma stratejisi, araştırmacının araştırma sorularına nasıl cevap bulacağına dair plan
yapmasıdır. Araştırma stratejisi, araştırma problem(ler)inden kaynaklanan açık hedeflere sahip
olmalı; verilerin hangi kaynaklardan elde edileceğini belirtmeli; karşılaşılabilecek kısıtları
(gerekli veriye ulaşmak, zaman, yer, para) ifade etmelidir. Aynı şekilde, uyguladığı araştırma
stratejisinin gerekçelerini de açıklamalıdır. Araştırmayı değerlendiren birisinin 'araştırmanın
niçin belirtilen organizasyonda, belirtilen departmanda, belirtilen çalışan grubu üzerinde
yapıldığını, sözgelimi niçin yorumlayıcı değil de pozitivist bir yaklaşım benimsendiğini vb.
sorması çok doğaldır. Araştırmacı bu sorular için gerekli açıklamaları yapmalıdır.
6.4. Araştırma Yaklaşımlarının Sınıflandırılması
Araştırmalar, değişik ölçütlere göre sınıflandırılabilir. Araştırmacı, stratejisini belirlerken bu
ölçütlerden hangisini niçin dikkate aldığını ve benimsediğini açıklamak durumundadır.
Araştırma yaklaşımları, olguyu açıklamada;


benimsenen yöntem,



veri edinme yöntemi,



incelenen süre ve



araştırmanın amacına göre sınıflandırılabilir.

6.4.1. Benimsenen Yöntem Bakımından Sınıflandırma
6.4.1.1. Pozitivizm
Önceki derslerde tartışıldığı üzere, pozitivist yaklaşım tıpkı fen bilimlerinde olduğu gibi
araştırmanın sübjektif değerlendirmelerden ve bireysel yorumlardan arındırılarak toplumsal
veya beşeri olguların da açıklanabileceği düşüncesine dayanmaktadır.
Pozitivist yaklaşıma özgü birkaç özellik vardır. Bunlar:





Pozitivist yaklaşım tümevarım niteliğindedir (kuram, kendisinin sınanabileceği nitelikte
verilerle sınanır);
Değişkenler arasında nedensel ilişkileri izah etmeye çalışır;
Genellikle nicel veriler kullanır;
Hipotezlerin sınanması mantığıyla hareket edilir.

6.4.1.2. Yorumlayıcı Yaklaşım – Fenomenoloji
Yorumlayıcı yaklaşımın özelliği, insanların olguları yaşadıkları şekilde açıklama yaklaşımını
benimsemesidir. Pozitivist yaklaşımdan farkı, sosyal olayları fen bilimcilerin yaklaşımı ile izah
etmenin geçerliliğini reddetmesidir. Sosyal olaylar/olgular oldukları, yaşandıkları şekilde
incelenmeli ve açıklanmalıdırlar. Bu yaklaşımın temelinde insan davranışını anlamak için onu
yorumlamak ve aynı zamanda yorumların tamamen objektif olamayacağı gerçeğini kabul
etmek gereği yatmaktadır.
Yorumlayıcı yaklaşım, deneklerin sosyal olguya atfettikleri anlamlara odaklanmayı tercih eder.
Böylece araştırmacı 'ne, niçin oluyor?' sorusuna cevap bulmaya çalışır. Yorumlayıcı yaklaşımın
bir özelliği de izah yaparken olgunun gerçekleştiği ortamı, çevreyi dikkate almasıdır (bu
yaklaşım özellikle tarihi olguları izah etmede çok önemlidir. Tarihi olayları izah ederken tarihi
ortamı ve şartları dikkate almadan bir değerlendirme yapmak kişiyi yanlış sonuçlara
ulaştırabilir). Bu niteliğiyle yorumlayıcılık, pozitivist yaklaşımla karşılaştırıldığında daha az
sayıda denekten oluşan bir örnek kütle ile ilgilenir. Ayrıca, elde edilen veriler genellikle nitel
tekniklerle analiz edilir.
Pozitivist ve Yorumlayıcı Yaklaşımların Üstün ve Zayıf Yönleri
Pozitivizm

Yorumlayıcı

Üstünlük -Çok sayıda verinin ekonomik - Nasıl ve niçini anlamayı kolaylaştırır
şekilde
- Araştırma süresinde meydana
toplanması
gelen değişiklikleri araştırmacının
-Başlangıçtan itibaren net bir takip etme şansı vardır
kuramsal odaklanma
- Sosyal süreci daha iyi anlama
Zayıflık

-Araştırmacı için araştırma süreci imkanı
üzerinde daha fazla kontrol
-Esnek değil veri toplamaya -Veri toplamak zaman alıcı olabilir
başlandıktan
Kolayca karşılaştırılabilecek
sonra değişiklik
veri -Veri analizi zordur
yapılamaz
- Açık
sonuçlar
oluşmadıkça
-Sosyal süreci anlamada zayıf
araştırmacı belirsizliklerle savaşır
-İnsanların
sosyal
olguya -‘Araştırmacı olmayanlar’ tarafından
atfettikleri
genellikle
daha
az
bilimsel
şeyleri genellikle açığa çıkaramaz bulunur.

6.4.1.3. Karma Yaklaşım
Pozitivist ve olgusal yaklaşım arasında böylesine kesin bir ayrım yapılmış olsa da, bu ayrım bir
araştırmada mutlaka iki yaklaşımdan sadece birisinin kullanılabileceği anlamına gelmez. Aynı
araştırma projesinde iki yaklaşımın karmasını kullanmak mümkündür.

6.4.2. Kullanılan Araştırma Yöntemine Göre Sınıflandırma
6.4.2.1. Deneysel Araştırmalar
Genellikle fen bilimlerinde kullanılan bu araştırma yöntemi, son zamanlarda giderek artan
oranda sosyal bilimciler tarafından da kullanılmaktadır. Bu yönteme, özellikle psikolojik
araştırmalarda yaygın biçimde rastlanmaktadır. Deneysel bir çalışmada araştırmacı en azından
bir bağımsız değişkeni maniple (istediği şekilde değer verir ışık, ısı oranını artırmak gibi) eder
ve bunun bir veya daha çok bağımlı değişken üzerindeki etkilerini belirlemeye çalışır. Bu
sebeple kontrol deneysel çalışmalarda temel bir rol oynar. Araştırmacı deney grubu ile kontrol
grubu arasında her şeyin eşit olmasını ister. Ancak bu sayede maniple edilen bağımsız
değişkenin etkisini doğru olarak tespit etmek mümkün olur. Tipik bir deneysel araştırmada
takip edilecek aşamalar şunlardır:


hipotezin tanımı;



belirlenen evrenden örnek kütleleri oluşturacak deneklerin seçilmesi;



örnek kütlelerin farklı deneysel gruplara dağıtılması;



bir veya daha çok değişken üzerine planlanan değişimin tatbik edilmesi;



az sayıda değişkenin ölçülmesi;



diğer değişkenlerin kontrol edilmesi.

6.4.2.2. Anket Araştırmaları
Anket çalışmaları işletme, iktisat ve diğer toplumsal bilimlerde çok yaygın olarak
kullanılmaktadır. Görece olarak çok sayıda veriyi, ekonomik olarak elde etmek mümkün
olmaktadır. Elde edilen verilerin standardize olması bunların analizlerinin de kolay olmasını
sağlamaktadır. Bu gerekçelerden dolayı resmi, ticari ve akademik kurumlarca çok sayıda anket
çalışması yapılmaktadır. Bütün bu üstünlüklerinin yanında anket çalışmalarının değişik
şekillerde kötüye kullanıldıklarına tanık olunmaktadır. Bu konu 'araştırma ahlakı' çerçevesinde
değerlendirilmeli ve ciddiye alınmalıdır.
Anket çalışmaları, araştırmacının araştırma sürecine daha hakim olmasını sağlar. Anket
formunun tasarlanmasına ve pilot uygulamanın yapılmasına uzun zaman harcanır. Sonuçların
işlenmesi ve analizi de, istatistiksel bir bilgisayar programı kullanılıyor olsa dahi yine zaman
alıcıdır. Ancak araştırmacı bir çalışmayı tasarlarken (araştırma teklifi hazırlarken), ne kadar
zamanı olduğunu ve bu zamanı nasıl harcayacağını bilmek zorundadır. Yani, zaman ve görev
araştırmacınındır. Uygulamada araştırmacılar sık sık, kendilerine bağlı olmayan sebeplerden
dolayı planlarında aksama olduğunu ifade etmektedirler.
Çok yaygın olarak kullanılıyor olsa bile soru formları, anket çalışmalarının yegane veri
toplama araçları değildir. Tam biçimsel mülakat ve gözlem formları da anket formuyla aynı
işlevi görmektedirler.

6.4.2.3. Örnek Olay Çalışması
Örnek olay, 'bir veya az sayıda birbiriyle ilgili denek üzerinde yapılan ayrıntılı çalışma' şeklinde
tanımlanabilir. Yapılan derinlemesine sorgulama ile bir kişi, grup veya kurum hakkında
ayrıntılı veriler elde edilir. Böylece üzerinde çalışılan deneğin halihazırdaki durumunu izah
eden faktörler ve bu faktörler arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılır. Bu şekilde araştırmaya
konu olan deneğe ilişkin 'ne', 'niçin' ve 'nasıl' sorularına cevap alınmış olur. Böyle bir çalışmada
veri toplama aracı olarak anketler mülakat, gözlem ve döküman analizleri kullanılabilir. Örnek
olay çalışmasının en önemli iki sakıncası, gözlemci önyargısı (gözlemci görmek istediği şeyi
görür) ve elde edilen sonuçların genelleştirilme zorluğudur. Bu sebeple bazı araştırmacılar,
böylesi bir çalışmanın 'bilimselliği' konusunda şüpheye düşebilirler. Oysa, kitabın ikinci
kısmında tartışıldığı üzere iyi tasarlanmış bir olay çalışmasından değerli bulgulara ulaşılabilir.
6.4.3. Kapsadıkları Süreye Göre Sınıflandırma
Araştırmacı, araştırmasını tasarlarken, araştırmak istediği konu hakkında süre itibariyle nasıl
bir yaklaşımla veri toplayacağını belirlemek zorundadır. Bu bakımdan araştırmaları anlık
(fotoğraf) ve süreli (film) olarak sınıflandırmak mümkündür. Araştırmacı ister deneysel, ister
anket veya örnek olay çalışması tasarlıyor olsun, araştırma sorularına olgunun fotoğrafını mı
yoksa filmini mi çekerek cevap bulacağına karar vermek zorundadır.
6.4.3.1. Anlık (Cross-sectional) Araştırmalar
Yapılan çalışmalar, araştırılan olgu veya olguların belli bir andaki durumunu ortaya koymaya
yönelik olabilir. Yani amaç, olgunun belli bir anda resmini çekmek olabilir. Birincil veri
kullanan akademik amaçlı çalışmalar, yaygın olarak anlık yaklaşımı benimsemektedirler zira,
bu çalışmalarda zaman sınırlaması vardır.
Anlık çalışmalarda genellikle anket yöntemi kullanılmaktadır. Araştırma konuları çok değişik
olabilmektedir. Bazı çalışmalar çalışanların organizasyonlarda tutumlarına ilişkin olabilmekte
(örneğin sekreterlerin yeni ofis araçlarını kullanabilme yetenekleri), bazıları organizasyonları
farklı boyutlarıyla karşılaştırmaktadır (örneğin yerli ve yabancı sermayeli firmaların eğitim
harcamaları).
6.4.3.2. Süreli (longitudinal) Araştırmalar
Süreli araştırmaların en önemli üstünlükleri araştırılan olguya ilişkin değişme ve gelişmeleri
tespit edebilme kapasitesidir. Özellikle ikincil kaynaklardan elde edilen verilerin kullanıldığı
çalışmalar için idealdir. Bir çok milli ve milletlerarası kurum çok değişik alanlarda düzenli
olarak veriler yayınlamaktadır. Bu verilerle süreli çalışmalar yapmak (enflasyon, faiz ve kamu
harcamaları ile yabancı sermaye yatınmları arasındaki ilişki) için idealdir. Süreli araştırmalar
da araştırmacının kafasında olması gereken soru şudur: 'Bu süre içerisinde her hangi bir
değişiklik oldu mu?'.
6.4.4. Amaçlarına Göre Araştırmaların Sınıflandırılması
Araştırmaları, amaçlarına göre sınıflandırmak gerekirse üç tür çalışmadan söz edilebilir.



Olanları ortaya çıkarmayı amaçlayan araştırmalar-keşfedici;



Olanı tanımlamayı amaçlayan araştırmalar-tanımlayıcı;



Olanı izah etmeyi amaçlayan çalışmalar-açıklayıcı

6.4.4.1. Keşfedici (exploratory) Araştırmalar
Bu tür araştırmalar 'ne oluyor?' sorusuna cevap aramak için idealdir. Araştırmacı, konu
hakkında bilgisini derinleştirmek ve konuyu daha değişik boyutlarıyla anlamak isterse böylesi
bir yöntem tercih edilebilir. Sözgelimi araştırmacı "Yönetim düşüncesinde yeni gelişmeler
nelerdir?" sorusu ile işe başladığında bu tür bir yaklaşımı benimsemiş olur.
Keşfedici bir çalışmayı yürütmek için değişik yollar izlenebilir. Bunlardan birincisi, ayrıntılı
olarak kaynak taraması yapmak; ikincisi ise, konunun uzmanlarıyla konuşmaktır. Böylece
olaylar, konular hakkında yeni anlayışlar geliştirmek mümkün olur.
6.4.4.2. Tanımlayıcı Araştırmalar
Tanımlayıcı araştırmanın amacı bir örgüt, birey, grup, durum veya olgunun düzgün bir
portresini çizmektir. Özellikle hakkında veri toplanmak istenen bir olgunun, veri toplanmadan
önce düzgün bir tanımının yapılması çok önemlidir. Uygulamada bu tür çalışmalara sıkça
rastlanmaktadır. Özellikle tez çalışmalarında danışmanlar, tanımlayıcı nitelikte araştırmalardan
fazla memnun olmazlar. Bu yüzden araştırmacı danışmanın 'çalışma çok ilginç gözüküyor ama
sonuçta bulgularının önemi nedir?' veya kısaca 'eee?' sorularına her zaman hazırlıklı olmalıdır.
Bunun anlamı, araştırmacının daha derinlemesine tahlil yapması ve elde ettiği verilerden belli
sonuçlara ulaşması gerektiğidir. Yani veriler değerlendirilmeli, verilere dayalı olarak sentezlere
ulaşılmalıdır. Bunu yapmak, elbette olguyu tanımlamaktan daha ileri düzeyde bir yeteneği
gerektirir. Tanımlar, yönetim ve ekonomi bilimciler için çok önemlidir. Ancak bunların birer
sonuç değil, sonuca götüren araçlar olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Olgunun tanımlanması
yetmez, aynı zamanda açıklanması ve imalarının ortaya konması gerekir.
6.4.4.3. Sebep-Sonuç (Experimental Designs) Araştırmaları
Araştırmacının, araştırmasına konu ettiği değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi oluşturduğu
çalışmalara açıklayıcı çalışmalar denir. Böyle bir çalışmada araştırmacının amacı çalıştığı
durum veya konuyu değişkenler arasındaki ilişkilerle açıklamaktır. Örneğin, firelerin artışıyla
makine/teçhizatın eskimesi arası ilişkinin ortaya çıkarılması böyle bir çalışmanın ürünü
olabilir. Makine yaşıyla fire oranları arasında bir korelasyon olup olmadığını istatistiksel olarak
sınamak mümkündür.
Nedensel ilişkilerin aranması bilimsel araştırmaların üst düzeydeki bir etkinliğini simgeler.
Bunlar, bilim üretmeye en yakın bilgi kümelerini oluştururlar. Nedensel ilişki betimlemelerinde
de değişkenler, ilişkisel betimlemelerde olduğu gibi betimlenmeye çalışılır. Ancak, bu
betimleme, daha kontrollü koşullar altında ve çoğu zaman deneme modelindeki bir araştırma
ile olur. Bu tür bir betimlemede, "niçin?" ve "neden?" gibi sorular cevaplandırılır; belli bir
değişkendeki değişimlerin hangi değişkendeki değişimler sonucu olduğu bulunmaya çalışılır.
Örneğin, bir iletkenin direncinin, o iletkenin boyu ile doğru orantılı olarak değişmesinin

bulunması, boy artışının, öteki koşullar aynı kalmak kaydıyla, direnç artışına neden olduğu
"nedensel" ilişkisinin de bilinmesi anlamına gelir. Burada, aynı maddeye ilişkin olmak üzere,
direnç ve boy değişkenleri ilişkilendirilmiş olmaktadır
Nedensel ilişki betimlemeleri, kuşkusuz, toplumbilim alanında da yapılabilmektedir. Ancak,
toplumbilim araştırmalarına konu olan durumlarda, kontrollü koşullarda gerçek bir deneme
yapmak ve geçerliğinden fazla kuşku duyulmayan nedensel ilişkileri gösterebilmek son derece
güçtür. Ancak, birey ve toplum yaşamına ilişkin pek çok konuda, nedensel ilişkiler
aranmaktadır. Zira bir çok problemin çözümü alanın bilimselleşmesi, genellenebilir doğrulara
ulaşılması, ancak bu düzeydeki bilgi üretimi ile olanaklıdır. Örneğin, öğretim yöntemlerindeki
farklılaşmanın öğrenmeyi neden etkilediği, deney ve kontrol gruplarının bulunduğu deneme
modelleri ile araştırılabilmektedir.
Bir araştırmacı yukarıda sözü edilen araştırma tekniklerinden sadece birisini kullanmak
zorunda değildir. Araştırmanın niteliği gereği birden çok tekniğin kullanılabileceği bir teknik
geliştirilebilir ve buna uygun veri toplanabilir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde bilimsel bir araştırmada varsayımın ne olduğunu, önemini, ne anlama geldiğini;
bilimsel araştırmalarda sınırlılıkların, stratejilerin, yaklaşımın belirlenmesinin önemi
üzerinde durularak bilimsel bir araştırma sürecinin nasıl gerçekleşmesi gerektiğini öğrendik.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

1) Deneysel araştırmalar, genellikle sosyal bilimlerde
kullanılmaktadır.

( )

( )

2) Anlık çalışmalarda genellikle örnek olay çalışması
yöntemi kullanılmaktadır.

( )

( )

3) Tanımlayıcı araştırmanın amacı bir örgüt, birey, grup,
durum veya olgunun düzgün bir portresini çizmektir.

( )

( )

4) Araştırmacının, araştırmasına konu ettiği değişkenler
arasında neden-sonuç ilişkisi oluşturduğu çalışmalara
“açıklayıcı çalışmalar” denir.

( )

( )

5) Araştırma stratejisi, araştırmacının araştırma sorularına
nasıl cevap bulacağına dair plan yapmasıdır.

( )

( )

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6) Varsayımlar (sayıltılar) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Varsayım, denenmeyen bir yargıdır.
b) Varsayımları sağlam (doğru) olmayan bir araştırma temeli çürük bir bina gibidir.
c) Her varsayımın ussal ve olgusal gerekçeleri olmalıdır
d) Varsayım, deneyle kanıtlanmamış, doğruluğu incelenmeksizin kabul edilen
iddialardır.
e) Araştırmada, bazı başlangıç noktalarının, ayrıca kanıtlanarak "doğru" olarak kabul
edilmesine varsayım denir.
7) Aşağıdakilerden hangisi pozitivist yaklaşımın özelliklerinden değildir?
a) Değişkenler arasında nedensel ilişkileri izah etmeye çalışır.
b) Pozitivist yaklaşım tümdengelim niteliğindedir.
c) Genellikle nicel veriler kullanır.
d) Hipotezlerin sınanması mantığıyla hareket edilir.
e) Değişkenler arasında nedensel ilişkileri izah etmeye çalışır.

8) Aşağıdakilerden hangisi yorumlayıcı yaklaşımın zayıflıklarından değildir?
a) Sosyal süreci anlamada zayıftır.
b) Veri toplamak zaman alıcı olabilir.
c) Veri analizi zordur.
d) Açık sonuçlar oluşmadıkça araştırmacı belirsizliklerle savaşır.
e) Araştırmacı olmayanlar’ tarafından genellikle daha az bilimsel bulunur.

9) Aşağıdakilerden hangisi tipik bir deneysel araştırmada takip edilecek aşamalardan biri
değildir?
a) Örnek kütlelerin farklı deneysel gruplara dağıtılması
b) belirlenen evrenden örnek kütleleri oluşturacak deneklerin seçilmesi
c) Hipotezin tanımı
d) Çok sayıda değişkenin ölçülmesi
e) Diğer değişkenlerin kontrol edilmesi
10) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kullanılan araştırma yöntemine göre araştırma
sınıflandırması doğru olarak verilmiştir?
a) Deneysel - Anket - Örnek Olay
b) Keşfedici - Tanımlayıcı - Sebep Sonuç
c) Anlık - Süreli - Karma
d) Keşfedici - Tanımlayıcı - Sebep Sonuç - Karma
e) Pozitivist – Yorumlayıcı - Karma

CEVAP ANAHTARI
1 ( Yanlış ), 2 ( Yanlış ), 3 ( Doğru ), 4 ( Doğru ), 5 ( Doğru ),
6 ( e ), 7 ( b ), 8 ( a ), 9 ( d ), 10 ( a ).

7. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA VERİ

Bu Bölümde Neler Göreceğiz?
7. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA VERİ
7.1. Veri Türleri
7.1.1. Olgusal Veriler
7.1.2. Yargısal Veriler
7.2. Veri Kaynakları
7.2.1. Gözlem
7.2.2. Görüşme (Mülakat-Interview)
7.2.3. Soru Kağıdı-Anket
7.2.4. İkincil Veri Kaynakları
7.2.4.1. İkincil Veri Türleri
7.2.4.2.İkincil Verilerin Üstünlükleri ve Zayıflıkları
7.2.4.2.1. İkincil Verilerin Üstünlükleri
7.2.4.2.2. İkincil Verilerin Zayıflıkları

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bilimsel araştırmalarda veri nedir, türleri ve kaynakları nelerdir?
2) İkincil veri kaynakları nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Veri

Bilimsel
sraştırmalarda
kullanılan veri türlerinin,
kaynaklarının neler olduğunu
öğrenir.

Gerçekleştirdiği ya da
incelediği bilimsel
araştırmalarda verilerin
hangi tür olduğunu ve veri
kaynaklarının neler
olduğunu anlar.

Anahtar Kavramlar
Veri, Veri Türleri, Veri, Kaynakları

Giriş
Bir araştırmada, konu ve yöntem belirlendikten sonra sıra veri toplamaya gelir. Gerçekte
kullanılacak veriler büyük ölçüde araştırmanın yöntemine bağlıdır. Örneğin deney ve gerçek
alan araştırmalarında veri elde etme, yöntemin bir parçasıdır. Oysa tanıtma ve istatistik
yöntemini kullanan araştırmalarda ayrıca bir veri toplama faaliyetine gerek vardır ki burada
yapılan açıklamalar daha çok bu ikinci tip içindir. Bu bölümde bilimsel araştırmalarda veri,
olgusal veriler ve yargısal veriler olmak üzere ikiye ayrılan veri türleri; gözlem, görüşme, soru
kağıdı-anket ve ikincil veri kaynakları olmak üzere dörde ayrılan veri kaynakları üzerinde
durulacaktır.

7. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA VERİ
Veri, "bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi" (TDK. 1969, s. 772) ya da "... anlam
çıkartmada veya sonuca varmakta kullanılan nicelikler, olaylar, kayıtlar veya sayı kümeleri"
(Ayatar, 1971, s. 11) olarak tanımlanabilmektedir. Bir başka ifade ile, veri henüz "işlenmemiş
kanıtlar'dır. Örneğin, bir nesnenin rengi, ağırlığı, yaşı; bireyin belli bir konudaki görüşleri,
tutum ve davranışları, birer veridir. Araştırmada, veri denince, araştırma amacını
gerçekleştirmek (karar verebilmek) için gerekli olan kanıtlar akla gelir. Bu kanıtların ne olacağı
ve nerelerden sağlanacağı, araştırma planlanırken kararlaştırılır.
Veri, duyu organlarına dayalı olarak elde edilir. Araya girebilecek araçlar, bu gerçeği
değiştirmez. O halde Veri, gözlenen ve kaydedilen "şey"dir (Galtung, 1973, s. 27).
7.1. Veri Türleri
Araştırmalarda kullanılan veriler iki ana grupta toplanabilir. Bunlar:
1) Olgusal veriler (facts) ile
2) Yargısal veriler'dir.
7.1.1. Olgusal veriler
Olgusal nitelikteki veriler, kişisel yargılardan bağımsız olarak var olan, herkesin üzerinde
anlaşabildiği türden gözlenebilir ölçütleri olan "gerçekler"dir. Ünlü bilgin Bertrand Russel
(1967, s. 143), bir eserinde, olguyu, "dünyada var olan her şey" olarak tanımlamış, güneşin,
hissedilen bir diş ağrısının, bir sözün söylenmiş olmasının birer olgu olduğunu belirtmiştir.
Russel, çok yararlı olabilecek bu ayırımla, olgunun varlığı ile onun doğru ya da yanlış olmasının
ayrı olduğunu açıklamıştır. Örneğin, bir kasabın, içeride et var iken, "et yok" demesi bir
olgudur; sevdiği bir müşterisi gelince, eti çıkarıp vermesi, daha önceki beyanın yanlış (yalan)
olduğunu ortaya çıkarmakta ise de, kasabın "et yok" sözünü söylemiş olması olgusunu
değiştirmez. Aynı şekilde cinsiyet, yaş, boy, ağırlık gibi, herhangi bir yorumu gerektirmeyen,
kişisel yargılardan ve hatta kişisel varoluştan bağımsız şeyler de birer olgudur.
Nesnel sağlamlığı en yüksek kararlar, olgusal türden verilere dayalı olarak alınabilendir. Bu
nedenle, araştırmalarda, olgusal nitelikte veri elde etme amacı en üst düzeydedir.
Ancak, bu türden veri elde etme olanağı her zaman, "bulunmadığı" için, görüş ve tutumlara da
başvurulur.
7.1.2. Yargısal veriler
Olgusal nitelikte olmayan öteki tüm veriler yargısal verilerdir. Bu veriler, öznel olup, ayrıca
yorumu gerektirirler. Pek çok psikolojik ve sosyolojik özelikler bu türden verilerle
belirlenebilmektedir: başarı, genel yetenek, kişilik, ilgi, görüş, tutum vb. Her biri ayrıntılı
açıklamaları gerektiren konular olmakla birlikte, burada, görüş ve düşünceler ile tutum türünden
yargısal veriler, ana çizgileriyle tanıtılmaya çalışıldı.

Görüş ve düşünceler, kişisel olup, kişilerin, belli konular hakkında neler düşündüklerinin bir
ifadesidir ve ayrıca yorumu gerektirirler. Daha açık bir deyişle, görüş, "olaylara, düşünülere
veya şeylere biçilen değer, onlar hakkında varılan yargı"; düşünce ise, "bir iş için düşünülen çare
veya aranan sonuç"tur. (TDK, 1969, ss. 299 - 226). Örneğin, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin
"ders geçme" düzeni hakkındaki görüşleri alınmak istendiğinde, toplanan veriler bu türdendir.
Görüşler çok yönlüdür. Belli bir konuya değişik açılardan bakınca değişik şeyler çıkar ortaya.
Örneğin, aynı olaya yasal, temel haklar, görenekler, sağlık vb. yönlerden bakan biri ayrı ayrı
görüşler geliştirebilir. Bunlardan bir bölümü olumlu bir bölümü olumsuz olabilir. Görüşlerde
yoğunluk söz konusudur. Bir şeye karşı geliştirilen olumlu ya da olumsuz görüşler değişen
şiddetlerde olabilir (Moser ve Kalton, 971, s. 316).
İnsanlar, pek çok konuda, olgusal verilere dayalı olmayan kararlar alabilmektedirler. Bunun
temel nedeni, henüz o konuda olgusal türden verinin bulunmayışı ya da ilgililerce bilinmeyişi
anlamında, bilgi eksikliğidir. Bu durum, bireyleri, o konuda belli bir "görüş" geliştirmeye ve
ona göre hareket etmeye yöneltmektedir. Böyle bir ortamda, bireyler, kendilerine yeni bilgiler
verildiğinde, önceki görüşlerini bırakıp, daha "iyi" bulacakları "yeni"lerini benimseyebilirler.
Olgusal dayanağı olabilecek konularda geliştirilen görüşlerin "doğru" ya da "yanlış" sayılması
söz konusudur.
Araştırmalarda, görüş türünden verilere iki nedenle başvurulabilir. İlki, belli bir konuda var olan
olgusal verilerin bilinip bilinmediğini, ya da bunlara uyulup uyulmadığını görebilmek ve bu
yönden "yanlış" görüşler varsa onları belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı
olmaktır. İkinci neden, olgusal verilerin "bulunmadığı" durumlarda en uygun problem çözme
(karar verme) yaklaşımının "görüşlere başvurmak" olduğu varsayımıdır. Bu durumda,
"çoğunluk" görüşü, araştırmacının ya da uygulayıcının kendi başlarına oluşturacakları
görüşlerden üstün tutulur.
Tutum, bireylerin, belli uyarıcılar karşısında bırakıldıklarında şu ya da bu şekilde tepkide
bulunma, harekete hazır olma durumudur. Bu uyarıcılar, duygusal yönü olan simge, slogan,
kişilik, kurum, evlilik, din, kadın-erkek eşitliği, savaş, barış, idealler vb. olabilmektedir. Birey,
uyarıcılara, olumlu ya da olumsuz tepkilerde bulunabilir. Her tutumun içeriği, yoğunluğu ve
durağanlığı vardır, kolay kolay değiştirilemez (Openheim, 1966; Edwards, 1957).
Tutumun önemi, onun davranışla olan ilişkisindendir. Belli durumlarda bireylerin
gösterebileceği davranışlar, önceden ölçülen tutumlarla kestirilebilir, ya da en azından böyle
bir varsayım vardır tutum ölçülmesinde. Ancak, bu konuda, çeşitli güçlükler yaşanır. Bilindiği
üzere, davranış, birey ve çevre etkenlerinin bir işlevi olarak, karmaşık bir ilişki düzeyinin
ürünüdür. Bu sınırlılıklar içinde bile, tutumun, veri olarak önemi büyüktür. ilgili kişilerin
konuya ilişkin tutumları bilindiğinde, bir çok uygulamanın ne denli başarılı olabileceği önceden
kestirilebilir, daha gerçekçi önlemler alınabilir.
Tutumlar da, görüşler gibi, kişisel olup, ayrıca yorumlanmak zorundadır. Herhangi bir tutumun
doğruluğu ya da yanlışlığı aranmaz; önemli olan, bilimsel olarak belirlenebilmesidir.

7.2. Veri Kaynakları
Araştırmacıların başvurmak zorunda kaldıkları pek çok veri kaynağı vardır. Bunlardan bazıları
insan, hayvan ve bitki gibi canlı objeler bazıları da rapor (belge), "şey" (taş, su, tarihsel kalıntı...)
vb. fiziksel nesnelerin oluşturduğu cansız varlıklardır. En çok başvurulanları gruplayarak, veri
kaynaklarını üç'e ayırmak olanaklıdır. Bunlar:
1) İnsanlar,
2) Belgeler ile
3) Canlı ve cansız öteki varlık ve kalıntılardır.
Araştırmacı, çoğu kez, istediği verileri elde edebilmek için, kişilere başvurmak zorunda kalır.
Varolan bilgi ve deneyimlerin, yalnızca (ve belki de çok küçük) bir bölümü yazılmıştır. Bir çok
kişi, günlük yaşantısında, araştırma konusuna ilişkin önemli görüşler geliştirmekte, çözümler
için ipuçları yakalamakta, çözülmesi gereken sorunları açık seçik görebilmektedir. Özellikle,
açımlayıcı türden çalışmalarla, problemin daha iyi anlaşılması, uygun denencelerin
(hipotezlerin) geliştirilmesi ve araştırma öncelik ve yaklaşımlarının saptanmasında, kaynak
kişilere başvurmak son derece yararlıdır (Selltiz, Jahoda, Deutsch ve Cook, 1959, s. 55).
Veri kaynağı olarak kullanılacak kişilerin seçimi çok önemlidir. Aranan bilgiye ya da deneyime
sahip olmayanlara başvurmak zaman ve enerji kaybı yanında, farkına varılmadığında, yanlış
yorumlara da neden olabilir. Ayrıca, aranan veriye sahip olsa bile, kişilerin, bunu doğruca ifade
etmeleri, edebilmeleri, istenenleri vermeleri de, otomatik bir süreç olmayıp, uygun koşulların
hazırlanmasını gerektirir.
Bilgi birikiminin en emin yolu belgelerin kullanılması ile bulunmuştur. Belgeler, geçmişin
aynasıdır. Araştırmacıların aradığı yazılı ve basılı belgelerden çoğu, kamu ya da özel kişi ve
kuruluşlara ait olan kitaplık ve belgeliklerde bulunur.
Hemen her araştırmacının, bu kaynakları tanıması ve bunlardan yararlanabilmesi zorunluğu
vardır. Bu tür kaynakların da onları hazırlayan insanların amaç ve yeterlikleri ile sınırlı olacağı
unutulmamalıdır.
Konu hakkında diğer kişi ve kurumlar tarafından yazılmış, hazırlanmış ve yaratılmış çeşitli
yazı belge, yapım veya kalıntının toplanması ve incelenmesidir. Genellikle alan araştırmalarına
başlamadan önce konuyla ilgili daha önce yapılmış olan çalışmaların kayıtlarından ve
derlenmiş bilgi kaynaklarından yararlanılır. Örneğin yazılı kaynaklar arasında konuyla ilgili
olmak koşulu ile her türlü kitap, makale, istatistik, gazete yazısı, yasal belge, tutanak, biyografi,
kişisel anı, mektup vs. sayılabilir. Ancak bunların yanında harita, resim, fotoğraf ve görüntü
bandı gibi görsel araçlarla teyp, plak, kaset gibi işitsel kaynaklar da önemli yer tutarlar. Yazılı
kaynaklar da kendi aralarında çeşitli şekilde gruplandırılabilir.
1) Kitaplar, dergiler, çeşitli istatistiki kaynaklar, resmi rapor ve yazışmalar, kurum
kayıtları.
2) Vak’a çalışmalarına ilişkin kayıtlar.
3) Kişisel belgeler.

4) Dolaylı belgeler; araştırma konusuyla doğrudan doğruya ilgili olmasa bile dolaylı
olarak konuya ışık tutabilecek belgeler (rehber, yıllık, ansiklopedi ve sözlüklerle diğer
teknik belgeler).
Günümüzde bilgisayarların birbirine bağlanması ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilgisayar
ağları oluşturulmuştur. Bu da, bazı firmaların belirli konularda ayrıntılı bilgi toplayarak “bilgi
bankaları” oluşturmalarına olanak vermiştir. Araştırmacı bir ücret karşılığında ya da bağlı
bulunduğu kuruluş aracılığıyla, dünyanın neresinde olursa olsun, bilgisayardaki bu bilgilere
anında ulaşma olanağına sahip bulunmaktadır. Bu da araştırıcıya yeni ufuklar açmakta ve
geleneksel yöntemlerle kaynak derlemenin sınırlamalarını büyük ölçüde ortadan
kaldırmaktadır.
Bu iki kaynak türü dışında kalan canlı ve cansız öteki tüm nesneler de önemli veri
kaynaklarındandır. Doğa bilimlerinde, kazıbilimde ve öteki bazı alanlarda, araştırmacının,
başvurabileceği tek veri kaynakları olabilmektedir, bunlar. Bu kaynaklarda, veriler en yalın
biçimde bulunurlar; duygusal yön ya hiç yoktur ya da en zararsız düzeydedir. Bu nedenlerle,
daha nesnel olunabilir.
Araştırılan konuya olan fiziki yakınlıklarına göre de, veri kaynakları, birincil (orijinal) ve ikincil
(orijinal olmayan) olmak üzere, iki grupta toplanır. Bunlardan, birincil veri kaynakları,
araştırılan konuya, fiziki olarak, en yakın olan veri kaynaklarıdır. Araştırılmak (hakkında bilgi
toplanmak) istenen bir olayı bizzat yaşamış olan biri; araştırmacının, bulgularını sunmak için
yazdığı "araştırma raporu"; bir eski eser kalıntısı, birincil veri kaynaklarındandır.
Araştırmacının, çalışması için ihtiyaç duyduğu özgün verileri değişik araçlar kullanarak
kendisinin toplaması ile oluşan verilere birincil veriler denmektedir. Araştırmanın türü ne
olursa olsun, araştırmacı ister nitel, ister nicel araştırma yapıyor olsun birincil kaynak kullanma
gerektiğinde başlıca üç veri toplama yöntemi söz konusudur: Anket, Mülakat ve Gözlem.
Bunlara kısaca değinecek olursak;
7.2.1. Gözlem
Gözlem tekniği genellikle doğa ile uğraşan bilim adamlarının uyguladığı bir yöntem olarak
dikkat çekiyor. Gözlem, doğal olay veya davranışların seçilmesi, kaydedilmesi ve
kurallaştırılmasına yönelik sistematik bir faaliyettir. Gözlemin bilimsel bir nitelik taşıması için
veri toplama işlemi sistematik bir biçimde yapılmalıdır. Elde edilen bilgiler yine sistematik
olarak toplanan başka verilerle ilişkilendirilmeli ve genel davranış kalıplarına ulaşılması
öngörülmüş olmalıdır.
Gözlenen nesnenin, olayın ve davranışın doğal ortamında olması, sonuçların daha nesnel
olmasını sağlamaktadır. Ancak bu yöntem toplumsal bilimlerde pek fazla kullanılmamaktadır.
Toplumsal olayların, olguların gözleminde gözleyenin öznel birtakım değerlendirmelerde
bulunması, araştırma sonuçlarını belli ölçülerde nesnellikten uzaklaştırma tehlikesini de
beraberinde getirir.
Doğal ortam araştırmalarının tipik bir örneği olan gözlem, olayların doğal oluşum içinde
izlenmesini esas alır. Fakat gözlemin sıradan bir faaliyet olmaktan çıkıp bilimsel bir nitelik
kazanabilmesi için bazı koşullar gerekir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:






Gözlem belirli bir araştırma amacına hizmet etmelidir.
Araştırmacı tarafından önceden planlanmış bir faaliyet olmalıdır.
Gözlem sonuçları sistematik olarak kaydedilmelidir.
Tutarlılık ve geçerlilik açısından gözlem sonuçları kanıtlanabilmelidir.

7.2.2. Görüşme (Mülakat-Interview)
Herhangi bir konuda geniş bilgi edinilmek istendiğinde başvurulan bir yöntem olan görüşme
toplumbilimcilerin sık sık başvurdukları bir tekniktir. Görüşülen her kişiye aynı sorular
yöneltilir. Yüz yüze bir ilişkiye dayanması, verilerin elde edilmesinde açıklık ve kesinlik
kazandırır. Konuyu daha fazla aydınlatmak için yeni sorular sorma olanağı vardır. Bu bağlamda
görşülen kişinin fazla sınırlandırılmadığı bir yöntemdir. Alınan yanıtlar, görüşmecinin elindeki
yönerge doğrultusunda değerlendirilir. Bununla birlikte kendisiyle görüşülen kişinin inanç,
düşünce ve yargıları dolayısıyla sonuçlarda bir sapma olasılığı ortaya çıkabilir. Bir araştırma
tekniği olarak görüşmeye daha önceden hazırlanan bir soru kılavuzu ile başlamakta yarar vardır.
7.2.3. Soru kağıdı - Anket
Toplumu ilgilendiren konularda objektif bilgi toplamak için kullanılır. Soru kağıdı, farklı
şekillerde adlandırılabilir. Bu tanımlamalarda soru kağıdının kullanım şekli büyük ölçüde
belirleyici olmaktadır. Prof. Dr. Birsen GÖKÇE’nin yaptığı sınıflamada “soru kağıdı” posta
yoluyla ya da topluluklara dağıtılarak yapılan bir uygulama olarak tanımlanıyor. Posta ile
olması durumunda, gönderilen soru kağıtlarının tümünün geri gelmemesi gibi bir sakıncayı da
beraberinde getirir. Ancak bu yöntemde soru kağıdını yanıtlayan kişinin doğrudan doğruya
yanıtları soru kağıdına aktarması, daha sağlıklı sonuçlar vermesi açısından yararlıdır.
Anket, bilgi alınacak kişilerin doğrudan doğruya okuyup cevaplandıracakları bir soru listesinin
hazırlanması şeklinde yapılan gözlemdir. En çok uygulanan şekil yukarıda da belirtildiği gibi
anket soru veya listelerinin deneklere postayla gönderilmesi, cevapların da yine postayla
alınmasıdır. Posta yoluyla uygulanan ankette, soru listelerine araştırmanın amaçlarını,
araştırmayı yapan kişi ve kuruluşları ve cevaplamayla ilgili özellik taşıyan diğer noktaları
açıklayan bir de yazı eklemek gerekir.
Anket soruları postayla gönderilebileceği gibi, cevaplama bir anketçi yardımıyla da yapılabilir.
İkincisinde sorulara verilen cevapları anketçinin kendisi anket kağıdına işaretler. Diğer bir yol
da denekleri bir araya toplayarak veya toplu olarak bulundukları bir yerde anket uygulayarak
soruların doğrudan cevaplandırılmasıdır. Örneğin bir fabrikada çalışan işçiler veya bir
kütüphanedeki okuyucular üzerine uygulanan anketler bu türdendir.
Anket uygulamasında en önemli noktalardan birisi kuşkusuz anket sorularının hazırlanmasıdır.
Anket sorularının düzenlenmesi, bilgi, sabır, özen isteyen ve ön araştırmayı gerektiren bir
işlemdir. Sorular, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacak biçimde kısa, açık ve kesin
olmalıdır. Görüşme tekniğindeki gibi soruların yeniden dile getirilmemesi veya tamamlayıcı
soru sorulamaması, anket sorularının baştan dikkatli bir şekilde hazırlanmasını gerektirir.
Sorular hazırlanmadan önce çalışmanın kapsamı ayrıntılı olarak belirlenirse bu farklı bölümleri
soru şekline dönüştürmek oldukça kolaylaşır. Daha açık bir deyişle, elde edilmeye çalışılan her
bilgi ankette bir soru şeklinde ifade edilmelidir.

Anket sorularını hazırlamada geçerli iki ana ilke vardır. Bunlardan birisi, sorulacak her sorunun
araştırmanın ana konusu veya hipotezi ile doğrudan ilişkili olması, ikincisi ise soru cetvelinin
bir iç bütünlüğe sahip bulunmasıdır. Bu ilkelerden birincisi ilgisiz soruların sorulmamasını,
ikincisi birbirine benzer soruların kendi aralarında gruplandırılmalarını ve dolayısıyla soru
cetvellerinin mantıki bir bütünlük oluşturmasını ifade eder.
Hazırlama tekniği bakımından da anket soruları iki türlü olabilir: “Kapalı-uçlu” sorular ve
“açık-uçlu” sorular. Eğer sorulan soruya verilecek cevap seçenekleri tam olarak belirlenmişse,
başka bir deyişle, sorular sistemleştirilmişse bunlara kapalı-uçlu sorular denir. İkinci durumda
deneğe, soruları serbestçe cevaplama ve cevapları kendi ifadeleriyle dile getirme olanağı
verilmiş olmaktadır. Araştırmacının cevaplar konusunda önceden bilgi sahibi bulunmadığı, çok
değişik cevaplar alma olasılığının söz konusu olduğu veya derinlemesine cevaplar alınmak
istendiği durumlarda açık - uçlu soru şekli tercih edilmelidir.
Demek oluyor ki hangi ölçüde bir sistemleşmeye gidileceği, ya da cevaplamada ne ölçüde
serbest davranılacağı, biraz da araştırmanın özelliğine bağlı olacaktır. Örneğin bilgi ve sondaj
soruları, nitelikleri gereği açık uçlu olmaktadır. Sistemleştirilmiş sorular ise düşünülen
cevapların önceden belirlenip seçenekler şeklinde sunulduğu sorulardır. Araştırmanın
özelliğine göre bir ankette her iki türden de soru yer alabilir.
7.2.4. İkincil Veri Kaynakları
İkincil veri kaynakları ise, birincil veri kaynaklarındaki bilgilerden yararlanarak oluşturulmuş
kaynaklardır. Bir olayı yaşamış birinden duyduklarını anlatan bir kimse, çeşitli araştırma
raporlarından yararlanarak derlenen bir ders kitabı, ikincil veri kaynaklarıdır.
Araştırmacılar, araştırma sorularına cevap ararken genellikle bunu kendi verileriyle yapmak
eğilimindedirler. Çünkü, farklı amaçlarla daha önceden derlenmiş veri setlerinden ne şekilde
faydalanılabileceği konusu üzerinde fazla durulmaz. Bu tür daha önceden derlenmiş verilere
'ikincil veriler' denmektedir.
Araştırmada, genel kural, birincil veri kaynaklarını kullanmaktır. Ancak, birincil veri
kaynaklarını bulmak, har zaman pratik olmayabilir ve hatta bazen olanaksızdır da. Bu gibi
durumlarda, ideal'e en yakın olan ikincil veri kaynaklarını bulmak ve bunlarla yetinmek
zorunluğu vardır. Birincil veri kaynaklarını ararken, önce ikincil veri kaynaklarına - örneğin, bir
ders kitabına- başvurmak birincil veri kaynaklarının bulunmasını kolaylaştırabilir. Bu durum,
özellikle, alanyazın incelemelerinde önemlidir. Araştırmacı, birincil veri kaynaklarını
bulamayıp, ikincil veri kaynaklarını kullanmak zorunda kalınca, elde ettiği verilerin doğruluğunu
başka kaynaklardan da denetlemelidir. Aksi halde, araştırmacı, kendisini, bir tek ikincil veri
kaynağına teslim etmiş sayılır. Bu tür kaynakların, her zaman doğru bilgilere sahip olmadıkları
gerçeği karşısında gözealınan risk'in büyüklüğü açıktır.
Araştırmacı, değişik teknikler kullanarak, bu kaynaklardan istediği verileri toplamaya çalışır.
İster ham olsun ister belli bir sınıflamaya tutularak yayınlanmış olsun ikincil veriler
araştırmacılar için zengin içerikli bir çalışma yapmaya imkan tanıyabilir. Bir çok organizasyon
faaliyetlerine ilişkin bir dizi veriyi depolar. İade edilen ürünler, müşteri şikayetleri, hatalı
ürünler, toplantı tutanakları, maaş bordoları gibi. Gazetelerden günlük ve haftalık borsa
hareketleri, firma birleşmeleri, yurtiçi ve yurtdışı doğrudan yatırımlar, açılan ve kapanan şirket

sayısı gibi konularda veriler vardır. Resmi ve resmi olmayan birçok kurum sürekli olarak
ekonomik, toplumsal, siyasi alanların çok farklı konulan hakkında düzenli ve ayrıntılı veri
toplamaktadırlar. Merkez Bankası, DPT, DİE, İMKB, sendikalar, İTO, İSO, ÎKV ve YASED
gibi kuruluşların yanında mesleki odalar (örneğin Otomotiv Sanayi İşverenleri Derneği) düzenli
olarak veri toplamakta ve bunları kamunun hizmetine sunmaktadır. DEİK ve TİKA hem
kapsamlı ülke raporları yayınlamakta hem de Türkiye'nin bu ülkelerle olan ekonomik ilişkileri
hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedirler. İşin araştırmacılar açısından sevindirici olan tarafı,
bu verilerin birçoğunun 5-10 yıllık periyotları kapsayacak şekilde CD olarak veya İnternet
ortamında yayınlanmaları ve kolayca ulaşılabilir olmalarıdır. Dünya Gazetesi, sektör raporlan
hazırlamakta ve ulusal ölçekte değişik verileri yayınlamaktadır. Eğer bir alanda ikincil veriler
varsa, birincil veri toplamak araştırmacının hem zaman ve kaynaklarını israf ettiği hem de
konuya ilişkin yeterince kaynak taraması yapmadığı anlamına gelir.
Özellikle uluslararası karşılaştırmaların konu edildiği çalışmalar genellikle ikincil verilere
dayanmaktadır. Bu alanda UN, OECD, IMF, ILO, WTO, EU gibi örgütler geniş veri
tabanlarına sahiptirler.
Ayrıca birçok resmi (örneğin CIA) ve resmi olmayan (örneğin Lyod Bank, Standard and Poor's)
kuruluş ülke ve bölge raporlan yayınla-maktadırlar. Eğer çalışmanızın konusu bu gibi
kaynaklardan edinilecek verilerle çalışılmaya uygun değil ise, bu durumda araştırmacı bizzat
edindiği veriler (yani birincil veriler) ile çalışmasını tamamlamak durumundadır.
7.2.4.1. İkincil Veri Türleri
İkincil veriler hem nitel hem de nicel araştırmalarda; hem betimleyici hem de açıklayıcı
çalışmalarda kullanılabilirler. Kullanılan veriler tamamen 'ham' olabildikleri gibi (toplantı
tutanakları) belli bir şekilde işlenmiş ve sınıflandırılmış olabilirler (bilançolar). İkincil veriler
sınıflandırılırken farklı yazarlar değişik yöntemler kullanmışlardır.
7.2.4.2. İkincil Verilerin Üstünlük ve Zayıflıkları
Araştırmalarda yaygın olarak kullanılan ikincil verilerin çeşitli avantaj ve dezavantajları
bulunmaktadır. Bunlara aşağıda değinilmektedir:
7.2.4.2.1. İkincil Verilerin Üstünlükleri
Daha az kaynak kullanımı: İkincil verilerin en önemli üstünlüğü, araştırıcının zaman ve parasal
kısıtlarına uygun olmasıdır. Genellikle birincil verilerle karşılaştırılmayacak kadar ucuzdurlar.
Bu sebeple örneğin enflasyon, işsizlik, faiz oranlan, asgari geçim seviyesi, gibi hükümet
organlarınca düzenli bir şekilde edinilen veri setlerinin bireysel olarak derlenmesi mümkün
değildir. İkincil veriler ucuzluklarının yanında, 'yeterince cevap alamama' riskini ortadan
kaldırmaları ve araştırmacının kuramsal altyapıya daha fazla eğilmesine imkan tanımaları
sebebiyle de tercih edilirler.
Periyodik çalışmalara imkan tanıması: Araştırma türleri zaman esasına göre anlık ve periyodik
olarak sınıflandırılmıştı. Anlık araştırmaların çeşitli dezavantajları vardır. Örneğin işletmelerin
ihracat eğilimlerini anlık çalışmalarla ölçerseniz yanılma payı yüksektir. Zira anlık çalışmalar
kriz, politika değişikliği, döviz kurları gibi değişkenlere karşı çok hassastır. Bu yüzden gerçek
ihracat performansının ortaya çıkması için bu tür etkilerden soyutlanması gerekir. Bu da ancak

periyodik çalışmalarla mümkün olur. Bir araştırmacı aynı konuda sözgelimi 10 yıllık bir dönem
için veri toplayamaz. Buna ömrü dahi vefa etmeyebilir. Ancak ikincil verilerle 10, 25, hatta 50
yıllık dönemler için analizler yapmak mümkündür.
Karşılaştırma ve sağlama yapma imkanı sunması: İkincil veriler ile, birincil verilerin ne kadar
sağlıklı olduğu ve bütünü ne derece temsil edebildiklerine dair bilgi edinilebilir. Örneğin,
birincil veri araçları ile toplanan 'Marmara Bölgesinde Faaliyette Bulunan İmalat İşletmelerinde
Sendikalaşma Oranlarına ilişkin veriler, taraf sendikaların yayınladıkları üye ve örgütlenme
raporlarındaki bilgilerle karşılaştırılarak bu bilgilerin sağlığı hakkında fikir sahibi olunabilir.
7.2.4.2.2. İkincil Verilerin Zayıflıkları
Araştırmacının ihtiyacını karşılamayacak nitelikte olmaları: Aşağıda ayrıntılı olarak
açıklanacağı üzere, birincil veriler toplanırken mutlaka araştırmanın sorularına cevap verecek
veya hipotezlerin sınanmasını sağlayacak şekilde toplanmalıdır. Eğer kullanılan veriler buna
imkan tanımıyorsa Kötü bir araştırma tasarımından söz edilir.
İkincil veriler farklı gerekçelerle toplandıklarından, çoğu zaman araştırma sorularına ve
hipotezlere cevap vermezler. Örneğin, Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) firmalara maliyeti
konusunda araştırma yapan bir kimse, bu konuda firmaların bilançolarına ve gider tablolarına
ulaşabilse dahi araştırmasını gerçekleştiremez. Çünkü, gider kalemleri içerisinde TKY için
ayrılan kalem ayrıca belirtilmez. Bu durumda, birincil veri yöntemleriyle TKY için yapılan
giderlerin derlenmesi gerekecektir.
Ticari amaçlı verilere ulaşmak pahalı olabilir: Bazı uluslararası ve ulusal (ajans press,
danışmanlık, kamuoyu araştırma şirketleri gibi) kurumlar, derledikleri verileri araştırmacıların
bütçesini aşacak derecede yüksek fiyata satabilmektedirler. Bu durumda ikincil kaynaklar
seçenek olmaktan çıkar.
Çalışma olması gerekenden çok verilerin elverdiği şekilde tasarlanır: Araştırmacı,
araştırmasını belli kuramı sınamak veya olguyu izah etmek amacı üzerine inşa eder. Bunun için
farklı değişkenlere ilişkin verilere ihtiyaç duyar. Ancak, ikincil veriler bu değişkenlerin hepsini
karşılamıyorsa araştırmacı çalışmasını ikincil verilerin kapsadığı değişkenlerle sınırlandırma
eğilimine girer. Bu da olgunun mümkün olandan eksik şekilde izah edilmesine sebep olabilir.
Örneğin, KOBİ’lerin ihracat eğilimlerini ölçerken kuramsal olarak, uluslararası çevre, ulusal
çevre ve örgüt içi çevre şartlarının belirleyici olduğu ifade ediliyor olsun. İkincil veriler
uluslararası çevreye (gümrük hadleri, kotalar, döviz kurları gibi) ve ulusal çevreye (ihracat
teşvikleri, TL'nin değeri, girdi maliyetleri gibi) ilişkin bilgileri kapsamakta ancak iç çevreye
(yönetim felsefesi, becerisi, beklentileri, deneyimi gibi) dair bilgileri içermemektedir. Bu
durumda araştırmacı ihracat eğilimini sadece ulusal ve uluslararası değişkenlerle açıklamak
yoluna gitmemelidir. Bunun yerine bu verileri ikincil kaynaklardan, iç çevreye ilişkin verileri
ise birincil kaynaklardan edinerek araştırmanın bütünlüğünü ve kuramsal tutarlılığını
sağlamalıdır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde bilimsel bir araştırmada verinin ne anlama geldiğini, veri türlerinin olgusal
veriler ve yargısal veriler olmak üzere ikiye ayrıldığını, veri kaynaklarının birincil ve ikincil
kaynaklar olarak sınıflandırıldığını ve temel veri kaynakları olarak “gözlem”in,
“görüşme”nin, “soru kağıdı-anket”in ne olduğunu ve özelliklerini, ikincil veri türlerinin
özelliklerini, üstnlüklerini ve zayıflıklarını öğrendik.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

1) Gözlemin bilimsel bir nitelik taşıması için veri toplama
işlemi sistematik bir biçimde yapılmalıdır.

( )

( )

2) Bilgi birikiminin en emin yolu belgelerin kullanılması ile
bulunmuştur.

( )

( )

3) Nesnel sağlamlığı en yüksek kararlar, yargısal türden
verilere dayalı olarak alınabilendir

( )

( )

4) Tutum, bireylerin, belli uyarıcılar karşısında
bırakıldıklarında şu ya da bu şekilde tepkide bulunma,
harekete hazır olma durumudur.
5) Yazılı kaynaklar; kitaplar, dergiler, çeşitli istatistiki
kaynaklar, resmi rapor ve yazışmalar, kurum kayıtları, vak’a
çalışmalarına ilişkin kayıtlar, kişisel ve dolaylı belgelerdir.

( )

( )

( )

( )

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6) Veri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Veri, duyu organlarına dayalı olarak elde edilir.
b) Veri, bir sonuca varmak için gereken ilk bilgidir.
c) Veri, gözlenen ve kaydedilen "şey"dir.
d) Veri “işlenmiş kanıtlar”dır.
e) Bir nesnenin rengi, ağırlığı, yaşı; bireyin belli bir konudaki görüşleri, tutum ve
davranışları, birer veridir.
7) “Doğal ortam araştırmalarının tipik bir örneği olan gözlem, olayların doğal oluşum içinde
izlenmesini esas alır. Fakat gözlemin sıradan bir faaliyet olmaktan çıkıp bilimsel bir nitelik
kazanabilmesi için bazı koşullar gerekir.” Aşağıdakilerden hangisi bu koşullardan değildir?
a) Gözlem belirli bir araştırma amacına hizmet etmelidir.
b) Araştırmacı tarafından önceden planlanmış bir faaliyet olmalıdır.
c) Gözlenen nesnenin, olayın ve davranışın yapay ortamda olması gerekmektedir.
d) Gözlem sonuçları sistematik olarak kaydedilmelidir.
e) Tutarlılık ve geçerlilik açısından gözlem sonuçları kanıtlanabilmelidir.

8) Aşağıdakilerden hangisi ikincil verilerin özelliklerinden değildir?
a) Daha az kaynak kullanımı
b) Araştırmacının ihtiyacını karşılamayacak nitelikte olmaları
c) Periyodik çalışmalara imkan tanıması
d) Karşılaştırma ve sağlama yapma imkanı sunması
e) Çalışmanın verilerin elverdiğinden çok, olması gerektiği şekilde tasarlanması
9) Soru kağıdı - Anket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sorular, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacak biçimde uzun ve ayrıntılı
olmalıdır.
b) Anket soruları postayla gönderilebileceği gibi, cevaplama bir anketçi yardımıyla da
yapılabilmektedir.
c) Posta yoluyla uygulanan ankette, soru listelerine araştırmanın amaçlarını, araştırmayı
yapan kişi ve kuruluşları ve cevaplamayla ilgili özellik taşıyan diğer noktaları açıklayan bir de
yazı eklemek gerekir.
d) Toplumu ilgilendiren konularda objektif bilgi toplamak için kullanılmaktadır.
e) Anket, bilgi alınacak kişilerin doğrudan doğruya okuyup cevaplandıracakları bir soru
listesinin hazırlanması şeklinde yapılan gözlemdir.
10) “Araştırmacının, çalışması için ihtiyaç duyduğu özgün verileri değişik araçlar kullanarak
kendisinin toplaması ile oluşan verilere …………… denmektedir.” İfadesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Dolaylı veriler
b) Birincil veriler
c) Olgusal veriler
d) İkincil veriler
e) Yargısal veriler

CEVAP ANAHTARI
1 ( Doğru ), 2 ( Doğru ), 3 ( Yanlış ), 4 ( Doğru ), 5 ( Doğru ),
6 ( d ), 7 ( c ), 8 ( e ), 9 ( a ), 10 ( b ).

8. ARAŞTIRMADA ÖLÇME VE ÖLÇEKLER

Bu Bölümde Neler Göreceğiz?
8. ARAŞTIRMADA ÖLÇME VE ÖLÇEKLER
8.1. Ölçme
8.1.1.Kavram, Değişken ve Ölçme İlişkisi
8.1.2. Doğrudan ve Dolaylı Ölçmeler
8.1.3. Olgusal ve Yargısal Ölçmeler
8.1.3.1. Olgusal Ölçmeler
8.1.3.2. Yargısal Ölçmeler
8.1.3.2.1. Likert Ölçeği
8.1.3.2.2. Thurstone’un Eşit Görünen Aralıklar Ölçeği
8.1.3.2.3. Guttman Ölçeği

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ölçme nedir?
2) Ölçme türleri nelerdir?
3) Likert Ölçeği nedir?
4) Thurstone’un Eşit Görünen Aralıklar Ölçeği nedir?
5) Guttman Ölçeği nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ölçme

Bilimsel
araştırmalarda Bilimsel bir araştırmada
kullanılan ölçme türlerini ve hangi ölçme türünün, hangi
ölçekleri öğrenir.
ölçeğinin kullanılacağını ya
da kullanıldığını bilir.

Anahtar Kavramlar
Ölçme, Ölçek, Likert Ölçeği, Thurstone Eşit Görünen Aralıklar Ölçeği,
Guttmann Ölçeği

Giriş
Bilimsel araştırmalarda bilimselliğin temel şartı araştırılan kavramlar, konular veya
değişkenlerin ölçülebilir nitelikte olmasıdır. Dolayısıyla değişkenlerin ölçülmesi, bilimsel
araştırma sürecinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Ölçülmesi gereken değişken fiziksel bir
yapı olduğunda (ağırlık, mesafe, yoğunluk vb.) iş görece kolaydır. Yine deneğin yaşı, cinsiyeti,
eğitim ve gelir düzeyi gibi değişkenlerin rakamsal ifadesi mümkündür. Ancak, tutumlar,
değerler ve algılar gibi sosyal bilimlerde incelemeye konu olan değişkenlere kesin değerler
atfetmek kolay değildir. Çünkü bu değişkenlere değer atfetme cevaplayıcının subjektif
değerlendirmesine bağlı olduğundan, yapılacak tüm değerlendirmeler mutlak objektiflikten
uzak olacaktır. Bu bölümde araştırmada ölçmenin ne olduğu, ölçme türleri, ölçeklerin ne
oldukları, türleri ve özellikleri aktarılacaktır.

8. ARAŞTIRMADA ÖLÇME VE ÖLÇEKLER
8.1. Ölçme
Ölçme, geleneksel olarak, herhangi bir büyüklüğün kendi cinsinden seçilmiş bir ölçü birimi
(ölçek) ile karşılaştırılması olarak tanımlanırdı. Bu tanım, fizik ve tabiat bilimlerindeki ölçme
uygulamalarını yansıtmaktaydı.
Bilindiği üzere, doğa bilimlerinde çok eskilere dayanan ölçme, toplumbilimlerinde oldukça
yenidir. Eğitim, psikoloji, sosyoloji vb. alanlardaki başarı, yetenek, tutum, kişilik vb.
kavramların ölçülmeye başlanması yirminci yüzyıldaki gelişmelerle "bilimsellik" kazanmaktadır.
Bu alanlardaki gelişmeler yavaş olmakta ve halen de "ilkel" sayılabilecek düzeydedir (Fox, 1969,
s. 570).
Ölçme, temelde, bir betimleme, değişkenin çeşitli değerlerine, belli kurallara göre, simgeler
verme işlemidir (Lin, 1976, s. 166). Konuyu, "ölçmenin temelleri" başlığı altında tartışan Turgut
(1977, s. 11), ölçmenin çeşitli anlamlarına değindikten sonra, "ölçme, bir niteliğin gözlenip
gözlem sonucunun sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesidir" demiştir. Verilen simgelerin
nicel yönlerini (ne ifade ettiğini) araştırmacı kararlaştırır.
Her türlü gelişmenin temelinde iyi bir ölçme vardır. Ölçmenin temel işlevi, daha duyarlı
betimleme ve ayrımlara olanak sağlamaktır. Bir şeyin varlığı, onun ölçülebilirliği ile anlam
kazanır. Ölçülebilirlik ise, o konuda "standart" birimlerin geliştirilebilmesi ile olur. Bu ise, en
genel anlamda, ölçme kuralıdır. Amaca uygun olma kaydı ile duyarlığı yüksek birimlerle yapılan
ölçmeler daha yararlı bilgiler verir (Kaplan, 1964, ss.173 76). Örneğin, yaşlı- genç, zengin-fakir
ayırımlarının bilimsel anlamdaki kullanımı yaş ve gelir düzeylerinin sayısallaştırılmasından daha
az yararlıdır.
Ölçmede en büyük güçlük, gerekli "kuralları" koyup ona uyabilmektir. Kural konduktan
sonraki işlemler oldukça nesnel bir süreçtir. Ölçme, en çok, konulan kural kadar iyi olabilir.
Bilim ölçme ile, ölçme ise kural koyabilme ile gelişir. Toplumbilimlerindeki ölçme kuralı
geliştirme güçlükleri yenilmek zorundadır.
Ölçmedeki kuralın iyi konulabilmesi, ölçülmek istenen değişken ile de doğrudan ilgilidir.
Değişkenler soyutlaştıkça ölçümleri (gerekli kuralların konulması) de güçleşir. Somut
değişkenlerin ölçümü kolaydır. Uzunluk, ağırlık, hacim vb. fizik özelikler için standart kurallar
ve ölçü araçları geliştirmiştir. Çeşitli renk, cinsiyet vb. özeliklere göre ayırımlar yapmak da
kolaydır. Oysa, başarı, yetenek, ilgi, tutum, toplumsal statü vb. psikolojik ve toplumsal
özeliklere ilişkin kural koymak son derece güçtür.
8.1.1. Kavram, Değişken ve Ölçme İlişkisi
Bilim kavramlarla gelişir. İnsanlar arası iletişim aracı da kavramlardır. Araştırmacı, verilerini,
belli kavramlara göre toplar; onları betimler, sınar. Bunlar, bir bakıma "ara değişken'lerdir.
Her kavram, bir ya da daha çok değişkenle temsil edilebilir. Ancak, her değişken, değişik
duyarlık derecesinde olsa bile, yalnızca bir ölçü ile belirlenebilir (Lin, 1976, ss. 37 -38, 166-67).
Bu, tek bir ölçü olabileceği gibi, aynı amaca yönelik birden çok belirleyicinin oluşturduğu bir
indeks de olabilir. Fizik bilimlerindeki uzunluk, ağırlık vb. kavramlar, herkesçe üzerinde

anlaşılmış ampirik değişkenlere dönüştürülüp, metre ve kilogram gibi standartlaşmış (doğal ya
da tanımlanmış) birimlerle ölçülebilmektedir. Oysa, toplumbilimlerindeki pek çok kavram ile
temsil ettikleri veriler arasında bu tür bir fiziki yakınlık yoktur. Örneğin, sosyo-ekonomik düzey
denince, eğitim düzeyi mi, maddi olanaklar mı, yaşanan çevre mi, daha başka değişkenler mi
yoksa bunların belli bir sentezi mi olduğu ve her birinin hangi birimlerle ölçülebileceği halen
tartışılmaktadır. Bu gibi durumlarda, belirlenen değişkenlerin, amaçlanan kavramları tam temsil
ettiğini söylemek çok güçtür. İlgili değişkenlerin çoğaltılması, kavramın kestirilmesindeki
geçerlik olasılığını artırır. Bu durum, şematik olarak gösterilecek olursa:
Kavram
(A)
(B)

Değişken

Ölçme

(X ya da X1,X2... Xn)
(Y ya da Y1.Y2,... Yn)

(X'in ölçüsü)
(Y'nin ölçüsü)

olur. Burada, bulunmak istenen ilişki ya da neden -sonuç ilişkisi, aslında, A ve B kavramları
arasındadır. Bu, kavramsal bir ilişkidir. Pratikte, ölçümlerden yararlanılarak bulunan ilişki bu
kavramsal ilişkinin "en uygun" bir kestirisidir. Değişkenler, kavramsal düzeyden işlevsel
(operational) düzeye geçişi sağlayan, gözlenebilir doğrulayıcılardır. Örneğin, endüstrileşme bir
kavram ise, onun belirteçlerinden birisi, enerji tüketimidir. Kavram ne kadar genişse onun
belirteç sayısı da o ölçüde çoğalabilir.
O halde, araştırmacı, belli bir konuda, ölçmenin ayrıntılarına girmeden, hangi kavramlarla
ilgilenmekte olduğunu ve bunları hangi gözlenebilir değişkenlerle temsil etmeye çalıştığını açık
seçik bilmesi gerekir.
Toplumbilimlerinde araştırma konusu edilen (kişilik, zeka, başarı, tutum, tercihler vb.)
kavramlardan pek çoğu için, hangi gözlenebilir değişkenin en uygun olduğu ve hangi verilerin
kullanılması gerektiğine karar vermek güçtür. Bunlar, çoğu zaman, ilke olarak ölçülebilen fakat
pratikte (en azından şimdilik) doğrudan gözlenebilir belirteçleri olmayan özelikleri içe rir.
Doğrudan gözlenebilir olmayan soyut değişkenlerin ölçümünde, genellikle, onun değişik
boyutlarını temsil eden, bir'den çok dolaylı belirteçten oluşan bir indeks geliştirilir. İndekse
giren belirteç sayısı arttıkça, değerlendirmedeki yanılma olasılığı azalır. Örneğin, bir kişinin
mesleklere karşı tutumu saptanmaya çalışılırken, önce, böyle bir tutumun önemli boyutları
belirlenir: çalışma koşulları, ücret düzeyi, eğitim vb. hazırlık zorunlukları gibi. Daha sonra, bu
boyutlardan her biri için, uygun belirteçler ile seçenekleri hazırlanarak bir indeks geliştirilir.
Aynı şekilde, bir kimsenin ne kadar dindar olduğunu, tek bir soru ile öğrenmek olanaksızdır
(Cole, 1972, ss.42-52; Simon, 1969, s.198). Değişken soyutlaştıkça, değerlendirme boyut ve
belirteçlerinin sayısını arttırarak gerçeği, belli boyutları ile değil tüm yönleri ile tanımak olasılığı
yaratılmış olacaktır (Smith, 1975, ss. 273 - 74). Aynı şekilde, belli bir kavram da ne kadar çok
değişkenle temsil edilebilse ölçümü o kadar kolay olur.
Özetle, "olayların özeti" olan kavramların, temsil ettikleri olay ya da verilere fiziki yakınlıkları
arttıkça (uzunluk, ağırlık gibi) tanımlanmaları kolaylaşır; bu yakınlık azaldıkça (zeka, tutum,
sosyo-ekonomik düzey gibi), tanımlanmaların temsil etmeyi amaçladıkları olay ya da verilerle
ilişkilendirilmeleri zorlaşır.

İlişkilendirme güçlüğü, temelde, kavramların farklı anlaşılmasına neden olup, kavram birliğinin
sağlanmasını engeller. Bu ise, bilimin gelişmesinde çok önemli bir güçlüktür (Selltiz,
Wrightsman ve Cook, 1976, s. 70).
8.1.2. Doğrudan ve Dolaylı Ölçmeler
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, iki tür ölçme vardır. Bunlar: doğrudan ve
dolaylı ölçmelerdir. Doğrudan ölçmelerde, ölçülmek istenen kavram ve onu temsil eden
değişken dogrudan ilgili ve hatta özdeştirler; doğal olarak ya da tanımlama yoluyla üzerinde
anlaşmaya varılmış (metre, kilogram vb.) "standart" birimleri vardır. Fizik ve tabiat
bilimlerindeki ölçmeler, daha çok, bu türdendir.
Dolaylı ölçmelerde, bu tür birebir eşleme yapılması ya da herkesin üzerinde anlaştığı "standart"
birimler (kurallar) geliştirilmesi güç ya da olanaksızdır. Bu durumda, ölçme, dolaylı belirtiler
üzerinden yapılır: örneğin, sıcaklık cıvanın yükselişi ile; genel yetenek belli problemleri
çözmedeki başarı ile; toplumsal statü, eğitim, kazanç vb. değişkenlerle ölçülür. Dolaylı
ölçmeler göreli sonuçlar verir. Bunlardan bazıları (örneğin sıcaklık) için, belli tanımlar
üzerinde anlaşmak ve bu anlamda "standart" ölçü birimleri (santigrat, fahrenhayt gibi)
geliştirmek olanağı vardır. Ancak, başarı, yetenek, ilgi, görüş, tutum vb. konularda, bu türden
anlaşmalar yok gibidir. Örneğin, en çok "standartlaştırıldığı" düşünülen genel yetenek (zeka)
testleri ile neyin ölçülmekte olduğu, halen tartışma konusu olabilmektedir (Yıldırım, 1966).
Tüm dolaylı ölçme sonuçları, temelde görelidir. Büyüklük - küçüklük, azlık - çokluk söz
konusudur.
8.1.3. Olgusal ve Yargısal Ölçmeler
Ölçme, veri türlerindeki temel ayırıma benzer şekilde, iki ana grupta toplanabilir. Bunlar:
1) Olgusal (nesnel) ölçmeler ile
2) Yargısal ("appraisal", öznel) ölçmelerdir.
8.1.3.1. Olgusal ölçmeler
Olgusal türden verilerin ölçülmesinde ya doğal (insan sayısı, otomobil sayısı vb.) birimler ya
da tanımlama yolu ile üzerinde anlaşmaya varılmış "standart" birimlerden yararlanılır. Bunlar,
ölçülen değişken (özelik) ile aynı türden ise, ölçme doğrudan yapılır; değilse, başka belirtilerden
yararlanarak, dolaylı ölçme yapılır. Bilinen ve üzerinde anlaşmaya varılmış ölçütler (standart
birimler) kullanarak, olgular, ya "doğrudan gözlem"lerle ya da "dolaylı gözlem"lerle (fiziksel
belirleyecilerle, fiziksel ölçü araçlarıyla) ölçülür. Örneğin, parçalanamayan doğal birimlerin
(insan, elma, ağaç, kandaki alyuvar sayıları vb.) doğrudan gözlemlerle (bazı durumlarda, duyu
organının duyarlığını artıran büyüteç vb. yardımcı araçları da kullanarak) ölçülüp kaydedilmesi
olanaklı iken, pek çok olgu için fiziksel ölçü araçlarının (metre, kilogram, ısıölçer, basınçölçer
vb.) kullanılmasını gerektiren "dolaylı gözlem"lerde bulunma zorunluğu vardır.
İster doğrudan ister dolaylı gözlemler yolu ile olsun, olgusal ölçmelerde, ölçüm birim ve
sonuçları, herkes için aynı anlamdadır. Kişisel yorum ve yargılara yer vermeyecek açıklıktadır.
Örneğin, bir suyun sıcaklığı 20 santigrat derece, grupta 12 kişi vardı ve bunların üçü kız geri

kalanlar erkek, gruptakilerin yaş dağılımı şu: bir kişinin tansiyonu 12 ve 8 denince söylenmek
istenen şeyler açık seçik olup, ayrıca yorumu gerektirmezler.
Doğrudan gözlem yolu ile ölçümde, kullanılacak ölçütün açık seçik bilinmesi yeterlidir. Oysa,
dolaylı gözlemlerde, özel olarak geliştirilmiş ve standartlaştırılmış ölçü araçlarının (ısıölçer vb.)
bulunması zorunluğu vardır. Bunlar, fiziksel ölçü araçlarıdır.
8.1.3.2. Yargısal ölçmeler
Yargısal ölçmelerde, herkesçe üzerinde anlaşılmış gözlenebilir ölçüt ve standartlar yoktur.
Bunlar, tümüyle, dolaylı ölçmeler olup göreli sonuçlar verirler. Yargısal ölçmeler, daha çok,
başarı, genel yetenek, kişilik, ilgi, tutum gibi, psikolojik ve sosyolojik özeliklere yöneliktir.
Çeşitli test, envanter, tutum ölçer, anket vb. araçlar bu amaçla geliştirilirler.
Yargısal ölçmeler görüş ve tutum belirleme amacı ile yapılabilirler. Görüşler tek tek sorularla
ölçülür ve ayrı ayrı değerlendirilir. Soruların her seferinde aynı biçimde ve aynı sözlendirme
ile sorulması gerekir. Tutum ölçmek ise çok sorulu bir yaklaşım gerektirir. Konu ile ilgili en az
altı tutum cümlesi bulunmalıdır. Böylece hem, konunun değişik boyutlarını içerdiği için,
davranışı kestirmek kolaylaşır hem de cümlelerin ifade biçimlerinden doğabilecek olası
yanılgıların azalması sağlanmış olur.
Ölçü aracı geliştirme işi ayrı çalışmalara konu olabilecek kadar ayrıntılı olmakla birlikte, burada,
görüş ve tutum belirleme amacı ile yapılacak yargısal ölçmeler üzerinde kısaca durularak genel
çizgileri verilmeye çalışıldı.
Görüşler, herkesin üzerinde anlaşabilecekleri ölçütlere dayalı olmayıp, kişiye özgü niteliktedir.
Dayandığı ölçütler kadar, ifade ediliş biçimleri de kişiye özgüdür.
Görüşler, genellikle, ilgili kişinin yazılı ya da sözlü beyanı ile belli olur. Bazı durumlarda da,
davranışlara bakarak, görüşlerin kestirilmesine çalışılır.
Görüş belirleme amacı ile yapılan soruşturmalarda, soruların soruluş biçimi, sırası ve
sözlendirilmesi çok önemlidir. Örneğin, yapılan bir araştırmada, aynı konuya ilişkin farklı iki
soruya alınan cevaplar aşağıdaki gibi olmuştur: (Simon, 1969, ss. 208 - 209; Payne, 1951, s. 5)
"Size göre, tekstil fabrikalarının, işleri azaldığında, bazı önlemler alınarak, işçilerini işten atmaları
önlenip,
onlara,
yıl
boyu
sürekli
iş
verilebilir
mi...?"
Evet
önlenebilir
Hayır
önlenemez
Fikrim yok
... %15

...

...

%63
%22

“Size göre, tekstil fabrikalarının işleri azaldığında bazı işçileri işten atmaları önlenip, onlara, yıl boyu
sürekli iş sağlanabilir mi? Yoksa, işten çıkarma kaçınılmaz mı?”
Evet önlenebilir

... %35

Hayır. Çıkarma kaçınılmazdır ... %41
Fikrim yok

... %24

Bu örnekten de anlaşılacağı gibi, görüş ölçerken, soruların, her seferinde aynı
biçimde, aynı sırada ve aynı sözlendirme ile sorulması kaçınılmazdır. Aksi
halde, toplanacak görüşlerin karşılaştırılabilirlikleri kalmaz. Ayrıca,
bunlardan hangisinin "gerçek durumu" yansıttığına da kolay karar verilemez.
Görüşler, tek tek sorularla ölçülür ve ayrı ayrı değerlendirilir.
Görüş belirlenirken sorulacak soruların yeterince açık seçik ve ilgili kişilerce kolayca
anlaşılabilmesi, bir'den çok yorumu olmaması, hissedildiği biçimde bir cevabı güdülemesi, yan
tutmaması, ilgili kişiler açısından da anlamlı olması gibi genel nitelikleri de taşıması gerekir.
Sorular, serbest cevabı ister nitelikte olabileceği gibi, özellikle değerlendirme ve karşılaştırma
kolaylıkları sağlaması nedeniyle, olanaklı ise, önceden verilecek seçeneklere göre de
düzenlenebilir. Cevap seçenekleri sınıflamalı yada sıralamalı (derecelemeli) türden ölçekleri
temsil edebilir. Örneğin, "çok iyi - iyi - orta - kötü - çok kötü" ve "fikrim yok" gibi.
Tutumlar da, görüşler gibi, kişiye özgü niteliktedir. Ancak, görüşler gibi kolay değişmezler. Bu
yönü ile de, ölçümlerinde önemli farklar vardır.
Görüş ölçme ile tutum ölçme arasındaki temel ayırım, çok denenmiş ve geçerliği sınanmış (parti
tercihleri vb.) durumlar dışında, tutum ölçmenin çok sorulu bir yaklaşımı gerektirmesidir. Bu
sorulara alınan tepkiler, belli bir toplam ya da indeks içerisinde birleştirilerek, sonuç, tek bir
değerle belirlenir. Maddelerin (soruların) tek tek değerlendirilmesi yapılmaz.
Tutum ölçmek için, pek çok "tutumölçer" (attitude scale) geliştirilmiştir: Likert, Thurstone ve
Guttman gibi. Ayrıca, çok sayıda projektif teknikler de vardır. Ancak, bunlardan pek çoğu,
yalnızca tarihsel bir ilgi konusu olarak kalmıştır (Lin, 1976, s. 192).
Tutum ölçerler geliştirilirken, ölçülmek istenen tutumun değişik boyutlarını içerecek sayı ve
ayrıntıda tutum cümlesi hazırlanır. Bu sayı, çoğu zaman, 6 ile 24 arasında değişir. Bir başka
deyişle, belli bir konuda tutum ölçebilmek için, konu ile ilgili, en az altı tutum cümlesi
bulunmalıdır (Open-heim, 1966). Böylece hem, konunun değişik boyutlarını içerdiği için,
davranışı kestirmek kolaylaşır hem de cümlelerin ifade biçimlerinden doğabilecek olası
yanılgıların azaltılması sağlanabilir.
8.1.3.2.1. Likert Ölçeği
Tutum ölçerler arasında en çok kullanılan Likert türünde hazırlanandır. Böyle bir tutum ölçerin
hazırlanmasında şu iş sırası izlenir:
1) Cümle havuzunun oluşturulması. Tutuma ilişkin çok sayıda cümle hazırlanır. Bu
hazırlıkta, tutumu ölçülmek istenen grup üyeleri ile serbest görüşmeler yapılmasında yarar
vardır. Böylece, hem tutumun boyutları belli olur hem de hissedildiği biçimlerde ifade edebilme
kolaylaşır. Her tutum cümlesi, görüşlerin belirlenmesindeki sorularda aranan genel niteliklere
ek olarak, şu özellikleri de taşımalıdır: konu edilen psikolojik obje ile ilgili; geçmişe dönük değil;
duygusal nitelikte cevaplar gerektiren; herkesçe benimsenen ya da reddedilen türden değil; her
zaman, hiç bir zaman, hepsi, hiçbirisi gibi firesiz deyimler içermeyen; bireyi heyecanlandırıcı,
kızdırıcı, açıkça ya olumlu ya da olumsuz (nötr olmayan) vb.
2) Her cümleye karşı tepkilerin belirtileceği ölçek türünün kararlaştırılması. Her cümle
için aynı olmak kaydı ile, tepkilerin nasıl belirleneceği kararlaştırılır. Bu "evet - hayır" gibi

sınıflamalı ya da "çok katılırım - katılırım -kararsızım - karşıyım - çok karşıyım" gibi beşli ve
hatta yedili, dokuzlu, on birli seçenekleri olan sıralamalı ölçeklerle olabilir. Beşli'den sonraki
durumlarda, genellikle, yalnızca iki uç değer verilir ve aralarını dilimlere ayırmakla yetinilir.
Tepkilerin sayısallaştırılmasında, en olumlu tepki seçeneğine en yüksek puan olmak üzere,
bir'den başlayarak beş'e, yedi'ye, dokuz'a ya da onbir'e kadar olan sayılar kullanılır.
Örneğin beşli bir ölçek için:
Çok katılırım Katılırım
Çok doğru
5

Doğru
4

Karşıyım

Kararsızım
3

Yanlış

Çok karşıyım
Çok yanlış

2

1

olarak belirlenebilir. Bu durum, olumsuz bir cümlede ters yönde işleyecektir. Yani, olumsuz
bir cümleye, "çok yanlış" deyince alınacak puan beş (5) olacaktır vs. Ölçekteki orta noktadaki
"kararsızlık" ile hiç cevap vermemeye yol açabilecek "fikrim yok" tepkileri birbirinden farklıdır.
Buradaki orta nokta, pozitif ve negatif yönde tepki tercihlerinde hissedilen güçlüğü ya da
gerçek anlamda "orta yol" tercihini temsil etmektedir.
4) Ön deneme çalışmasının yapılarak, cümlelerin seçilmesi. Hazırlanan cümleler,
tutumu ölçüleceklere benzer bir gruba uygulanır. Ayırt edici özelliği olmayan iyi anlaşılmayan,
öteki cümlelerle birlikte bir bütüne girmeyen cümleler ayıklanır. Kalanlar, yaklaşık yarısı olumlu
yarısı olumsuz olarak, tutum ölçere alınır. Bu amaçla, her cümleye olan tepkilerle öteki
cümlelerin tümüne olan tepkiler toplamını ifade eden puanlar arasında korelasyon katsayıları
hesaplanır. Bu işlem her cümle için yinelenir. Korelasyon katsayıları belli bir değerin
(genellikle. 7'nin) altına düşmeyen cümlelerden en yükseklerinden başlayarak, yeteri kadar cümle
seçilir. Bu amaçla izlenebilecek bir başka yol da, toplam puanlara göre oluşturulacak ilk ve son
çeyrekteki bireyleri alıp, her cümleye olan tepkilerini karşılaştırmaktır. Şayet, o cümleye olan
tepkiler, bu iki grubu birbirinden farklı gösteriyorsa, cümlenin ayırıcı gücü vardır denir ve tutum
ölçere dahil edilir, değilse atılır.
5) Tutum ölçerin oluşturulması. Son durumda, cümleler, yarısı olumlu yarısı olumsuz
olacak şekilde, yansızlık kuralına göre karılarak bir sıraya dizilir. Karşılarına, hemen altlarına ya
da ayrı bir cevap kağıdına, cevap seçenekleri yazılarak işarete hazır hale getirilir.
Likert'de, her cümle eşit ağırlıkta kabul edilir. Tutum, tek bir toplam puanla belirlenirken, kişinin
ayrı sorulardan ayrı değerde puanlar almış olmaları, farklı örüntüde bulunmaları, yorumu
değiştirmez.
Likert türü tutum cümleleri olarak, örneğin "kürtaj" konusunda, şu tür ifadeler kullanılabilir:
(Lin, 1976, ss. 183 - 84).





Kürtaj, isteyen her kadın için gerçekleştirilebilmeli.
Henüz doğmamış bir çocuk da, her insan gibi temel haklara sahiptir. Kürtaja, hiç bir
koşul altında izin verilmemeli.
Gerçek bir eşitlik sağlayabilmek için, kadın ne zaman çocuk sahibi olma konusunda karar
verebilmeli. Bu nedenle, istendiğinde, kürtaj olanağı sağlanmalı.
Çocuk sahibi olmak istemeyen kadın kürtaja güvenmek yerine, gerekli doğum kontrol
önlemlerini almalı.

Bu ifadelere "çok katılırım - katılırım - kararsızım - karşıyım - çok karşıyım" gibi cevap
seçenekleri verilebilir.
8.1.3.2.2. Thurstone’nun Eşit Görünen Aralıklar Ölçeği
Thurstone tarafından 1928 yılında geliştirilen bu ölçekle tutumların sadece niceliği ölçülebilir.
Ölçülecek olan tutum nesnesi ile ilgili 100 tane ifade toplanır. Bu ifadeler en olumludan en
olumsuza doğru sıralanır. Bir hakem kurulu oluşturulur. Tutumları ölçülecek evren içinde bir
örneklem seçilir ve 11 puanlı bir ölçek hazırlanarak ifadeler, çeşitli tekniklerle değerlendirilir.
Günümüzde bu ölçek pek tercih edilmemektedir.
Bireylerin skala üzerindeki yerlerini belirleyen ölçektir. Soruların cevap puanları eşit aralıklı
ve ağırlıklıdır (Özdamar, 2002 186). Bu ölçekle araştırmacı 7 farklı yargı geliştirir. Bu yargılar,
araştırılacak konudaki olumlu ve/veya olumsuz yönleri belirten yargılardır. Çok sayıda uzman,
bu yargılara 1'den 11'e kadar tartı verirler. Bu tartıların her bir yargıya dağılımlarının medyan
değeri o yargının tartısını belirlemektedir. Bu tartılar, cevaplayıcıya verilen formda
gösterilmemelidir. Cevaplayıcıların ilgili konuda en çok benimsedikleri ilk iki yargıyı
belirlemeleri istenir. Bu iki tercihlerin aritmetik ortalamaları, o kişilere ait değerleri verir. Bütün
cevaplayıcılara ait bu değerler tespit edildikten sonra; bu değerler büyükten küçüğe veya
küçükten büyüğe sıralanabilir.
8.1.3.2.3. Guttman Ölçeği
Bir ölçüm boyutuna ilişkin çeşitli konumların ve bu konumları simgeleyen ölçek sınarlarının
yığışımlı bir özellik taşımalarını öngören ölçek türüdür. Bir gözlem değeri ya da bir kümenin
sıklığını kendisini önceleyen tüm öteki sıklıkların toplamı olarak gösterme tekniğidir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde bilimsel bir araştırmada ölçmenin neyi ifade ettiğini, ölçmenin doğrudan ve
dolaylı ölçmeler, olgusal ve yargısal ölçmeler şeklinde sınıflandırılabileceğini ve bu
sınıflandırmalar doğrultusunda ölçme türlerinin özelliklerini, ölçeklerin ne anlama geldiğini
ve başlıca ölçek türleri olan Likert Ölçeği’nin, Thurstone Eşit Görünen Aralıklar Ölçeği’nin
ve Guttman Ölçeği’nin özelliklerini öğrendik.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

1) Bilim ölçme ile, ölçme ise kural koyabilme ile gelişir.

( )

( )

2) İster doğrudan ister dolaylı gözlemler yolu ile olsun, olgusal
ölçmelerde, ölçüm birim ve sonuçları, herkes için aynı
anlamda olmayabilir.

( )

( )

3) Uzunluk, ağırlık, hacim vb. fizik özelikler için standart
kurallar ve ölçü araçları geliştirmiştir.

( )

( )

4) Doğrudan gözlem yolu ile ölçümde, kullanılacak ölçütün
açık seçik bilinmesi yeterlidir.
5) Görüşler, tek tek sorularla ölçülür ve ayrı
ayrı değerlendirilir.

( )

( )

( )

( )

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6) Ölçme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ölçmenin temel işlevi, daha duyarlı betimleme ve ayrımlara olanak sağlamaktır.
b) Bir şeyin varlığı, onun ölçülebilirliği ile anlam kazanır.
c) Ölçmede en büyük güçlük, gerekli "kuralları" koyup ona uyabilmektir.
d) Her türlü gelişmenin temelinde iyi bir ölçme vardır.
e) Soyut değişkenlerin ölçümü kolaydır.
7) Yargısal ölçmeye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
vardır.

a) Yargısal ölçmelerde, herkesçe üzerinde anlaşılmış gözlenebilir ölçüt ve standartlar
b) Yargısal ölçmelerin dayandığı ölçütler ve ifade ediliş biçimleri kişiye özgüdür.
c) Yargısal ölçmeler görüş ve tutum belirleme amacı ile yapılabilirler.

d) Yargısal ölçmeler; başarı, genel yetenek, kişilik, ilgi, tutum gibi, psikolojik ve
sosyolojik özeliklere yöneliktir.
e) Görüş belirleme amacı ile yapılan soruşturmalarda, soruların soruluş biçimi, sırası ve
sözlendirilmesi çok önemlidir.

8)

(I) Ön deneme çalışmasının yapılarak, cümlelerin seçilmesi.
(II) Her cümleye karşı tepkilerin belirtileceği ölçek türünün kararlaştırılması
(III) Tutum ölçerin oluşturulması.
(IV) Cümle havuzunun oluşturulması.

Yukarıdaki Likert ölçeği oluşum aşamaları ilk aşamadan son aşamaya doğru olacak şekilde
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
a) IV-I-II-III
b) II-I-III-IV
c) IV-II-I-III
d) I-IV-II-III
e) III-I-IV-II

9) Tutum ölçekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Tutum ölçerler arasında en çok kullanılan Guttman türünde hazırlanandır.
b) Thurstone ölçeği, bir ölçüm boyutuna ilişkin çeşitli konumların ve bu konumları
simgeleyen ölçek sınarlarının yığışımlı bir özellik taşımalarını öngören ölçek türüdür.
c) Guttman ölçeğinde, tutumların sadece niceliği ölçülebilir.
d) Likert ölçeğinde, her cümle eşit ağırlıkta kabul edilir.
e) Likert ölçeği, bir gözlem değeri ya da bir kümenin sıklığını kendisini önceleyen tüm
öteki sıklıkların toplamı olarak gösterme tekniğidir.
10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) "Olayların özeti" olan kavramların, temsil ettikleri olay ya da verilere fiziki yakınlıkları
arttıkça (uzunluk, ağırlık gibi) tanımlanmaları kolaylaşır.
b) Her kavram, sadece tek bir değişkenle temsil edilebilir.
c) Her değişken, değişik duyarlık derecesinde olsa bile, yalnızca bir ölçü ile
belirlenebilir.
d) İlişkilendirme güçlüğü, temelde, kavramların farklı anlaşılmasına neden olup, kavram
birliğinin sağlanmasını engeller.
e) Araştırmacı, verilerini, belli kavramlara göre toplar; onları betimler, sınar.

CEVAP ANAHTARI
1 ( Doğru ), 2 ( Yanlış ), 3 ( Doğru ), 4 ( Doğru ), 5 ( Doğru ),
6 ( e ), 7 ( a ), 8 ( c ), 9 ( d ), 10 ( b ).

9. ÖLÇEK TÜRLERİ

Bu Bölümde Neler Göreceğiz?
9. ÖLÇEK TÜRLERİ
9.1. Sınıflama (Nominal) Ölçeği
9.2. Sıralama (Ordinal) Ölçeği
9.3. Eşit Aralıklı (İnterval) Ölçek
9.4. Oranlı (Ratio) Ölçek
9.5. Ölçek Türleri
9.5.1. Sürekli Ölçekler
9.5.2. Tekli Ölçekler
9.5.2.1. Kategorili Ölçekler
9.5.2.2. Sıralama Ölçekleri
9.5.2.3. Sabit-Toplam Ölçekleri
9.5.2.4. Grafiksel/Şekilsel Ölçekler
9.5.2.5. İkili-Karşılaştırmalı Ölçekleri
9.5.3. Çoklu Ölçekler
9.5.3.1. Likert Ölçeği
9.5.3.2. Semantik Farklılıklar Ölçeği
9.5.3.3. Stapel Ölçeği

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ölçek türleri nelerdir?
2) Sürekli ölçek nedir?
3) Tekli ölçekler nelerdir?
4) Çoklu ölçekler nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Ölçek türleri

Bilimsel bir araştırmada Gerçekleştirdiği ya da
kullanılan ölçek türlerini incelediği bilimsel bir
öğrenir.
araştırmada hangi ölçek
türünün kullanılacağını,
kullanıldığını bilir.

Anahtar Kavramlar
Ölçek Türleri, Nominal Ölçek, Ordinal Ölçek, İnterval Ölçek, Ratio Ölçek,
Sürekli Ölçek, Tekli Ölçek, Çoklu Ölçek

Giriş
Ölçmede kural geliştirmenin önemli olduğu gerçeği karşısında, bilim adamları bu konuya
büyük önem vermektedirler. Ölçmede geliştirilen kurallar, ölçme birimleri, ölçekler biçiminde
somutlaşır. Mutlak ölçmelerde " kullanılan "metrik" ve bu nedenle de standart ölçeklerin
(birimlerin) sınırlı kullanım alanları vardır. Geleneksel anlamda "standart" olmayan, fakat
özelliklere, kurallara göre, semboller verebilme olanağı sağlayan yeni ölçekler geliştirilmiştir.
Bu ölçekler, gelişmişlik düzeyine göre, çeşitlilik gösterir (Jones, 1971). Bu bölümde dört temel
ölçek türü ve sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında kullanılan ölçek türleri aktarılacaktır.

9. ÖLÇEK TÜRLERİ

Araştırmada toplanan veriler, toplanmaları için kullanılan ölçeğin adını alır. Bu nedenle, ölçek
türleri, aynı zamanda, veri türlerini de ifade eder.
Araştırmada, en çok kullanılan dört ölçek türü vardır. Bunlar: (Ko-gan, 1967; Tyler, 1971;
Kerlinger, 1964; Van Dalen, 1962; Arıcı, 1972; Te-kin, 1977;Turgut, 1977; Meyers ve
Grossen, 1974).
1) Sınıflama (nominal) ölçeği,
2) Sıralama (ordinal) ölçeği,
3) Eşit aralıklı (interval) ölçek ile
4) Oranlı (ratio) ölçektir.
Ölçme duyarlığı bakımından, en az duyarlısı sınıflama ölçeği olup, sonra, sıra ile, sıralama ve
eşit aralıklı ölçekler gelir. En duyarlısı ise oranlı ölçektir.
9.1. Sınıflama (Nominal) Ölçeği
Sınıflama ölçeğinde bir tek kural vardır:
Belli bir özelliğe göre, ayrı nitelikleri taşıyan "şeyler" ayrı semboller alır. Sembol ya da
sayıların, nitel ayırımı belirleyici bir işlevi vardır; bunun ötesinde hiç bir anlamları yoktur.
Örneğin, cinsiyete göre bir ayırımda, kural, kızlara "1", erkeklere "2" sembolünü vermek
biçiminde konulmuşsa, tüm kızların "1" numaralı gruba, tüm erkeklerin de "2" numaralı gruba
girmesi söz konusudur. Her gruba girenler, grup içinde, cinsiyet benzerliğinden öte bir
benzerliğe sahip olmayabilirler (Meyers ve Grossen, 1974, s. 36).
Sayılar ve nesneler arasında sadece bir ilişkinin öngörüldüğü, nesnelerin sadece
gruplandırıldığı bir ölçme seviyesidir. Bu seviyede sayılar ve harfler, sadece ve sadece bir
kimlik olmaktan öteye geçmemektedir. Önemli/önemsiz, astlık üstlük oluşturulamadığından
bir sıralama yapmak da mümkün değildir. Bu seviyede yapılan ölçüm değerleri için genellikle
sadece frekans dağılımını yapmak mümkündür. İİBF öğrencilerini bölümlerine göre
gruplandırmak, araba plakaları, doğum yeri, cinsiyet, göz rengi vb. hep nominal türden
ölçeklerdir.
Sınıflama ölçeği ile mevcut şeyler "evet" ya da "hayır" gibi kesinlikle kararlaştırılabilen sınıflara
ayrılır. Bu ölçek ile ayrılan gruplar birbirinden bağımsız olurlar. Bir ünite (birey, olgu vb.) ancak
ve ancak bir gruba girebilir. Örneğin, bir kimse ya erkektir yada kadın, Elektrik lambası ya
yanıyordur ya da yanmıyordur. Örneklerde görüldüğü gibi, bazı özellikler sınıflama ölçeğine,
tabiatından gelen bir özellikle uymaktadır. Bunların, başka ölçeklerle açıklanması olanaklı
değildir. Ancak, araştırmacı tarafından konulacak (örneğin 30 ve daha aşağı yaştakiler "genç", 31
ve 50 yaşları arasında kiler "orta yaşlı" ve 51 ve daha büyük yaşlılar "ihtiyar" gibi) sınırlar ile,
he-men her özellik bu ölçek ile ölçülebilir.
9.2. Sıralama (Ordinal) Ölçeği
Sıralama ölçeğinde iki kural vardır. Bunlar:

1) Ayrı semboller, ayrı şeyleri belirtir (sınıflama ölçeğindeki gibi).
2) Ölçülen şeyler, belli bir ölçüte göre, sıraya dizilirler. Bu ölçekte, ayrılıklar
nicelleşmektedir. Ancak, bu nicellik, "daha az" ya da "daha çok" gibi olup, görelidir; "ne kadar
az" ya da "ne kadar çok" sorusuna cevap alınamaz. Örneğin, kişileri boy sırasına dizip, dizideki
yerini belirten numaraların verilmesinde olduğu gibi. Sosyal bilimlerde sıkça kullanılan "Likert"
öl-çekleri de, aslında sıralamalı türden veri toplar.
Sıralama ölçeği ile mevcut şeyler, belli bir özellik üzerinden, büyüklük sırasına dizilirler. Böylece
elde edilen veri, büyüklüklerin, dizideki sıra numaralarından başka bir şey değildir. Temel ölçüt,
"birinden büyük ya da küçük olmak"dır. "Ne kadar büyük olduğu" önemli değildir. Yani sıralar
arası büyüklüklerin birbirine eşit olması ya da bilinmesi söz konusu değildir. Boy sırasına
dizilmiş bir grup öğrenciden en uzun boylusuna "1" numara, onu izleyenlere de, sıra ile "2, 3,
4..." gibi numaralar verilebilir. Burada bilinen tek şey, bir numaralı öğrencinin öteki bütün
öğrencilerden; iki numaralı öğrencinin, kendinden sonra gelen öğrencilerden... büyük
olduğudur. Bir'den çok sanat eserini değerlendirerek ödüllendirecek olan bir yargıcılar kurulunun
(jürinin) eserleri, belli bir ölçüt'e göre, sıraya dizmesi böyle bir ölçekle olur. "Birinci eser
ikinciden ne kadar güzel?" sorusuna sayısal bir cevap verilemez. Sosyal bilimlerde pek çok ölçme
bu düzeyde yapılmaktadır.
Bu düzeydeki bir ölçüme bakarak, bir nesnenin belirli bir özelliği az mı yoksa çok mu
taşıdığını söylemek mümkündür. Sıralı ölçümlerde nesnelerin görece konumları
belirlenebilir, fakat nesneler arasındaki farkın mutlak boyutunu belirlemek mümkün değildir.
Örneğin, üç yarışçı (A, B, ve C) yarışı sırasıyla 1., 2., ve 3. olarak tamamlamaktadır. Sıralı
ölçüm seviyesi sadece yarışmacıların 1., 2. ve 3. olarak sıralandığını göstermektedir.
Yarışçılar arasında (yani 1. ve 2. yarışçı veya 2. ve 3. yarışçı arasında) ne kadar bir süre
farkının olduğu konusunda bir şey söylemek imkansızdır. Aynı şey 500 Büyük Firma
listesinde ilk üç sırayı sözgelimi (l)TÜPRAŞ, (2)TEAŞ ve (3)TEKEL'in alması örneğinde de
görülür. Bu örnekte de şirketler arasında satışlar bazında sıralama yapılmakta ancak,
aralarındaki farkın ne olduğu bilinmemektedir. Uygulanabilecek işlemler arasında medyan ve
Spearman Rank korelasyonu sayılabilir.
9.3. Eşit Aralıklı (İnterval) Ölçek
Eşit aralıklı ölçekte üç kural vardır:
Bunlar;
1) Ayrı semboller, ayrı şeyleri belirtir (sınıflama),
2) Ölçülen şeyler, belli bir ölçüte göre, sıraya dizilirler (sıralama),
3) Ölçekteki aralıklar birbirine eşittir.
Niceleştirme, daha anlamlı bir düzeye erişmiştir, bu ölçekte. Belli bir başlangıç (sıfır) noktası
vardır; ancak, bu, "yokluk" anlamında olmayıp, sayısallaştırmayı kolaylaştıran bir "başlangıç"
noktasıdır. Örneğin, bir ısıölçer (termometre)'de, "0" (sıfır) suyun donma noktasını "100" (yüz)
kaynama noktasını ifade edecek şekilde, yüz ile sıfır arasında, yüz eşit ara oluşturulmuştur.
Burada, on ile yirmi derece arasında 10° (derece) lik bir fark vardır; aynı şekilde, otuz ile kırk
derece arasında da 10° (derece) lik bir fark vardır. Ancak, kırk derecelik bir durum için, yirmi

derecelik durumun iki katıdır denemez. Çünkü, başlangıç noktası olarak alınan sıfır (0), ısı
bakımından "yokluk" ifade etmemektedir.
Eşit aralıklı ölçek, şeyleri eşit aralıklı olarak sıraya dizmeye yarar. Böylece, sıralamalı ölçekteki
sıra numaralarına ek olarak sıralar arasındaki uzaklık da bilinir. Fiziki dünyadan bu ölçekte
yapılan pek çok ölçme örneği verilebilir: derece ölçümü, takvim yılı ölçümleri gibi. Her birinde,
keyfi olarak, birer başlangıç (sıfır) noktası seçilir. Bunun gibi, öğrencilere verilen not'larda da
keyfi başlangıç (sıfır) noktaları vardır. Sıfır olan bir öğrencinin "hiç bir şey bilmediğini" ileri
sürmek güçtür. Bu tür ölçeklerde, birimler arası uzaklıkların birbirine eşit olduğu ya da öyle
kabul edildiği halde, gerçek başlangıç (sıfır) noktasına olan uzaklıklar bilinmez.
Sayısal olarak eşit aralıkların eşit mesafeleri temsil ettiği bir ölçek olup nesnelerin
sıralanmasında kullanılmaktadır. Bu ölçüm seviyesinde 1 ile 2 arasındaki mesafe ile 6 ile 7
arasındaki mesafenin birbirine eşit olduğu varsayılmaktadır. Ordinal ölçümün bütün
özelliklerini taşımaktadır. Ayrıca, bu ölçüm seviyesi nesneler arası farkların mukayesesine de
imkan tanımaktadır. Aralık ölçeğinde sıfır noktasının yeri sabit değildir, yani başlangıç noktası
görecelidir. Bu sebeple iki değerin oranını almak anlamlı olmayacaktır. Zira buradaki 0 (sıfır)
değeri aslında gerçek sıfır değildir. Örneğin, 'oda sıcaklığı 0 derecedir' dendiğinde buradaki
sıfır gerçek değildir. Odada sıcaklığın olmadığı söylenemez. Zira 0 derece -10 dereceden 10
derece daha fazla ısı anlamına gelmektedir. Sıfır gerçek olmadığı için aritmetik karşılaştırmalar
da yapılamaz. Örneğin, IQ'su 140 olan birisi 70 olandan iki kat daha zekidir denilemez. Hemen
hemen bütün istatistiksel testler bu seviye ölçüme uygulanabilmektedir.
9.4. Oranlı (Ratio) Ölçek
Oranlı ölçekte dört kural vardır:
Bunlar:
1) Ayrı semboller, ayrı şeyleri belirtir (sınıflama),
2) Ölçülen şeyler, belli bir ölçüte göre, sıraya dizilirler (sıralamalı),
3) Ölçekteki aralıklar birbirine eşittir (eşit aralıklı),
4) Ölçekte, gerçek bir sıfır (yokluk) noktası vardır.
Daha önceki üç ölçeğin bütün özelliklerini taşımakla beraber, mutlak sıfır noktasına da
sahiptir. En üst ölçüm düzeyidir ve her türlü istatistiksel ve matematiksel işleme imkan
tanımaktadır. Cevaplayıcı 0'dan herhangi uygun bir sayıya kadar cevap verebilir.
Oranlı ölçekte, nicelleştirme en üst düzeydedir. Mevcut şeyler gerçek bir başlangıç (sıfır)
noktasından başlayarak eşit aralarla sıraya dizilir. Böylece birimler arası uzaklıklara ek olarak,
aralarındaki oran da bilinir. Ağırlık ve uzunluk ölçekleri oranlı ölçek özelliğindedir. Örneğin,
iki metrelik uzunluk, bir metrenin iki katıdır; üç saatlik zaman, yarım saatlik zamanın altı katıdır
gibi. Ancak, toplumbilimlerde oranlı ölçek kullanmak olanağı yok denecek kadar azdır.
Araştırmacı, nicelleştirmenin en duyarlı olduğu ölçümler yapmak is-ter. Ancak, çoğun,
ölçülmek istenen özelik bu duyarlığı sınırlayabilmektedir. Daha duyarlı bir ölçüm olanağı
varken, daha az duyarlı bir ölçek kullanılabilirse de, bunun tersi, yani, doğal duyarlık sınırını
aşan ölçekler kullanılamaz.

Herhangi bir değişkeni ölçerken kullanılabilecek en duyarlı ölçek türü, o değişkenin özelikleri
ile belirlenir. Ancak, ölçme tekniklerindeki gelişmişlik düzeyinin, henüz, özlenen düzeye
olmayışı, birçok durumda kuramsal olarak olanaklı görünenden daha az duyarlı ölçekler
kullanmak kaçınılmaz olabilmektedir. Örneğin, oranlı, eşit aralıklı ve sıralamalı ölçeklerin
kullanılabileceği yerde sınıflamalı ölçek; oranlı ve eşit aralıklı ölçeklerin kullanılabileceği
yerlerde sıralamalı ve sınıflamalı ölçek; ve nihayet, oranlı ölçeğin kullanılabileceği yerlerde eşit
aralıklı sıralamalı ve sınıflamalı ölçek kullanılabilir. Ancak, bunun tersi, yani, kuramsal olarak
kullanılabilecek bir ölçekten daha duyarlısını kullanmaya çalışmak, anlamsız olur. Örneğin, en
çok sınıflamalı ölçeğin kullanılabileceği bir yerde (cinsiyet) diğerleri, en çok sıralamalı
(güzellik) ölçeğin kullanılabileceği bir yerde eşit aralıklı ya da oranlı ölçek ve nihayet en çok
eşit aralıklı (ısı) ölçeğin kullanılabileceği bir yerde oranlı ölçek kullanılamaz.
Sosyal bilimlerde, giderek benimsenen görüş: "bu alanda yapılan pek çok ölçmenin, en çok,
sıralamalı ölçek ile yapılabileceği" şeklindedir. Eşit aralıklı olarak işlem gören verilerin çoğu,
aslında, eşit aralıklı değil, sıralamalıdır (Kogan, 1967). Ölçmedeki duyarlık, aynı zamanda,
betimleme, iletişim ve değişkenler arası ilişkilerin öğrenilebilmesini de etkilemektedir. Bu
nedenle, tüm bilimsel uğraşlarda "daha duyarlı" ölçek kullanabilme olanakları sürekli olarak
araştırılmalıdır.
Toplanan verilerin çözümlenmesinde yararlanılan istatistiksel teknikler, ölçmede kullanılan
ölçek türüne göre değişir. Bu nedenle, araştırmacı, daha başlangıçta, araştırmasını planlarken,
hangi tür ölçek kullanılacağını, buna uygun istatistiksel çözümleme tekniklerinin neler
olabileceğini, sonuçların hangi sınırlılıklar içinde yorumlanabileceğini açık seçik bilmeli ve
bunları yazılı olarak belirlemelidir. (Bu konuya, "verilerin çözümü ve yorumlanması" ile ilgili
bölümde yeniden dönülecektir.)
Araştırma sonunda alınabilecek kararlar da, veri toplamada kullanılan ölçek türü ile sınırlıdır:
ya karar verilere uymalı ya da istenen karara göre veri toplanmalıdır. Yani, oyun kullarına göre
oynanmalıdır.
9.5. Ölçek Türleri
Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında çok değişik türde ölçekler kullanılmaktadır.
9.5.1. Sürekli Ölçekler
Bu ölçeklerde aşağıda örneklerde görüldüğü gibi, cevaplayıcının, iki uç arasında uzanmakta
olan bir çizgi üzerindeki uygun bir yere işaret koyması beklenmektedir.
Aşağıda üç farklı formatta sürekli ölçeklere ilişkin örnek yer almaktadır. Örneklerde
görüldüğü gibi cevaplayıcı iki uç arasında kalan kısma cevabını işaretler. Değerlendirme
aşamasında ise araştırmacı cevap çizgisini gereken sayıda aralığa böler ve daha sonra
cevaplayıcının cevabını rakamsal olarak ortaya koyar. Bu ölçeklerin oluşturulması kolay
olmakla birlikte, skorların belirlenmesi hem zor hem de güvenilir değildir. Pratik
uygulamalarda araştırmacı ölçeği oluştururken cevaplama çizgisini 10 cm olacak tarzda

ayarlar. Daha sonra araştırmacı deneğin cevabını cetvelle milimetre cinsinden ifade ederek,
ölçeğin sürekli ölçek havasına ulaşmasına imkan tanımaktadır.
Diğer marketlerle karşılaştırdığınızda GİMA mağazasını nasıl buluyorsunuz?
Format 1
Muhtemelen en kötüsü . ...X .................... Muhtemelen en iyisi
Format 2
Muhtemelen en kötüsü. ....X ................... Muhtemelen en iyisi
0

50

100

Format 3
Çok kötü

Ne kötü/ne iyi

.Çok iyi

Muhtemelen ........... X ............................................ ...........Muhtemelen
En kötüsü 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 en iyisi
9.5.2. Tekli ölçekler
Tek maddeden veya sorudan ibaret olan aşağıda örnekleri görülmekte olan ölçek türüdür.
Bunlar arasında kategorili ölçekler, sıralama ölçeği, sabit-toplamlar ölçeği, şekil/grafik
ölçekler ve eşli-karşılaştırma ölçekleri sayılabilir.
9.5.2.1. Kategorili Ölçekler
Bu ölçeklerde cevap seçenekleri kategoriler halinde verilmektedir ve kategoriler arasında
çakışma olmamalıdır. Başka bir ifade ile her denek sadece bir seçeneğe ait olabilmelidir.
Kategori sayısı ile ilgili bir sınırlama olmamakla birlikte yaygın kullanılan kategori sayılan 2,
3, 5, 7 ve 9'dur. Bazen her kategorinin temsil ettiği anlam açık yazılırken bazen sadece uç
kategorilerin yazılmasıyla yetinilmektedir.
Formatına bağlı olarak kategorili ölçeklerden bazıları araştırmacılarca karşılaştırmalı ölçekler
olarak da tanımlanmaktadır. Aşağıda bunlara ilişkin örnekler verilmektedir.
Aldığınız nottan ne derece memnunsunuz?
[...] Çok memnun
[...] Oldukça memnun
[...] Kısmen memnun
[...] Pek memnun değil
[...] Hiç memnun değil
Bu markayı seçmekten memnunsunuz?
Çok memnun 1... 2 ...... 3 ...... 4 ...... 5 Hiç memnun değil

Bölgenizde bulunan hastanelere
[...] Çok iyi
[...] Vasat/Orta

kıyasla SDH'ni
[...]Çok kötü

nasıl

buluyorsunuz?

9.5.2.2. Sıralama Ölçekleri
Bu ölçeklerde, deneklere inceleme konusuyla ilgili bir özellikler listesi verilir ve bu listedeki
özelliklerin tercih veya önem sırasına veya başka bir ölçüte göre sıralanması istenir.
Çamaşır makinesi satın alırken, tercihinizin belirlenmesinde aşağıdaki faktörlerin rolünü
önem sırasına göre belirtiniz?
Özellikler ___________________ Önem sırası
Kalitesi

-------

Fiyatı

--------

Satış sonrası hizmetleri

-------

Ödeme kolaylığı

-------

9.5.2.3. Sabit-Toplam Ölçekleri
Bu ölçeklerde, deneklere 100 tam puan verilmekte ve bu puanı önem derecesine veya hoşlanma
seviyesine göre, (listede) verilen özellikler arasında dağıtması istenmektedir. Bu tür ölçeklerde,
özelliklere verilen puanlar toplamı tam olarak 100 olmak durumundadır. Ne aşağı ne de yukarı
olabilir.
Bir çamaşır makinesi seçerken göz önüne aldığınız aşağıdaki beş özellik arasında
size verilen 100 puanı önem derecesine göre bölüştürünüz.
Kalitesi

-----

Sessiz çalışması

-----

Satış sonrası hizmetler

-----

Ekonomisi

-----

- ■

■ ■

■'■■-

-

............. • ■-'•'

"■ ■

9.5.2.4. Grafiksel/Şekilsel Ölçekler
Bu ölçeklerde cevaplar kelimeler ve harfler ile değil şekiller ve skeçlerle verilmektedir.
Özellikle okuma yazma bilmeyen insanlara ve küçük çocuklar üzerinde yapılacak olan
anketlerde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.
9.5.2.5. İkili-Karşılaştırmalı Ölçekleri
Bu ölçeklerde deneklerin ikililer arasında seçim yapması beklenmektedir.

Bir ürün satın alırken aşağıdaki özelliklerden hangisi daha önemlidir?
[...]Kalite - Fiyatı
[...] Fiyatı - Satış sonrası hizmetler
[...] Yedek parça - Dayanıklılık
9.5.3. Çoklu Ölçekler
Birden çok maddeden meydana gelen ve maddelerin aynı ölçeğe göre değerlendirildiği
ölçeklere denir. Daha çok tek boyutlu olarak ölçülmesi mümkün olmayan, çok boyutlu
kavramların ölçülmesinde kullanılmaktadır. Bunlar arasında yaygın olarak kullanılanlar Likert
ölçeği ve semantik farklılıklar ölçeği sayılabilir. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmaktadır.
9.5.3.1. Likert Ölçeği

Tamamen
katılıyorum

Kısmen
katılıyorum

derecede

Emin
değilim

ne

Kısmen
katılıyorum

Aşağıdaki
ifadelere
katılıyorsunuz?

Hiç
katılmıyoru

Bu ölçek geliştiricisi Rennis Likert'in adıyla anılmakta olup, sosyal bilimler alanında yaygın
olarak kullanılmaktadır. Bu ölçekte deneğe çeşitli ifadeler ve yargılar yöneltilir. Denekten, bu
yargılara veya ifadelere katılıp katılmama derecesini belirtmesi istenir. Kategori sayısı olarak
5,7,9 ve 11’li olabilen bu ölçek, yaygın olarak 5’1i Likert ölçeği tercih edilmektedir. Likert
ölçeğinde cevaplar katılıp katılmama ile ilgilidir. Bu ölçek ile aralık seviyesinde bir ölçümün
yapıldığı gözlenmektedir. Unutulmaması gereken son derece önemli nokta her 51i ölçek Likert
ölçeği değildir. Likert ölçeğinin seçenekleri Katılıyorum-Katılmıyorum şeklindeki cevaplardan
ibarettir. Likert ölçeği format olarak değişik şekillerde uygulanabilir. Aşağıdakine benzer
şekilde tablo şeklinde olabileceği, tek bir soru şeklinde de kullanılmaktadır.

Bu okulu seçmem son derece iyi bir karardı.

1

2

3

4

5

Okulun imkanları son derece sınırlıdır.

1

2

3

4

5

Sosyal yaşantı son derece canlıdır.

1

2

3

4

5

lyi ki bu okulu seçmişim.

1

2

3

4

5

Likert ölçeği daha çok kişilerin tutumlarını ve eğilimlerini ölçme amaçlı olarak
kullanılmaktadır. Oluşturma, doldurma ve uygulama açısından avantajlı olan bu ölçeğin en
önemli dezavantajı ise doldurma için gerekli olan sürenin görece olarak uzun olmasıdır.
"Bu oteli seçmekle son derece isabetli bir karar vermişim" ifadesine ne derecede
katılıyorsunuz?
[...] Hiç katılmıyorum
[...] Kısmen katılmıyorum

[...] Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
[...] Kısmen katılıyorum
[...] Tamamen katılıyorum
Likert ölçeği ile elde edilen verilerin değerlendirilmesinde iki alternatif bulunmaktadır.
Birincisi, ölçekte yer alan her bir ifade ayrı ayrı değerlendirilebilir. İfadeler arası korelasyon
veya ilişki incelenebilir. İkincisi, ölçekte yer alan tüm ifadelere ait skorların toplanması
neticesinde elde edilen kümülatif toplam skor üzerinden değerlendirme yapılmasıdır. Bu
sebeple Likert ölçeğine toplamalı ölçek (summated scale) olarak da anılmaktadır.
9.5.3.2. Semantik Farklılıklar Ölçeği
Özellikle mamul, marka ve firma imaj çalışmalarında yaygın olarak kullanılan bu ölçekte
deneklere, incelenmek
istenen
nesne/marka/ürüne ait çeşitli özelliklere ilişkin
nitelendirmeler zıt kutuplara gelecek şekilde yedi noktalı bir doğru üzerine yerleştirilmiştir.
Deneklerden her bir özelliğe ait doğru üzerinde kendi değerlendirmelerine uygun bir yere işaret
koyarak seçmeleri istenmektedir.
Bu ölçek ile aralık seviyesinde ölçüm yapılmak amaçlanmıştır. Semantik farklar ölçeği 1-7
şeklinde ölçeklendirilebileceği gibi -3 - +3 şeklinde de ölçeklendirilebilir. Elde edilen veriler
profil analizi şeklinde yapılır. Her bir niteliğe ilişkin verilen cevaplar ortalama ve medyana
bağlı olarak yorumlanmaya çalışılır. Tipik bir semantik farklar ölçeği aşağıda görülmektedir.
Sizce GİMA,
Ucuz!..... ! ...... !....X...!..... !........ !........ ! ........ ! Pahalı
Az çeşit! .... !....... ! ...... ! ...... ! .. X....!....... ! ........ ! Bol çeşit
Geleneksel! ....I ...X..!....... !...... ! ........ !........ ! ....... ! Modern
9.5.3.3. Stapel Ölçeği
Deneklerin nesnelerin belirli özelliklerine ait değerlendirmeyi aşağıdakine benzer bir ölçek
üzerinde işaretledikleri türdür.

GİMA marketleri...
+5
+4
+3
+2
+1
Ürün çeşitliliği
-1
-2
-3
-4
-5

+5
+4
+3
+2
+1
Fiyat uygunluğu
-1
-2
-3
-4
-5

+5
+4
+3
+2
+1
Iç mekan
-1
-2
-3
-4
-5

Görüldüğü gibi, bir araştırmacı ölçmek istediği şeyi (değişkeni) değişik ölçekler kullanarak
ölçebilir. Burada bu ölçeklerden yaygın olarak kullanılanları açıklanmaya çalışılmıştır.
Ölçeklerin oluşturulması aynı zamanda elde edilecek verinin kalitesini ve düzeyini de
belirleyecektir. Sözde ölçekten oranlı ölçeğe gidildikçe elde edilen verinin ve araştırmacının bu
ölçeklere uygulayabileceği istatistiksel işlemlerin kalitesi artar.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde bilimsel bir araştırmada kullanılan sınıflama (nominal) ölçeği, sıralama
(ordinal) ölçeği, eşit görünen aralıklar (interval) ölçeği ve oran (ratio) ölçeği olmak üzere
sıralanan ölçek türlerinin neler olduğunu ve özelliklerini; sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında
kullanılan sürekli, tekli ve çoklu ölçeklerin neler olduğunu ve özelliklerini öğrendik.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

1) Kategorili ölçeklerde kategoriler arasında çakışma
olmamalıdır.

( )

( )

2) Eşit aralıklı (interval) ölçek, sayısal olarak eşit aralıkların
eşit mesafeleri temsil ettiği bir ölçek olmakla birlikte
nesnelerin sıralanmasında kullanılmamaktadır.

( )

( )

3) Ölçme duyarlığı bakımından, en az duyarlısı sıralama
ölçeğindedir.

( )

( )

4) Sınıflama ölçeği ile mevcut şeyler, belli bir özellik
üzerinden, büyüklük sırasına dizilirler.

( )

( )

5) En duyarlı ölçek oranlı ölçektir.

( )

( )

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6) Aşağıdakilerden hangisi dört temel ölçek türlerinin kurallarından değildir?
a) Sınıflama ölçeğinde; belli bir özelliğe göre, ayrı nitelikleri taşıyan "şeyler" ayrı
semboller alır.
b) Eşit aralıklı ölçekte; ayrı semboller, ayrı şeyleri belirtir.
c) Oranlı ölçekte; ayrı semboller, aynı şeyleri belirtir.
d) Eşit aralıklı ölçekte; ölçülen şeyler, belli bir ölçüte göre, sıraya dizilirler
e) Sıralama ölçeğinde; ayrı semboller, ayrı şeyleri belirtir.
7) Aşağıdakilerden hangisi tekli ölçeklerden değildir?
a) Kategorili Ölçekler
b) Sabit-Toplamlar Ölçeği
c) Sıralama Ölçeği
d) Stapel Ölçeği
e) Şekil/Grafik Ölçekler

8) Sizce X markası
Ucuz! ..... ! ...... !....X...!..... !........ !........ ! ........ ! Pahalı
Az çeşit! .... !....... ! ...... ! ...... ! .. X....!....... ! ........ ! Bol çeşit
Geleneksel! ....I ...X..!....... !...... ! ........ !........ ! ....... ! Modern
Yukarıdaki ölçek türü örneği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sabit-Toplamlar Ölçeği
b) Stapel Ölçeği
c) İkili-Karşılaştırmalı Ölçek
d) Likert Ölçeği
e) Semantik Farklılıklar Ölçeği

9)

[...]Kalite - Fiyatı
[...] Fiyatı - Satış sonrası hizmetler
[...] Yedek parça - Dayanıklılık

Bir bebek maması satın alırken yukarıdaki özelliklerden hangisinin daha önemli olduğunu soran
bir araştırmacı, aşağıdaki ölçek türlerinden hangisini kullanmış olmaktadır?
a) Stapel Ölçeği
b) İkili-Karşılaştırmalı Ölçek
c) Sabit-Toplamlar Ölçeği
d) Sıralama Ölçeği
e) Likert Ölçeği
10) Aşağıdakilerden hangisi Oranlı (Ratio) Ölçek kurallarından biri değildir?
a) Ölçekte, gerçek bir sıfır (yokluk) noktası yoktur.
b) Ayrı semboller, ayrı şeyleri belirtir (sınıflama),
c) Ölçülen şeyler, belli bir ölçüte göre, sıraya dizilirler (sıralamalı),
d) Ölçekteki aralıklar birbirine eşittir (eşit aralıklı),
e) Ölçekte, gerçek bir sıfır (yokluk) noktası vardır.

CEVAP ANAHTARI
1 ( Doğru ), 2 ( Yanlış ), 3 ( Yanlış ), 4 ( Yanlış ), 5 ( Doğru ),
6 ( c ), 7 ( d ), 8 ( e ), 9 ( b ), 10 ( a ).

10. ÖLÇME VE ARAÇLARINDA ARANAN NİTELİKLER

Bu Bölümde Neler Göreceğiz?
10. ÖLÇME VE ARAÇLARINDA ARANAN NİTELİKLER
10.1. Ölçme Yanılgıları
10.2. Ölçeklerle İlgili Önemli Noktaları
10.3. Verilerin İnandırıcılığı
10.3.1. Geçerlilik
10.3.2. Güvenilirlik
10.4. Ölçmede Hata
10.4.1. Sabit Hata
10.4.2. Sistematik Hata
10.4.3. Tesadüfi (Rastlantısal) Hata

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ölçme yanılgılarına örnek veriniz.
2) Ölçeklerle ilgili önemli noktaları sıralayınız.
3) Verilerin inandırıcılığında geçerliliğin, güvenilirliğin rolü nedir?
4) Ölçmede hata türleri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ölçme yanılgıları

Bilimsel bir araştırmada Bilimsel bir araştırmada olan
karşılaşılabilecek
ölçme ya da olabilecek ölçme
yanılgılarını öğrenir
yanılgılarının bilincindedir
ve mevcut yanılgıları far
eder.

Ölçeklerle ilgili önemli
noktalar

Bilimsel bir araştırmada Bilimsel bir araştırmada
kullanılan ölçeklerle ilgili kullanılan ölçeklerle ilgili
önemli noktaları öğrenir.
önemli noktaları bilir.

Verilerin inandırıcılığı

Ölçmede hata

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bilimsel bir araştırmada
Bilimsel bir araştırmada
ortaya
konan
verilerin
verilerin inandırıcılığının
inandırıcılığı için gerekenleri
temini adına ne yapılması
ve önemini öğrenir.
gerektiğini bilir.
Bilimsel bir araştırmada
Bilimsel bir araştırmada
yapılan
ölçmelerde
kullanılan ölçmelerde ortaya
karşılaşılan hata türlerini
çıkan hataları fark eder ve
öğrenir.
türüne göre ayırabilir.

Anahtar Kavramlar
Ölçme Yanılgıları, Ölçek, Veri İnandırıcılığı, Geçerlilik, Güvenilirlik,
Ölçmede Hata, Sabit Hata, Sistematik Hata, Tesadüfi Hata

Giriş
Bilimsel bir araştırmada kullanılan ölçmelerde yanılgı olasılıkları bulunmaktadır. Bu
yanılgıların ölçme kuralı, ölçen kişi ve ölçülen özellik olmak üzere üç kaynağı bulunmaktadır.
Ölçmede ilgili yanılgıya neden olabilecek olası etmenlerin bilincinde olunması, ölçeklerde
önemli noktaların bilinmesi, verilerin inandırıcılığının sağlanabilmesi adına geçerlilik ve
güvenilirlik gibi temel değerlerin temini ve ölçme hatalarının önlenmesi ile bilimsel araştırmada
kullanılan ölçme ve araçlarında gerekli nitelikler sağlanmış olmaktadır. Bu bölümde bilimsel
araştırmada ölçme yanılgılarına, verilerin inandırıcılığı noktasında geçerliliğe ve güvenilirliğe,
ölçmede hata türlerine yönelik aktarımlarda bulunulacaktır.

10. ÖLÇME VE ARAÇLARINDA ARANAN NİTELİKLER

10.1. Ölçme Yanılgıları
Hemen her türlü (mutlak ve/veya bağıl) ölçmede bazı yanılgı olasılıkları vardır. Bu nedenle,
"gerçek değerler" ile "ölçme sonuçları" çoğu kez ayrıdır. Ölçmenin amacı, bu ayırımı en
düşük düzeyde tutmaya çalışmaktır.
Genellikle, ölçme yanılgısının üç kaynağı vardır. Bunlar:
1) Ölçme kuralı (ölçme aracı ve birimi),
2) Kuralı uygulayan (ölçmeyi yapan) kişi ile
3) Ölçülen özelik'tir.
Bunlardan ölçme kuralı, genellikle, en büyük yanılgı kaynağını oluşturmaktadır. Yukarıda da
açıklandığı gibi, özellikle dolaylı ölçmelerde, bu kuralları koymak ve ona göre bir araç
hazırlamak oldukça güçtür. Araştırmacı bu tür yanılgı en azlamak için ölçme alanındaki
bilgilerini artırmak ve gerektiğinde konu uzmanlarından yararlanmak zorundadır.
İkinci yanılgı kaynağı, ölçme için konulan kuralı (geliştirimiş aracı) uygulayan kişiden
gelebilir. Hazırlanan ölçü aracı ne kadar iyi olursa olsun, iyi uygulanamazsa önemini kaybeder.
Kişinin bilgisizliği, yanlılığı vb. etkenler, araçtan beklenen yararın sağlanmasına rahatlıkla engel
olabilir. Bu nedenle de, araştırmalarda, ölçmeyi fiilen yapacak, araçları uygulayacak olanların
eğitimi, çoğu kez, çok önemli bir sorun olur.
Ölçmenin üçüncü olası yanılgı kaynağı, ölçülen özeliğin kendisidir. Belli bir süreklilik
göstermeyen, belirtileri, her an değişebilen özeliklerin ölçümü oldukça güçtür. Araştırmacı bu
konuya da duyarlı olmalıdır.
Doğrudan ve dolaylı ölçmelerdeki yanılgı kaynaklarının etkenlik dereceleri de ayrı olabilir.
Örneğin, doğrudan (mutlak) ölçmelerde, kurallardan ve bunların uygulanmasından dolayı yanılgı
olasılığı yok denecek kadar az olduğu halde, dolaylı (bağıl) ölçmelerdeki en büyük yanılgı
kaynağı, uygun kural koymak ve bunu uygulayabilmekte çekilen güçlüklerdir.
Pratikte, yanılgısız ölçme yok gibidir. Önemli olan, yanılgının azaltılabilmesi ve kabul edilebilir
bir düzeye indirilmesidir (Kaplan, 1964, ss. 202-203).
İki türlü yanılgı olabilir. Yansız (tesadüfi) yanılgılar, yanlı (sistemli) yanılgılar. Yanılgı tek
yönlü ise, her zaman, gerçek durumdan daha çok ya da daha az olacak şekilde bir ölçüm
yapılıyorsa, ölçme yanılgısı yanlıdır (sistemlidir) denir. Normalinden daha küçük boydaki bir
"metre" ile yapılan ölçmedeki yanılgı sistemlidir. Sistemli yanılgılar ya sabit ya da bir başka
özeliğe bağlı olarak
değişen niteliktedir. Örneğin,
"metre"nin normalden
on santimetre küçük olması sabit bir yanılgıdır. Aynı ölçme aracı ile ölçülen uzunluklar, boyları
ile orantılı olarak değişen sistemli yanılgıları da içerecektir. Sınav kağıtlarını değerlendiren, bir
seçici üyenin, güzel yazıdan etkileniyor olması, sonuçta, yazısı iyi olanların daha başarılı
sayılmaları da değişen nitelikli sistemli bir yanılgıdır. Yanılgının çift yönlü olması, sonucun,
normalden bazen az bazen çok çıkması, yanılgının, sistemsizliği anlamına gelen, tesadüfiliğini

belirler. Normal boydaki bir metre ile ölçüm yapılırken de tesadüfi yanılgılar yapılabilir. Ancak,
bu kez, yanılgı kaynağı, kural ölçüsünden değil, kuralı uygulayan kişiden gelmektedir.
Araştırmalarda her iki türlü yanılgıyı da kaldırmak (en aza indirmek) amaç ise de, sistemli
yanılgıların bulunması daha tehlikelidir. Çünkü yansız/ yanılgıların uzun dönemde (çok
sayıdaki ölçmelerde), birbirini dengeleyip, normal yakın bir değerle sonuçlanması olanağı
vardır. Oysa, sistemli yanılgı için, böyle bir düzeltme olasılığı yoktur.
10.2. Ölçeklerle İlgili Önemli Noktalar
Ölçekler yardımıyla elde edilecek olan veriler bilimsel araştırmalara temel teşkil edeceğinden,
bu veri toplama enstrümanlarının hazırlanmasında bazı noktaların dikkate alınması
gerekmektedir. Bunlardan bazılarına aşağıda değinilmektedir.
Kategori Sayısı: Ölçeklerde kullanılacak kategori sayısı veya cevap alternatifi sayısına
ilişkin birbiri ile çelişen iki durumun dikkate alınması gerekmektedir. Ölçekte kullanılan
kategori sayısı arttıkça incelenen konuya ilişkin olarak gruplar arasındaki farklılıkların ayırt
edilmesi kolaylaşmaktadır. Başka bir ifade ile, ölçeğin ayırt etme özelliği artmaktadır. Ayrıca
kategori sayısı arttıkça elde edilen verilerin normal dağılıma daha fazla yaklaşması (azalan
çarpıklık) söz konusu olabilmektedir.
Öte yandan kategori sayısının artmasıyla birlikte cevaplayıcıların kategoriler arası ayrım
yapması zorlaşmaktadır. Dolayısıyla çelişkili bu iki hususun dikkate alınması önemlidir.
Geleneksel uygulamalarda kategori sayısının beş ile dokuz arasında olması yönündendir. Bu
konudaki genel tavsiye, ceyaplayıcıların ölçekler konusunda tecrübeli olması durumunda çok
sayıda kategorinin, tecrübesiz olmaları durumunda ise daha az sayıda kategorili ölçeklerin
tercih edilmesi yönündendir.
Bu konudaki diğer bir faktör ise anketin hangi ortamda yapılacağıdır. Telefon aracılığıyla
yapılan anketlerde yanlış anlama ve karmaşıklığı azaltmak için daha az sayıda kategorinin
kullanılması uygun olacaktır. Posta ile yapılan anketlerde ise kategori sayısı nispeten daha az
kısıtlayıcı unsur olarak düşünülebilir.
Eğer analiz safhasında, Likert Ölçeğinde olduğu gibi, çok sayıda ifadenin toplamı şeklinde
ortaya konacak skorlar için beşli ölçek uygun olacaktır. Araştırmanın amacı gruplar arası
karşılaştırmalar ve genellemeler yapmak ise beş kategorili ölçek uygun iken, bireysel özellikler
ön plana çıkarılmak isteniyorsa kategori sayısının yüksek tutulmasında (yedi veya dokuz) yarar
bulunmaktadır. Ayrıca, değişkenler arasındaki korelasyonun da kategori sayısından
etkilendiğini dikkate almak gerekmektedir. Kategori sayısı arttıkça korelasyon katsayısı da
artma eğilimi göstermektedir.
Ölçeklerde Denge: Ölçeklerdeki olumlu ve olumsuz kategori sayısı da önemlidir.
Olumlu ve olumsuz kategorilerin birbirine eşit olduğu ölçeklere dengeli ölçek, aksi taktirde
dengesiz ölçek adı verilmektedir. Ölçeğin dengeli olup olmamasına bağlı olarak nihai verinin
özellikleri de, çarpıklık, etkilenmektedir. Ancak, yapısı gereği deneklerin cevaplarının çarpık
olma, (pozitif veya negatif), eğilimi varsa, çarpıklığı azaltmak amacıyla dengesiz bir ölçek
tercih edilebilir. Ancak, unutulmaması gereken nokta, veri dağılımının sayıca fazla olan
kategori yönünde olacağıdır.

Tek veya Çift Sayıda Kategori: Tek sayılı kategorilerin kullanılması durumunda
genellikle orta nokta tarafsız veya kararsız seçeneğini temsil eder. Örneğin, Likert ölçeği tek
sayıda kategorili bir ölçektir. Tarafsız veya kararsız seçeneğinin varlığı, yeri ve hatta tarafsız
etiketinin konması cevaplar üzerinde etkili olmaktadır. Normal şartlarda tek sayıda kategori
içeren ölçeğin kullanılması tercih edilir. Ancak, araştırmacı cevaplayıcıları kararsız
noktasından uzaklaştırmak istiyorsa veya taraf olmaya zorlamak istiyorsa çift sayıda kategori
içeren ölçekler kullanılabilir.
Zorlanmış veya Zorlanmamış Ölçek: Eğer deneğin veya cevaplayıcının konuyla ilgili
bir fikri yoksa veya konuyla ilgili olarak fikir beyan etmek istemiyorsa, bu amaca uygun bir
fikrim yok seçeneği konabilir. Ancak, araştırmacı bilerek fikrim yok seçeneğini cevap
alternatifleri arasında vermemiş ise, bu ölçeğe zorlanmış ölçek, aksi halde zorlanmamış ölçek
adı verilir. Zorlanmamış ölçekte elde edilen verilerin daha saf olacağı düşünülebilir.
Kategorilerin Yapısı ve Yazılı Gösterimi: Ölçek kategorilerinin doğası ve kelimelerle
ifade edilme derecesi cevaplar üzerinde önemli etkiye sahiptir. Ölçek kategorilerini sayısal,
kelime veya resimsel olarak göstermek mümkündür. Araştırmacı ölçekte yer alan bütün
kategorileri kelime olarak verip vermeyeceğine karar vermesi gerekmektedir. Özellikle anket
konusunda fazla tecrübesi olmayan denekler için bütün kategorilerin isimlendirilmesi yararlı
olacaktır. Kategori etiketlerinin ilgili kategoriye en yakın bir yere konması karmaşıklığı
önleyecektir. Bunun yanında, cevaplayıcıların güçlü argüman içeren (1- kesinlikle
katılmıyorum... 7-tamamen katılıyorum gibi) ifadelere daha az cevap verme eğiliminde iken,
daha yumuşak olan ifadelere (1-genel olarak katılmıyor ... 5- genel olarak katılıyor gibi) daha
fazla katılma eğiliminde oldukları araştırmalarda ortaya konmaktadır.
Ölçeğin Fiziksel Formu: Ölçek formu ve konfigürasyonuna ilişkin çeşitli alternatifler
vardır. Kategoriler yatay veya dikey olarak sıralanabileceği gibi, kategoriler kutucuklar,
satırlar, sürekli çizgiler veya pozitif veya negatif değerler şeklinde de ifade edilebilirler.
Örneğin, çocuklar üzerinde yapılacak olan bir çalışma için gülen yüzler gösterimi oldukça
etkilidir.
10.3. Verilerin İnandırıcılığı
Veri toplama yöntemi (anket, mülakat veya gözlem) her ne olursa olsun, bilimsel araştırmaların
temel amacı (ve iddiası), araştırmacının cevabını aradığı soru veya problemlere doğru
(inandırıcı) cevap verebilmektir. Her insan gibi araştırmacılar da olgulara ve problemlere
yaratıcılık yeteneklerine, hayal güçlerine, sezgilerine ve subjektif değerlendirmelerine dayalı
olarak izahlar ve çözümler getirirler. Bilimsel yöntem ise, cevabı aranan soruya yanlış cevap
alma ihtimalini ortadan kaldırmayı amaçlar. Bunun için yapılan araştırmalarda iki noktaya özel
bir önem verilmektedir: güvenilirlik ve geçerlilik.
10.3.1. Geçerlilik
Geçerlilik, bir test veya ölçeğin ölçülmek istenen şeyi ölçme derecesidir. Bunun için 'ölçekte
yer alan sorularla gerçekten ölçmeyi amaçladığımız şeyi ölçebilir miyiz?' sorusunu yöneltmek
gerekir. Başka bir bakış açısı ile, geçerliliği ölçüm değerlerindeki gözlemlenen farklılığın,

sistematik veya tesadüfi hatadan kaynaklanmaktan ziyade, ölçülen özellikler açısından nesneler
arasındaki gerçek farklılığı yansıtma derecesi olarak da tanımlanabilir.
Ölçmede geçerlik, ölçülmek istenen şeyin ölçülebilmiş olma derecesidir; ölçülmek istenenin,
başka şeylerle karıştırılmadan ölçülebilmesidir.
Geçerliğin yüksek olabilmesi ise, büyük ölçüde, ölçülmek istenen kavramın gözlenebilir
nitelikteki değişkenlerle ifade edilebilmesine bağlıdır (Smith, 1975, s. 61). Bu yönü ile, doğrudan
ölçmelerde geçerlik daha yüksektir. Dolaylı ölçmelerde, değişkenlerin, gerek kavramı tam
karşılayamaması gerekse gözlenebilme ölçütlerinin yeterince duyarlı konulmaması nedenleriyle,
geçerlik daha düşük olabilir.
Bir ölçü aracı "belli bir amaç ve belli koşullar" için geçerlidir. Geçerlik, evrensel değildir. Bir
amaç için geçerli olan bir ölçme aracı, bir başka amaç için geçerli sayılamaz. Bir grup öğrenciye
uygulandığında geçerli olabilen bir test bir başka öğrenci grubuna uygulandığında geçerli
olmayabilir (Micheels ve Karnes, 1968, s. 104).
Gerçek anlamda geçerliliğe sahip bir ölçüm için sistematik hata ve tesadüfi hata sıfır olmak
durumundadır. Ölçümlerde gözlemlenen farklılıklar nesneler arası gerçek farklılıkları
yansıttığı düşünülür.
Pek çok geçerlik ölçütünden söz edilebilirse de en çok yararlanılanlar: (Kagon, 1967; Tyler,
1971; Kerlinger, 1964)
1) İçerik - muhteva - geçerliği (content validity)
2) Uygulama (deneysel) geçerliği (predictive validity) ve
3) Yapı geçerliği (construct validity)dir.
İçerik geçerliliği, anketin yeterli sayıda ve ölçülmek istenen olguyu temsil edebilecek soruları
içerdiğinden emin olmak için yapılır. Bir başka deyişle, kavramın öğelerinin ve boyutlarının
ölçekte ne derece yer bulduğunun belirlenmesidir. Uygulamada çok değişik geçerlilik türleriyle
karşılaşılmaktadır. Yapı geçerliliği, ölçüt geçerliliği, öngörüsel geçerlilik bunlar arasındadır.
İçerik geçerliği, ölçme aracında bulunan soruların (maddelerin) ölçme amacına uygun olup
olmadığı, ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediği sorunu ile ilgili olup, "uzman görüşü"ne
göre saptanır. Bunun için, önce bir grup "uzman" tarafından ölçme sınavı ve bu amaçların
gerektirdiği içerik çözümlemeleri yapılarak hazırlanmış soruların bu amaçları ve içeriği temsil
edip edemeyeceği tartışılır. Örneğin, "matematik bilgisi" ölçülmek istendiğinde, öğrenciye
yalnızca "toplama" işlemini sormak onun dört işlemin öteki ögelerini bilip bilmediğini anlamaya
yeterli olamaz. Bir ya da birkaç soru ile bir dersteki öğrenci başarısını belirlemeye çalışmanın,
bir kaç davranış ile bir kimse hakkında ciddi yargılarda bulunmanın ne kadar güç olduğu
herkesçe bilinmektedir. Çok sorulu sınavların önemli bir amacı, bu içerik geçerliğini sağlayacak
şekilde temsili sorular sorabilmektir.
İçerik geçerliğini belirlemek isteyen bir araştırmacının ilk işi, hazırladığı test, anket ya da benzeri
ölçü aracını ve amaçlarını bir "uzman gruba" inceletmek olmalıdır. Grubun önerilerine göre
gerekli yeni şekil verildikten sonra ölçme aracı kullanılabilir. Okullarda grup öğretmenlerinin

sınav soru-arını birlikte hazırlamalarının en büyük yararlarından birisi, hiç kuşkusuz, sınavdaki
soruların içerik geçerliğinin artırılmasıdır.
Uygulama geçerliği, yapılan ölçme ile ölçülmeye çalışılan şeyin gerçek hayattaki yansımalarının
karşılaştırılmasındaki uyumdur. Örneğin okulda alınan notların hayattaki başarı ile olan ilişkisi
aranabilir. Okuldaki notları yüksek olanlar hayatta da başarılı oluyorlarsa, okuldaki ölçmeler
geçerlidir denir. Uygulama geçerliği, en az yanılma payı olan bir geçerlik ölçütüdür. Ancak,
uygulama geçerliğinin hesaplanmasında bazı güçlüklerle karşılaşılır. Bunlardan en önemlisi
uygulamadaki beklentilerin ölçütlerin ve kavramların gözlenebilir değişkenlerle ifade
edilmesindeki güçlüktür. Örneğin "hayat başarısı" denince ne anlaşılmalıdır? Kazanılan para mı,
saygınlık mı, başka bir şey mi, yoksa bunların hepsi mi?
Yapı geçerliği, bilimsel olduğu kadar, felsefi yönü de ağır basan bir geçerlik ölçütüdür.
Kuramsal olarak, geçerlik ölçmenin dayandığı 'temel kuramların" geçerliği ile ilgilidir. Yani,
önceden kabul edilen olası "neden - sonuç" ilişkileri ile ilgilidir. Özellikle, dolaylı ölçmelerin
yapıldığı (asıl ölçülmek istenen şeyin onun çeşitli belirtileri ile ölçüldüğü) durumlarda, ölçülen
belirtilerin, gerçekten aranan belirtiler olup olmadığı sorunu vardır.
Yapısal geçerlilik ölçeğin hangi kavram veya özellikleri ölçtüğünün belirlenmesini
incelemektedir. Bu bağlamda araştırmacı ölçeğin neden doğru olduğunu ortaya koymaya
çalışır. Bu amaçla yakınsak geçerlilik (convergent validity) ve ayırdedici geçerlilik
(discriminant validity) kavramlarının uygulanması gerekmektedir. Yakınsak geçerlilik söz
konusu ölçeğin aynı yapıyı ölçen diğer ölçütlerle ne derece örtüştüğünün göstergesidir. Aynı
yapıyı ölçtüğü düşünülen ölçekler arasında yüksek korelasyonun olması beklenir. Ayırt edici
geçerlilik ise bir yapıya ilişkin ölçekle farklı yapıları ölçen ölçekler arasında zayıf ilişkinin
(düşük korelasyonun) olması anlamına gelmektedir. Bir ölçeğin geçerliliğinden bahsedebilmek
için söz konusu ölçeğin hem yakınsak hem de ayırt edici geçerliliğe sahip olması
gerekmektedir.
10.3.2. Güvenilirlik
Güvenilirlik, 'bir testin veya ölçeğin ölçmek istediği şeyi tutarlı ve istikrarlı bir biçimde ölçme
derecesidir'. Güvenilir bir test veya ölçek, benzeri şartlarda tekrar uygulandığında benzeri
sonuçlar verir. Bir test veya ölçek ne derece güvenilir ise ondan elde edilen veriler de o derece
güvenilirdir. Güvenilir olmayan bir ölçek yardımıyla elde edilen veriler faydasızdır. Zira, aynı
test aynı kişilere farklı zamanlarda uygulandığında farklı sonuçlar veriyorsa, elde edilen
sonuçlara dayalı yorum yapmak mümkün olamaz. Eğer bir zeka testinden aynı şahıs bir gün
110, ertesi gün 140 daha sonraki gün 80 alıyorsa bu testin güvenilirliğinden bahsedilemez.
Ortada kontrol edilemeyen bazı durumlar var demektir ve bu yüzden elde edilen veriler istikrarlı
(güvenilir) değildir.
Güvenirlik, aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılıktır; ölçülmek istenen belli bir
şeyin, sürekli olarak aynı sembolleri almasıdır; aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin
kullanılması ile aynı sonuçların alınmasıdır; ölçmenin, tesadüfi yanılgılardan arınık olmasıdır.
Güvenirlik, teknik bir sorun olup, bilimsel çalışmanın ilk koşullarındandır. Araştırmalarda, aynı
süreçlerin izlenmesi ile aynı sonuçların alınabilmesi istenir. Aksi halde, hangi sonucun "güvenilir"
olduğuna karar verilemez. Bu, bir bakıma, araştırmalarda alınan bir sonucun, başka araştırmacılar

tarafından da test edilebilmesidir. Bilim, ancak, bu tür doğrulamalarla güvenirlik ve saygınlık
kazanır.
Bir ölçeğin güvenilirliği söz konusu ölçekte yer alan tesadüfi hatalarla ilgilidir. Ölçeğin
yapısında yer alan sistematik hata güvenilirlik üzerinde etkili olmayacaktır. Ölçeğin istikrarını
bozan şey random (tesadüfi) hatalardır.
Test ve ölçekler en kolay standart veri toplama ve veri tabanı oluşturma araçlarıdır. Testlerden
elde edilen verilerin analiz edilebileceği paket programların (SPSS, SAS, TSP gibi)
yaygınlaşması ile birlikte, belli istatistiksel analiz tekniklerinin uygulanması çok kolaylaşmıştır.
Buna dayalı olarak Sosyal Bilimlerde giderek daha çok test ve ölçek kullanılmaktadır. Ancak,
çok titiz olunmazsa uygulanan bu test ve ölçeklerin güvenilirliklerini azaltacak bir dizi hata
yapmak mümkündür.
Güvenirlik, şu ya da bu şekilde hesaplanmış bir korelasyon katsayısı (r) ile belirlenir ve sıfır ile
bir arasında değişen değerler alır. Değer bir (1.00)'e yaklaştıkça güvenirliğin yüksek olduğu
kabul edilir.
Güvenirliğin yüksek olabilmesi, ölçmede izlenen süreçler ile kullanılan ölçütlerin ayrıntılı
olarak belirlenebilmesine bağlıdır. Fiziksel bir ölçü aracı ile yapılan ölçmenin güvenilirliği, bu
yönü ile, yargılayıcı ölçme araçları ile yapılandan daha yüksektir. Örneğin, çeşitli elektrik
devrelerinde aynı anda kullanılan iki voltmetre ile yapılan ölçümlerde, birlikte değişen ve
birbirlerine çok yakın değerler elde edilir. Aralarındaki olası farklılığın, pratikteki nedeni,
genellikle, ölçü araçlarının ayar farklarından kaynaklanır. Bu ise, sistemli bir yanılgı olur ki,
güvenirliği olumsuz yönde etkilemez. Oysa, örneğin otuz kişilik bir öğrenci grubuna ait yazılı
kağıtlarını değerlendiren iki öğretmenin verecekleri puanlar birlikte değişmediği gibi
birbirlerine yakında olmayabilir.
Özellikle toplumbilimlerde yapılan çeşitli ölçmelerde, ölçülen kavramın hemen her boyutu ile
ilgili çok sayıda ölçüt kullanılmaya çalışılır. Bu bir test ya da tutumölçer ise, madde sayısı
artırılır. Böylece, yansız hataların birbirini "dengelemesi" sonucu, benzer sonuçların alındığı
"indeks" değerler elde edilir. Güvenirliği düşük olan bir ölçmenin hiç bir bilimsel değeri
olmadığı gibi, güvenirliğin yüksek olması da, yapılan ölçmenin amaca uygunluğunun garantisi
değildir. O halde, güvenirlik, zorunlu fakat yeterli bir koşul değildir.
Bir araştırmanın güvenilirliğini tespit etmek için iki soruya cevap aramak gerekir:
Kullanılan ölçüm aracı (test, ölçek) farklı şartlar altında benzeri sonuçları veriyor mu?
Farklı araştırmacılar tarafından, farklı durumlarda benzeri gözlemler yapılıyor mu?
Bir ölçeğin güvenilirliğini ölçmede çeşitli yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi
test-yeniden test (test re-test reliability) güvenilirliğidir. Buna göre benzer anket formu iki farklı
zamanda aynı denekler üzerinde mümkün olduğunca aynı şartlar altında uygulanır. İki ölçüm
arasında geçmesi gereken süre ise iki dört hafta arasındadır. İki farklı zamandaki gözlemler
arasındaki korelasyon güvenilirliğin bir göstergesidir. Ancak, bu teste ilişkin çeşitli sorunlar
bulunmaktadır. Bunlar arasında bu yaklaşımın zamana karşı olan hassasiyeti, ilk ölçüm
deneklerde şartlanmaya sebep olabilme ihtimali, tekrar etme ölçümlerinin zorluğu, halo (önceki

sonuçların sonrakisini etkilemesi) etkisi, ölçülen özelliğin ölçekten ölçeğe değişmesi vb.
sayılabilir.
Örneğin, bir seçici kurul üyesinin, filmden izlediği bir güzellik yarışmasında, adaylara verdiği
ilk puanlarla, belli bir aradan sonra aynı filmi yeniden izlemesi sonucu verdiği puanlar arasında
hesaplanacak korelasyon katsayısı, o üyenin ölçmelerine olan güvenirliğini yansıtır.
Bu tür yaklaşımın en kritik yönü, iki ölçme arasında bırakılması gereken zaman aralığının iyi
ayarlanabilmesidir. Zamanın çok kısa olması, yeni-den hatırlamayı kolaylaştıracağından, yapay
(suni) olarak yükselmiş bir güvenirlik ölçütü çıkmasına; zamanın uzaması ise, ölçülen özelikte
bazı değişmelerin meydana gelmesi sonucu, iki ölçme için "aynı koşullar"ın sağlanmasını
olanaksızlaştırabileceğinden güvenirlik ölçütünün yorumunun güçleşmesine neden olur.
İkinci yaklaşım ise alternatif formlar yaklaşımıdır. Bu uygulamada aynı anketin eşdeğer iki
formatı geliştirilir ve iki-dört hafta arayla aynı deneklere uygulanır. Bu iki ölçüm arasındaki
korelasyon güvenilirliğin bir göstergesidir.
Alternatif formların bir diğer tekniği ise, Bağımsız gözlemciler arası uyum, bir'den çok
gözlemcinin, birbirinden bağımsız olarak, aynı şeyleri ölçmeye çalıştıkları durumlarda
uygulanan bir güvenirlik ölçütüdür. Özellikle, öteki güvenirlik ölçütlerinin pratik olmadığı
durumlarda, ölçmenin güvenirliğini kestirmeye yarayan en iyi ölçüt olarak bilinir. Bu tür
ölçmelerde, gözlemcilerin ayrı ayrı yaptıkları ölçümlerin ortalaması alınarak, her durum için,
bir tek değer bulunur. Asıl olan da bu değerin güvenirliğidir. Ayrı ayrı gözlem sonuçları
birbirine ne kadar yakın ise, sonuçta elde edilen ortalama değerin güvenirliği de o kadar yüksek
olur. (Ayrıca, gözlemci sayısı arttıkça güvenirlik de belli oranlarda artar.)
Üçüncü yaklaşım ise içsel tutarlılık analizidir. Bu yaklaşımda kavramı ölçerken çok sayıda
maddeden oluşan, Likert, bir ölçek kullanılarak, ölçekte yer alan maddeler arasındaki
korelasyon değerine bakarak içsel tutarlılık analizi yapılır. İçsel tutarlılığı ölçmede iki yaklaşım
yaygın olarak kullanılmaktadır. Birincisi, ikiye ayırma güvenilirliği (split-half reliability) olup,
ölçekte yer alan maddeler tesadüfi olarak ikiye ayrılır. Daha sonra bu iki yarının skorları
arasındaki korelasyon incelenir. Yaygın uygulamada tek ve çift sayılı maddeler ayrılarak iki
grup oluşturulur. Ancak, bölme işlemine bağlı olarak sonuçlar da değişebilmektedir.
İçsel tutarlılığın ölçümünde en yaygın kullanılan yöntem Cronbach alfa olarak da bilinen alfa
katsayısıdır. Alfa değeri olası tüm ikiye ayırma kombinasyonları sonucu ortaya çıkacak olan
ikiye ayırma katsayılarının bir ortalamasını göstermektedir. Alfa değeri 0 ile 1 arası değerler
alır ve kabul edilebilir bir değerin en az 0.7 olması arzu edilir. Ancak, inceleme türü
çalışmalarda bu değerin 0.5'e kadar makul kabul edilebileceği de bazı araştırmacılarca
öngörülmektedir. Ancak, alfa katsayısının önemli bir özelliği olan ölçekte yer alan madde sayısı
arttıkça, alfa değerinin de artmasıdır. Bu durum suni bir artış olabileceğinden yanıltıcı sonuçlar
doğurabilir. Bu konuda yardımcı olacak araç ise beta katsayısının hesaplanmasıdır.
Güvenilirliği sorgulamak için anahtar soru:
Eğer araştırma farklı araştırmacılar tarafından, aynı yöntem kullanılarak tekrar
yapılırsa aynı/benzeri sonuçlar elde edilebilir mi?
Cevap 'evet' ise araştırma güvenilirdir.

Güvenilirlik ve geçerlilik arasında yakın bir bağ vardır. Eğer bir ölçek mükemmel bir
geçerliliğe sahipse, mükemmel bir güvenilirliğe de sahiptir. Eğer ölçek güvenilir değil ise,
mükemmel bir geçerliliğe de sahip olamaz, çünkü ölçülen değerler tesadüfi hata terimini
de içermektedir. Kısacası, güvenilir olmama geçerliliği de riske sokmaktadır. Ancak, bir
ölçeğin güvenilir olması geçerliliğin sağlandığı anlamına gelmeyebilir. Geçerlilik için
güvenilirlik bir gerek şarttır, ancak yeterli değildir.
10.4. Ölçmede Hata
Ölçme aracı istenen niteliklerde (güvenirlik ve geçerlik bakımından) değilse, ölçme
sonuçlarının hatalı olma olasılığı yüksek olacak demektir. Burada daha çok araçtan
kaynaklanabilecek hataları önleme konusunda aracın sahip olması gereken nitelikler üzerinde
durulacaktır.
Yukarıda verilen 2 numaralı bağıntı incelendiğinde, hata ile gerçek puan arasında ters orantılı
bir ilişki olduğu görülebilir. Yani, hata azaldıkça gözlenen puanlar gerçeğe yaklaşır, arttıkça
gerçek puandan uzaklaşır. O halde, gözlenen puanların gerçek puanlara yaklaşmasını, gözlenen
puanların güvenirliğinin artması, uzaklaşmasını ise azalması olarak yorumlayabiliriz. Başka
bir deyişle, gözlenen puanlara karışan hata ile gözlenen puanların güvenirliği arasında ters
orantılı bir ilişkiden söz edebiliriz.
Hata, hangi kaynaktan gelirse gelsin, burada üç tür hatadan söz edebiliriz, bunlar:
Sabit Hata
Sistematik Hata
Tesadüfi Hata
10.4.1. Sabit Hata
Bir ölçmeden başka bir ölçmeye miktar olarak değişmeyen hatalardır. Terazinin her ölçümde
500 gr eksik tartması gibi. Bu durumda, ölçülen her değişken için hata miktarı tekrar edecek,
ancak sabit kalacaktır.
10.4.2. Sistematik Hata
Bir ölçmeden başka bir ölçmeye tekrar eden ancak, ölçülen değişkenin büyüklüğüne, boyutuna
göre miktarı değişen hatalara sistematik hata denir.
Sistematik hata, aşağıdaki örneklerde açıklandığı gibi, ölçme sonuçlarını sistematik olarak
etkileyen bir faktörden dolayı oluşur. Örnek; eğer öğrencilerin test edildikleri ortamın
yakınında trafik gürültüsü varsa, bu durum öğrencilerin puanını etkiler ve sistematik olarak
düşüşüne neden olabilir. Yani, gürültüden etkilenme sonucunda öğrencilerin puanlarına
yansıyabilecek hata, bir öğrenciden başka bir öğrenciye, gürültüden etkilenme derecelerine
bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda ortaya çıkan hata sistematik hata türündendir.
Öğrencilerin yazılı sınavlarını yeterli önlem almadan gelişi güzel puanlayan bir öğretmenin

taktir ettiği puanların da hatalı olma olasılığı oldukça yüksek olacaktır. Yine bu durumda,
puanlara yansıyan hata, öğrencilere göre değişiklik göstereceğinden sistematik hata olarak
açıklanabilir.
10.4.3. Tesadüfi (Rastlantısal) Hata
Tesadüfi hata, ölçme sonuçlarını tesadüfi olarak etkileyen herhangi bir faktörlerden
kaynaklanabilir. Örneğin, her insanın ruh halinin iyi olması performansını etkileyebilir. Eğer
ruh hali ölçümde performansı etkiliyorsa, bu durum bazı çocuklar için gözlenen puanları
yükseltebilir, bazılarınınkini ise suni olarak düşürebilir. Tesadüfi hata hakkında bilinmesi
gereken en önemli noktalardan biri, bütün ölçümler üzerinde sürekli bir etkisi olmadığıdır. Bu
nedenle, tesadüfi hata ölçme sonuçlarının değişkenliğini artırırken, ortalama üzerinde fazla etki
yaratmaz. Tesadüfi hata, yukarıda sözü edilen kaynaklardan herhangi biri veya birkaçından
kaynaklanabilir. Ölçmeyi yapan kişinin, değişik kaynaklardan gelebilecek hataları önleme
konusundaki çabaları, ölçme sonuçlarının güvenirliğini artırabilir. Başka bir deyişle, ölçme
sonuçlarına rastgele karışabilecek hataları önleme gayretleri, ölçme sonuçlarının güvenirliğini
artırma çabalarıyla örtüşür.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde ölçmede yanılgılara neden olan üç temel kaynağı, ölçeklerde önemli olan
noktaları, verilerde inandırıcılığın sağlanması adına geçerliliğin ve güvenilirliğin önemini,
ölçme hataları konularına değinerek, bilimsel bir araştırmada kullanılan ölçme ve araçlarında
aranan nitelikleri öğrendik.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

1) Ölçümlerde gözlemlenen farklılıkların nesneler arası
gerçek farklılıkları yansıttığı düşünülür.

( )

( )

2) Ölçmede geçerlik, ölçülmek istenen şeyin ölçülebilmiş
olma derecesidir.

( )

( )

3) Ölçekte kullanılan kategori sayısı arttıkça incelenen
konuya ilişkin olarak gruplar arasındaki farklılıkların ayırt
edilmesi kolaylaşmaktadır.

( )

( )

4) Bilimsel yöntem, cevabı aranan soruya yanlış cevap alma
ihtimalini ortadan kaldırmayı amaçlar.

( )

( )

5) Normal şartlarda çift sayıda kategori içeren ölçeğin
kullanılması tercih edilir.

( )

( )

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6) Aşağıdakilerden hangisi ölçeklerle ilgili önemli noktalardan biri değildir?
a) Kategori sayısı
b) Denge
c) Fiziksel form
d) Kategorilere denge
e) Kategorilerin yapısı ve yazılı gösterimi
7) Ölçmede hataya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sabit hata; bir ölçmeden başka bir ölçmeye miktar olarak değişmeyen hatalardır.
b) Ölçme sonuçlarını tesadüfi olarak etkileyen herhangi bir faktörlerden kaynaklanan
hatalara tesadüfi hata denir.
c) Sistematik hataların bütün ölçümler üzerinde sürekli bir etkisi yoktur.
d) Ölçme aracı istenen niteliklerde değilse, ölçme sonuçlarının hatalı olma olasılığı
artar.
e) Bir ölçmeden başka bir ölçmeye tekrar eden ancak, ölçülen değişkenin büyüklüğüne,
boyutuna göre miktarı değişen hatalara sistematik hata denir.

8) Güvenilirlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bir testin veya ölçeğin ölçmek istediği şeyi tutarlı ve istikrarlı bir biçimde ölçme
derecesidir.
b) Ölçülmek istenen belli bir şeyin, sürekli olarak farklı sembolleri alabilmesidir.
c) Güvenilir bir test veya ölçek, benzeri şartlarda tekrar uygulandığında benzeri sonuçlar
verir.
d) Aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılıktır.
e) Güvenirlik, teknik bir sorun olup, bilimsel çalışmanın ilk koşullarındandır
9) Ölçme yanılgılarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ölçme kuralı, genellikle, en büyük yanılgı kaynağını oluşturmaktadır.
b) Sistemli yanılgılar ya sabit ya da bir başka özeliğe bağlı olarak değişen niteliktedir.
c) Hazırlanan ölçü aracı ne kadar iyi olursa olsun, iyi uygulanamazsa önemini kaybeder.
d) Normal boydaki bir metre ile ölçüm yapılırken de tesadüfi yanılgılar yapılabilir.
e) Doğrudan ve dolaylı ölçmelerdeki yanılgı kaynaklarının etkenlik dereceleri ayrı olamaz.
10) Geçerlilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yapı geçerliliği, yapılan ölçme ile ölçülmeye çalışılan şeyin gerçek hayattaki
yansımalarının karşılaştırılmasındaki uyumdur.
b) İçerik geçerliliği, anketin yeterli sayıda ve ölçülmek istenen olguyu temsil edebilecek
soruları içerdiğinden emin olmak için yapılır.
c) Uygulama geçerliği, en az yanılma payı olan bir geçerlik ölçütüdür.
d) Gerçek anlamda geçerliliğe sahip bir ölçüm için sistematik hata ve tesadüfi hata sıfır
olmak durumundadır.
e) Yapı geçerliği, bilimsel olduğu kadar, felsefi yönü de ağır basan bir geçerlik
ölçütüdür.

CEVAP ANAHTARI
1 ( Doğru ), 2 ( Doğru ), 3 ( Doğru ), 4 ( Doğru ), 5 ( Yanlış ),
6 ( d ), 7 ( c ), 8 ( b ), 9 ( e ), 10 ( a ).

11. ANAKÜTLE (EVREN) VE ÖRNEKLEME

Bu Bölümde Neler Göreceğiz?
11. ANAKÜTLE (EVREN) VE ÖRNEKLEME
11.1. Anakütle (Evren)
11.2. Çalışma Evreni
11.3. Örneklem
11.4. Örnekleme
11.5. Örnekleme Dizaynı Süreci
11.5.1. Çalışma Evreninin Tanımlanması
11.5.2. Evrendekilerin Listelenmesi-Örneklem Çerçevesi
11.5.3. Örnekleme Türünün Belirlenmesi
11.5.4. Örneklem Büyüklüğünün Kararlaştırılması
11.5.5. Örneklemin Alınması
11.5.6. Temsilliğin Sınanması
11.6. Örnekleme Örnekler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Anakütle (evren) nedir?
2) Çalışma evreni nedir?
3) Örneklem nedir?
4) Örnekleme nedir?
5) Çalışma evreni nasıl tanımlanır?
6) Örneklem büyüklüğü nasıl kararlaştırılır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Anakütle, örneklem ve
örnekleme

Bilimsel bir araştırmada
anakütlenin, örneklemin ve
örneklemenin ne anlama
geldiğini öğrenir.

Bilimsel bir araştırma
gerçekleştirirken ya da
incelerken anakütlenin,
örneklemin ve örneklemenin
nasıl yapılacağını ya da
yapıldığını bilir.

Anahtar Kavramlar
Anakütle (Evren), Örneklem, Örnekleme

Giriş
Bilimsel bir araştırmada anakütle (evren), araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği
elemanlar bütünüdür ve evren ana evren ve çalışma evreni olmak üzere ikiye ayrılır. Örneklem;
belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evreni temsil yeterliği kabul edilen
küçük kümedir ve genelde bilimsel araştırmalar örneklemler üzerinden yapılmaktadır.
Örnekleme ise; bir çalışma için seçildikleri büyük grubu (evren) temsil edebilecek şekilde, grup
içerisinden belli sayıda elemandan (denek) oluşan, bir alt elemanlar grubu oluşturulması
sürecine denilmektedir. Örneklem oluşturulurken dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar
bulunmaktadır. Bu hususlar vasıtasıyla araştırma evrenine genellenebilecek sonuçlara geçerli
ve güvenilir sonuçlara ulaşılması sağlanmaktadır. Bu bölümde anakütle (evren), çalışma evreni,
örneklem, örnekleme kavramlarına açıklık getirilecek ve örnekleme dizaynı süreci
aktarılacaktır.

11. ANAKÜTLE (EVREN) VE ÖRNEKLEME

11.1. Anakütle (Evren)
Araştırma literatüründe ana kitle, popülasyon, evren gibi kavramlarla da ifade edilen ana kütle
en basit ifadeyle, araştırmacının belirli bir çalışma için ilgi duyduğu bütün değerler, insanlar vb.
kavramları içerir.
Evren (population), araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür. Bu
bütün, ortak özelikleri olan canlı ya da cansız her türlü elemanı içerebilir. Çoklu elemanlardan
oluşan bütünler için kullanılan "evren" terimi, tekli elemanlar (birimler) için "örnek olay", küçük
çokluklar için de "araştırma kümesi" gibi deyimlere bırakır, yerini.
Araştırma, sonuçlarının genellenebilirliği arttıkça değer kazanır. Bilim, genellenebilirliği olan
bilgiler bütünüdür. O halde, bilim üretmenin yolu, olabildiği ölçüde geniş bir alanda
genellenebilirliği olacak bilgiler elde etmeye çalışmak, kısaca, evreni geniş tutmaktır. Ancak,
evren büyüdükçe soyutlaşır ve ona ulaşmak güçleşir.
Her araştırmanın kendine özgü evreni, belli değişkenlere, belli özeliklere göre sınıflandırılıp
tanımlanır. Örneğin, bir araştırmada evren, genel olarak "insanlar" olduğu halde, başka
araştırmalarda, "belli yaştaki", "belli cinsiyetteki", "belli sosyo - ekonomik düzeydeki", "belli
yerleşim merkezindeki" ya da belirlenebilecek başka özellikteki insanlar evren olabilir. Evrenin
sınırlandırılması ve tanımlanması, tümüyle, araştırmacının amacı doğrultusunda ve onun
isteğiyle olur. Evrenin belirlenmesinde, araştırmanın amaçları son derece önemlidir (Fox, 1969,
s. 325). Araştırmacı, amaca uygun ölçütler geliştirerek, evrenini belirlemeye çalışır. Her
araştırmada, belirlenen amaçları gerçekleştirebilecek "en uygun evren" bir tanedir;
araştırmacının, bunu kestirebilmesi gerekir.
Evrenin, bilinmek istenen (ortalama, standart sapma vb.) değerlerine "evrendeğer" ya da
"parametre" denir.
Ana kütle büyüklüğü araştırmadan araştırmaya farklılık gösterir. Söz konusu kavramın anlamının
tam olarak ifade edebilmesi için gerekli en önemli koşul; ana kütlenin, araştırmacının ilgi
duyduğu subjelerin ve değerlerin tamamını içermesidir. Bu açıdan, ana kütlenin
belirlenebilmesi için öncelikle veri toplama amacının tespit edilmesi gerektiği açıktır. Farklı
amaçların farklı ana kütleler oluşturması kaçınılmazdır.
Araştırmacının çalışma yapmak istediği hedef kitleyi oluşturan anakütle tanımlanırken, yapılan
tanımın genellikle aşağıdaki noktaları içermesi yerinde olur:
•

Araştırmanın odak noktasını oluşturan, araştırmaya konu olan ana kütle
birimlerinin ne olacağının (insanlar, firmalar, vs.) tespiti

•

Çalışmanın coğrafi kapsamı veya coğrafi alanı

•

Zaman arahğı

Ana kütle birimlerinin tespiti, iş hayatında ve pazarlama araştırmasında önemli bir husustur.
Çünkü, anakütleyi meydana getiren birimlerin iyi tespit edilememesi halinde araştırmacı, hangi
birimler hakkında bilgi toplayacağını bilemez ve belirsizlik içinde kalır. Tanıyamadığı bir
anakütleden sağlıklı bir örnek seçimi yapamaz. Bazen anakütleye ilişkin olarak coğrafi alan ve
zaman aralığı tanımlarının da belirlenmesi gerekir. Örneğin, Şubat ayının son 15 günü içinde
Bahçelievler, İstanbul bölgesindeki özel hastanelerde mide ameliyatı geçiren hastalar gibi bir
sınırlama gerekebilir.
Belli sınırlamalar getirerek her türlü grubu evrene dönüştürmek mümkündür. Örneğin İktisat
Fakültesi bir evren olarak tanımlandığında burada yer alan her birey (çalışan, öğretim üyesi,
öğrenci vs.,) evren içerisinde yer alır. Mesleki bir sınırlama getirerek yeni bir evren oluşturmak
da mümkün olur: 'İktisat Fakültesi'nde görevli öğretim üyeleri'. Bu durumda sadece Y. Doçent,
Doçent ve Profesörler evreni oluştururlar.
Yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı üzere tanımlanmış bir evren, kendisini diğer gruplardan
ayıran en az bir özelliğe sahiptir. Ayrıca, evren çok geniş bir coğrafi alam kapsayabileceği gibi
istenildiği kadar da daraltılabilir. Yukarıdaki örnekten devam edersek, Türkiye'de ki bütün
İktisat Fakülteleri ele alınabileceği gibi sadece Sakarya Üniversitesi İktisat Fakültesi ele
alınarak bir evren oluşturulabilir.
11.2. Çalışma Evreni
Araştırma bağlamında iki farklı evrenden bahsetmek mümkündür. Birincisi ideal evren (genel
evren) olup araştırmacı için herhangi bir kısıt olmaması durumunda benimsenecek evrendir.
Genel evren, soyut bir kavramdır; tanımlanması kolay fakat ulaşılması güç ve hatta çoğu zaman
olanaksız bir bütündür Örneğin, kullanıcıların çamaşır makinelerinden memnuniyetine yönelik
yapılan bir çalışma için Türkiye'de çamaşır makinesi olan herkes araştırma evreninde yer
almaktadır. Bu çalışma için bu ideal evreni oluşturmaktadır.
İkincisi ise gerçekçi evrendir (çalışma evreni) ve araştırmacının belli kısıtları dikkate alarak
oluşturduğu evrendir. Araştırma bağlamında örneklemenin yapılacağı örnekleme çerçevesinin
yer aldığı evren olarak da ifade edilebilir. Yukarıdaki çalışma için evrenin Marmara Bölgesi ile
sınırlandırılmış olması gerçekçi evrene örnektir. Örneğin, insanları evren olarak alan bir
araştırmacının, tüm insanlara ulaşması ya da onlara genellenebilecek bir başka yol izleyerek
tümüyle güvenli bir sonuca varması olanaksızdır. Bu nedenle, olası yanlış anlamaları da
kaldırabilmek için, "çalışma evreni" kavramı geliştirilmiştir.
Çalışma evreni, ulaşılabilen evrendir. Bu yönü ile somuttur. Araştırmacının, ya doğrudan
gözleyerek ya da ondan seçilmiş bir örnek küme üzerinde yapılan gözlemlerden yararlanarak,
hakkında görüş bildirebileceği evren çalışma evrenidir. Pratikte, araştırmalar, çalışma evreni
üzerinde yapılmakta olup sonuçların da, yalnızca bu sınırlı evrene genellenmesi kaçınılmazdır
(Smith, 1975, s. 107).
O halde, evreni tanımlama ve sınırlandırma, aslında, çalışma evrenini belirlemek için
yapılmaktadır. Böyle bir evreni belirlemenin en iyi yolu, amaca uygun ölçütler geliştirmek ve
bu ölçütlere uyanları çalışma evrenine almaktır.

11.3. Örneklem
Örneklem (sample) belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evreni temsil
yeterliği kabul edilen küçük kümedir. Araştırmaların çoğu örneklem kümeler üzerinde yapılır
ve alınan sonuçlar, ilgili evrenlerine genellenir.
Örneklem üzerinde çalışmanın üç temel nedeni vardır. Bunlar:
1) Maliyet güçlükleri,
2) Kontrol güçlükleri ile
3) Etik (moral) zorunluklar'dır.
Ayrıca, her evreni tümü ile incelemeye gerek de olmayabilir. Örneğin, bir kişinin, vücudundaki
kanın tümü boşaltılıp incelemenden de kan grubunun belirlenmesi vb amaçlı" kan tahlilleri"
yapılıp temsili sonuçlar alınabilir.
Örneklem üzerinde çalışmak, araştırmacıya, büyük zaman, enerji ve para tasarrufu sağlar. Bütün
üzerinde çalışmanın bir güçlüğe de, araştırma için gerekli kontrollerin sağlanmasındaki
engellerin artmasıdır. Küçük kümeler üzerinde denetim kurmak daha kolaydır. Araştırmada
amaç, çok veri toplamak değil, "sağlam" (geçerli ve güvenilir) veriler toplamaktır. Örneğin,
özelikleri çok iyi bilinen küçük bir kümeden, çok iyi yetişmiş iki gözlemcinin toplayacağı
veriler, özellikleri tam bilinmeyen bir evrenden, çok değişik yeterlikleri olan çok sayıdaki
gözlemcinin toplayacağı verilerden daha yararlıdır. Toplumun etik değerleri de, çoğunlukla
büyük evrenler üzerinde çalışıp denemeler yapmayı engeller niteliktedir. Örneğin, doğum
kontrolüne ilişkin bir araştırmayı, büyük kümelerle yapma olanağı sınırlıdır. Tüm bu
nedenlerle, araştırmacı, evren yerine, örneklem üzerinde çalışmak zorunda kalır.
Çoğu durumda, iyi belirlenmiş küçük bir örneklem üzerinde yapılan araştırma, geniş bir evrende
yapılandan daha iyi sonuçlar verir. Bu nedenle, gereğinden büyük kümeler üzerinde çalışmak
bir övünç kaynağı değildir.
Ancak, her araştırmanın mutlaka örneklem üzerinde yapılması zorunluğu da yoktur. Hakkında
bilgi edinilmek istenen bütün, yukarıda belirlenen nedenler açısından bir sakınca yoksa, tümü
ile de incelenebilir.
Örneklem üzerinde gözlenen (ortalama, standart sapma vb.) değerlere "örneklemdeğer" ya da
"istatistik" denir.
11.4. Örnekleme
Örnekleme, bir çalışma için seçildikleri büyük grubu (evren) temsil edebilecek şekilde, grup
içerisinden belli sayıda elemandan (denek) oluşan, bir alt elemanlar grubu oluşturulması
sürecidir. Örneklemenin amacı, araştırmacıya evren hakkında genellemeler yapabileceği
(tüme varım) bilgiyi, evrenin bütününü tek tek araştırmasına gerek kalmadan sağlamaktır.
Aşağıda tartışılacağı üzere, değişik örnekleme yöntemleri vardır.' Örneklemenin, seçildiği
evrene ilişkin genellemeler yapılabilecek bilgi/veri sağlayabilmesi için uygun bir teknikle
oluşturulması gerekir. Yani, evreni temsil gücüne sahip olmalıdır. Bir örnek, evreni temsil
etmesindeki hassasiyet derecesinde başarılıdır.

Örnek kütlenin evreni temsil edebilmesi için, evrende yer alan elemanlarının bir kısmının
örnek içerisinde yer almamaları için sistematik olarak elenmemeleri gerekir. Örneğin,
varoşlarda yaşayanların belli özellikleri üzerinde yapılan bir çalışmada her sokaktaki beşinci
evde yaşayanlar araştırmaya dahil edilirse, gündüz evde olmayanlar (çalışanlar, kahvehanelere
gidenler vs.) sistematik olarak elenmiş olacaklardır. Böyle bir çalışmada örnek 'önyargılı' hale
gelecektir. Örnekte önyargı, evrendeki her deneğe örnek içinde yer alması için eşit şans
tanınmamasıdır. Aynı çalışma telefonla ve internet aracılığıyla yapılan anketlerde de söz
konusudur çünkü ülkemizde insanların önemli bir kısmı telefon veya internet
bulunmamaktadır. Bu önyargının üstesinden gelmek üzere, belirli istatistiksel düzenlemeler
yapılmadığı sürece, örnekten evren hakkında sağlıklı veriler elde edilemez. Yani, örneğin
temsil gücü azalır.
Ancak, aşağıda aynntılı olarak tartışılacağı üzere, bazı durumlarda örnek kütle bilinçli olarak
önyargılı olarak oluşturulur. Bunlara 'olasılığa dayalı olmayan örneklemeler' denmektedir.
Tipik bir örnekleme dizaynında cevap verilmesi gereken sorular:
1) Bir örnek alınması gerekli midir?
2) Eğer örnek gerekli ise, hangi süreç izlenmelidir?
3) Ne tür bir örnek alınmalıdır?
4) Örnek boyutu ne olmalıdır?
5) Anketin uygulanmasında karşılaşılacak sorunların önlenmesi neler yapılabilir?
Araştırma bağlamında üzerinde durulması gereken ve mutlaka cevap verilmesi gereken bazı
sorular bulunmaktadır. Bu sorulara cevap bulunması araştırmanın sıhhati ve araştırma
bulgulannın güvenilirliği, geçerliliği ve araştırma sonuçlarının genellenebilmesi açısından göz
ardı edilmemesi gerekmektedir.
Temel Kural: Yansızlık
Örneklemenin temel kuralı yansızlıktır. Yansızlık, (randomness, tesadüfilik, seçkisizlik) belli bir
örneklem büyüklüğüne ulaşmada, evrendeki her ünitenin (bireyin, nesnenin, parçanın)
örneklem'e girebilme olasılığının belli, bağımsız ve birbirine eşit olması durumudur.
Yeterli büyüklükteki bir örneklem'in evreni temsil edebileceği varsayımı (sayıltısı), tümüyle
yansızlık kuralının uygulanmasına bağlıdır. Bu kurala göre seçilmeyen bir küme hakkında
bilimsel bir yargıda bulunma olanağı yoktur; bu, "olasılığa dayalı olmayan" bir seçimdir ki,
bu altbölümde verilenlerin dışında bir konudur. Temelde, herhangi bir parçaya "örneklem"
diyebilmek için, örneklemin temel kuralına uygun olarak seçilmiş olması zorunluğu vardır.
Örnek seçiminde, araştırmacının kişisel yanlılığı, gönüllülerin ya da en kolay bulunabilecek
ünitelerin alınması gibi öznel etkenlerin etkili olmasını önlemek için yansızlık kuralına sıkı
sıkıya bağlı kalmak zorunluğu vardır. (Moser ve Kalton, 1971, s. 82; Simon, 1969, s. 259)
Bu kurala uymak bir güvencedir. Ancak, alınan örneklem'in evreni tümüyle temsil etmesi,
ya da belli sınırlar içinde ve güven düzeyinde temsil etmesi garanti edilemez. Örnekleme
yanılgıları kaçınılmazdır. Yansızlık kuralı ile, bu yanılgıların en küçük ve en zararsız düzeye
indirildiği kabul edilir.

11.5. Örnekleme Dizaynı Süreci
Araştırmalar açısından hayati derecede önem arz eden örnek kitle seçimi ve dolayısıyla da
deneklerin seçimi ile seçimin yapıldığı örnek çerçevesinin tanımlanması özen isteyen bir
faaliyettir. Aşağıda bilimsel araştırmalarda izlenmesi gereken, altı aşamadan oluşan, örnekleme
süreci açıklanmaktadır.
Örnekleme Dizayn Süreci
1) Çalışma evreninin tanımlanması;
2) Evrendekilerin listelenmesi;
3) Örnekleme türünün belirlenmesi;
4) Örneklem büyüklüğünün kararlaştırılması;
5) Örneklemin alınması ile
6) Temsililiğin sınanması
11.5.1. Çalışma Evreninin Tanımlanması
Örnekleme dizaynı araştırma evreninin tanımlanması ile başlamaktadır. Tam ve kesin hatları
ile tanımlanmayan bir hedef kitle üzerinde yürütülen bir çalışma en iyi durumda etkin olmayan
bir çalışma olacaktır. Araştırma evreninin tanımı, problem tanımının örnekte kimlerin yer
alması veya olmaması gerektiği şeklindeki ke-sin ifadeler haline çevrilmesini (ifade edilmesini)
kapsamaktadır.
Örneklemenin başlangıç yeri, araştırmanın amaçları doğrultusunda, sonuçların genellenmek
istendiği evrenin sınırlandırılıp çalışma evreninin tanımlanmasıdır. Her amaç için en uygun olan
bir çalışma evreni vardır.
Çalışma evreninin sınırlandırılması genel, tanımlanması ise özel ölçütleri gerektirir. Bu ölçütler,
evrendeki ünitelerin türünü, bulundukları yer ile ayrıntılı öteki özeliklerini belirler niteliktedir.
Örneğin, üniversite öğrencilerinin tüketim alışkanlıkları üzerine yapılacak bir araştırmada evren,
genel de, üniversite öğrencileridir. Çalışma evreni ise, örneğin, "Ankara'daki üniversitelerdeki
lisans'ın dördüncü yılında okuyan, yaşı 22'yi aşmayan, bekar, tam zamanlı okuyan ve Türk
vatandaşı olan öğrencilerin oluşturduğu bütün" olarak belirlenebilir. Böylece, çalışma evreninin
giriş ölçütleri konmuş olur. Bu ölçütleri karşılayanlar, araştırmanın çalışma evrenini oluşturur.
Araştırma ile alınacak sonuçlar yalnızca bu evren için geçerli sayılabilir.
11.5.2. Evrendekilerin Listelenmesi- Örneklem Çerçevesi
Olasılığa dayalı yansız bir örneklemenin temel koşullarından birisi de, çalışma evreninin
elemanlarının tam bir listesine sahip olmaktır. Böyle bir liste olmadan, örneklemenin
yansızlığından söz etmek olanaksızdır. Böyle olunca da, sonuçların, araştırmaya katılanlar
dışında kimlere genellenebileceği ve yanılma paylarının ne olabileceği konularında bir şey
söylenemez.
Ancak, bu denli önemli bir listenin hazırlanması pek kolay olmayabilir. Ayrıca, liste sağlansa
bile, bu, düşünülen çalışma evreninin "tam" bir listesi olmayabilir. Örneğin, telefon rehberi bir
liste olarak alınmış olsun. Bazılarının bir'den çok telefonla listelenmiş olması, bazılarının ise,

telefonları olduğu halde listelenmemiş olmaları bile bu "tam'lığı bozacaktır (Simon, 1969, ss.
40-43).
"Amaca uygun liste"nin eksik ya da hiç olmayışı halinde bile bir "örnekleme" yapma gereği ile
karşılaşılabilir. Bu durumda yapılacak şey, seçimin, yansızlık kuralına uymadığı ve böylece de
sonuçların genellenmesinde büyük yanılmalar olabileceğini bilmek ve yorumda bu durumu
dikkate almaktır.
Eğer bir araştırmacının araştırma hedefi 'Adapazarı'ndaki ABC mağazasından taksitle alışveriş
yapan müşterilerin memnuniyet derecelerini belirlemek' ise, böyle bir araştırmanın örnekleme
çerçevesi veya listesi ABC mağazasından taksitle alışveriş yapanların hepsinin adının yer aldığı
bir liste olacaktır. Sakarya Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk
Anlayışları konulu bir çalışmada, örnekleme çerçevesi adı geçen dönemde Sakarya Üniversitesi
İktisat Fakültesi'ne kayıtlı öğrencilerin bütünü olacaktır. Böyle bir liste oluşturulduktan sonra,
bu listeden değişik yöntemler kullanarak uygun bir örnek oluşturmak kolay olacaktır.
Araştırmanın sağlığı açısından örnekleme çerçevesinin tam olması çok önemlidir. Eğer liste
tam değilse, evrende yer alan bazı kişilerin örnekte yer alma şansları olmayacaktır. Bu da
örneğin 'önyargılı' olması anlamına gelecektir. Her önyargı, örneğin evreni temsil yeteneğini
azaltır.
11.5.3. Örnekleme Türünün Belirlenmesi
Örneklemede, iki temel yaklaşımdan hangisinin izleneceğinin kararlaştırılması da önemli bir
sorundur. Bu konuda karar verirken iki şeyi dikkate almak gerekir. Bunlar: (Scött, 1962, s,
207)
1) Evrendeki elemanların gösterdiği dağılım ve elde edilebilecek listesinin şekli ile
2) Evreni temsilde aranan tamlık ve bu işin gerektirdiği maliyet arasında kabul
edilecek dengedir.
Araştırmacı, her örnekleme türünün ayırıcı özelliklerini bilmek ve uygun koşullarda onu
seçebilmek zorundadır. Genelde, olanaklar ölçüsünde, temsililiğin en üst düzeye çıkartılması
amaçlanır.
Uygun bir örnekleme çerçevesi oluşturup ihtiyaç duyulan örnek kütle büyüklüğü belirlendikten
sonra, yapılması gereken şey temsil gücü yüksek bir örnek kütleyi oluşturacak, örnek seçme
metodunu belirlemektir. Daha sonra ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere temelde iki farklı
örnekleme yaklaşımı vardır: Olasılığa dayalı örnekleme teknikleri ve Olasılığa dayalı olmayan
örnekleme teknikleri.
Olasılığa dayalı örneklemede, evrende yer alan her elemanın örnekte yer alma şansı (olasılığı)
bilinir ve bu şans her eleman için eşittir. Evrendeki her eleman örnekte temsil edilme şansına
sahip olduğundan buna temsili örnekleme de denir.
Olasılığa dayalı olmayan örneklemede ise, evrende yer alan bazı elemanların örnekte yer alma
şansları diğer elemanlardan daha yüksektir veya düşüktür (şanslar eşit değildir). Bu sebepten
bu yönteme 'yargısal örnekleme' de denmektedir. Örnek kütlenin oluşturulabilmesi için,

evrendeki bütün elemanların yazılı olduğu liste anlamına gelen bir örnekleme çerçevesine sahip
olmak gerekir.
11.5.4. Örneklem Büyüklüğünün Kararlaştırılması
Örneklemenin belki en güç aşaması örneklem büyüklüğünün belirlenmesidir. Bu konuda kesin
yargılara varılamaz. Ancak, yaklaşık hesaplamalarla, durumu sayılaştırma olanağı vardır. Amaç,
temsil yeterliğini zedelemeyecek en küçük sayıyı bulmaktır.
Örneklem büyüklüğünü etkileyen değişik etmenler vardır. Bunlar: (Kerlinger, 1964; Scott,
1962; NEA, 1965a; Cochran, 1977; Kish, 1965)
1) Ölçülmek istenen özelik açısından, evrenin benzeşikliği;
2) Kontrol edilemeyen önemli değişkenlerin sayısı;
3) Veriler çözümlenirken örneklemin bölüneceği alt küme (gözenek) sayısı;
4) Örnekleme türü;
5) Evrendeğeri temsilde aranan güven düzeyi ile sapma miktarı;
6) Kestirilmek istenen evrendeğer türü ile
7) Araştırma için varolan olanaklar'dır.
Örnek bir kütleden elde edilen verilerden yola çıkarak evren hakkında genellemeler yapmak,
olasılığa dayanır. Bu sebeple, örnek kütle büyüdükçe evren hakkında yapılan genellemelerde
yanılma olasılığı azalır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, araştırmacının uygun bir
örnek kütle için, hem temsil yeteneği sağlayan bir örnek büyüklüğünü, hem de maliyet, zaman
ve veri analizi şartlarını dikkate alarak bir dengeye ulaşması gerekir.
Araştırmacının verileri için öngördüğü hassasiyet derecesi, hoş görebileceği hata marjı,
uygulayacağı istatistiksel analiz ve nihayet evrenin büyüklüğü, örnek kütlenin büyüklüğünün
temel belirleyicileridir. Bu faktörler dikkate alındığında örnek kütle için belirlenen büyüklüğün,
ayrıntılı hesaplamalardan çok araştırmacının yargısına bağlı olduğu söylenebilir. Ancak, belli
istatistiksel tekniklerin uygulanabilmesi için en az 30 deneğin olması gerektiği konusunda
yaygın bir kabul vardır. 30 denekten az sayıdaki örnek kütlelere uygulanabilecek sağlıklı
istatistiksel teknik sayısı çok azdır ve bunlardan yapılabilecek genellemeler eleştiriye açıktır.

Tablo: Belli Evrenler İçin Kabul Edilebilir Örnek Büyüklükler
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Kaynak: Sekaran (1992: 253) (N= Evren büyüklüğü; S= Gerekli Örnek Büyüklüğü)
Araştırmacılar genellikle % 5’lik bir belirlilik (certainty) düzeyinde çalışırlar. Bunun anlamı
şudur: eğer örnek kütleniz 100 kere seçilmiş olsa, bunlardan en az 95 tanesi evrenin özelliklerini
temsil edecek güce sahiptir.
Akademisyenlerce yaygın kabul gören şu kuralların dikkate alınması, örnekleme konusunda
hata riskini azaltacaktır.
30'dan büyük 500'den küçük örnek büyüklükleri birçok araştırma için yeterlidir.
Örneklerin alt gruplara (eğitim, yaş, cinsiyet, statü, mevki vb.) ayrılması durumunda her
kategorinin örnek büyüklüğünün en az 30 olması gerekir.
Regresyon da dahil, birçok multivariate analiz için örnek büyüklüğünün çalışmada kullanılan
değişken sayısının birkaç katı (tercihen en az 10 katı veya daha fazla) olmasına dikkat edilmelidir
İnceleme türü araştırmalarda daha küçük örnek boyutlan yeterli iken tanımlayıcı araştırmalarda
örnek boyutunun yeterince büyük olması gerekmektedir.

Dağıtılacak anket sayısının hesaplanmasında hem incelenen olgunun evrende karşılaşılma oranını
hem de deneklerin cevap verme oranını mutlaka dikkate almak gerekir.
11.5.5. Örneklemin Alınması
Örneklemenin amacına hizmet edebilmesi, belirlenen büyüklükteki bir örneklemin, yansızlık
kuralına uygun biçimde seçilmesi ile olanaklıdır. Yansızlık kuralından her sapma, sonuçta, çok
önemli yorum yanılgılarına neden olur. Araştırmanın her aşamasında gösterilmesi gereken özen,
örneklem alınmasında da sergilemek zorundadır.
Örneklemede yansızlığı korumanın, pratikte, üç yolu vardır. Bunlar:
1) Ad çekme, yazı - tura atma vb,
2) Yansız numaralar çizelgelisini kullanma ile
3) Yansız diziden eşit aralıklarla seçme'dir.
İlk yaklaşım, küçük evrenler için, ötekiler ise, büyük evrenler için da-ha uygundur. Her üç
yaklaşımda da, yansızlık kuralının iyi işlemesi, seçiminin çok sayıda ünite için yinelenmesini ile
olanaklıdır. Örneğin, her yazı-tura atışında, yazı mı yoksa tura mı geleceğini kestirmek güç
olduğu halde, yüz atıştan, yaklaşık ellisinin yazı ellisinin de tura geleceğini kestirmek çok daha
kolaydır.
Ad çekme, evrendeki her eleman ya da küme ad ya da sembollerinin benzer nitelikteki kağıtlara
yazılıp bir torbaya atılması ile başlar. Her seferinde torba karıştırılarak içlerinden birisi alınır. Bu
işlem yeterli örneklem büyüklüğü elde edilinceye kadar sürer. Ad çekmede, ünitelerin eşit
seçilme olasılığını korumak için çekilen her ünitenin yeniden evrene katılması gerekir. Aksi
halde, her üniteden sonra, geride kalanlar, giderek artan seçilme şansına sahip olurlar: 1/N, 1/N1, 1/N-2, ...,1/N-n gibi.
Yansız numaralar çizelgesi, sıfırdan dokuza kadar olan rakamların ad çeker gibi seçilmesi ile
oluşturulan bir rakamlar topluluğudur. Seçilen her rakam, sıra ile, yan yana yazılır. Bu işlem,
yapılmak istenen çizelgenin büyüklüğüne göre, pek çok satır doluncaya dek sürdürülür.
Önceleri elle yapılan bu işlemler, şimdi, çok daha kısa sürelerde, bilgisayarlarla
gerçekleştirilmektedir.
Yansız numaralar çizelgesinin kullanılmasında da yansızlık kuralı esastır. Önce, belli bir
başlangıç yeri seçilir. Bu amaçla, çoğun, kitapların sayfa numaralarından yararlanılır. Buna göre,
araştırmacı, gelişigüzel açacağı bir sayfadaki numaranın rakamlarından ilkini kolon ikincisini
de sıra numarası olarak baştan kabul eder. Ayrıca, evrenin büyüklüğüne göre, seçilecek
numaraların, en çok kaç rakamlı olacağı saptanarak, rakamların hangi yöne doğru birleştirilerek
okunacağı da önceden kararlaştırılır. Örneğin açılan sayfa numarası 52 olsun. Buna göre,
çizelgedeki başlangıç yeri, beşinci kolon ile ikinci sıranın kesiştiği noktadır. Bu noktadan
başlanarak, önceden saptanan yönde ve aralıklarda ilerlenir.
Yansız numaralar, şimdilerde küçük elektronik hesap makinalarından da anında elde
edilebilmektedir. Böylece, çizelge şeklindeki yansız numaralar bilgisine duyulan ihtiyaç giderek
azalmaktadır.

Yansızlığın sağlanmasında, "eşit aralıklı" ya da "sistematik örnekleme" diye bilinen bir yaklaşım
daha kullanılabilmektedir. Böyle bir uygulama için, yansızlık özelliğine (örneğin soyadına) göre
listelenmiş bir evrene (yansız bir diziye ) ihtiyaç vardır. Evrenin büyüklüğünün alınacak
örneklem büyüklüğünü bölünmesi (N/n) ile aralık adımı bulunur. Yansız numaralar
çizelgesinde olduğu gibi, yansız bir başlangıç yeri seçilir. Bu noktadan başlayarak, her aralık
adımına rastlayan bir ünite örnekleme alınır. Bu işlem tüm diziyi katedinceye dek sürdürülür.
Böylece, yeterli sayıda örnek de alınmış olur.
11.5.6. Temsilliğin Sınanması
Örnekleme yapıldıktan sonra, yansızlık kuralının ne ölçüde çalıştığı, örneklemin evreni ne
ölçüde temsil edebildiği bilinmek istenir. Bu amaçla, örneklemdekilerle evrendekilerin bilinen
bazı özeliklerİ karşılaştırılır: cinsiyet oranları, yaş dağılımları vb. gibi. Bu bilinen özelikler
bakımından, evren ile örneklem arasında önemli sayılabilecek bir farklılaşma yoksa, öteki
özelikler açısından da temsiliğin sağlanacağı kabul edilir (Fox, 1969, ss. 343 -46).
Ayrıca, örneklem büyüklüğü belirlenirken yapılan standart sapma vb. kestiriler, örneklem
üzerinde yapılacak ölçümlerden elde edilenlerle karşılaştırılır. Buna göre, alınan örneklemin
yeterli büyüklükte olması halinde, bu yönü ile, temsililiği de sağlayacağı kabul edilir.
11.6. Örnekleme Örnekler
ABD’de geçen bir olay, örneklemenin titizlikle yapılması bakımından önemli bir örnektir. 1936
seçimlerinde, Landon ve Roosevelt Başkanlık için adaylıklarını koymuşlardı. Amerika’nın en
büyük araştırma şirketinin yaptığı araştırmalara ve tahminlere ile Landon’ın başkanlık
seçimlerini kazanacağı ileri sürülmüştü. Ancak sonuçlar açıklandığında seçimi kazanan kişinin
Roosevelt olduğu öğrenildi. Araştırmacılar, örneklem seçme yanlışlığından dolayı böyle bir
hataya düşmüşlerdi. Örneklem, telefon rehberinden ve otomobili olan bireyler arasından
seçilmişti. Oysa 1930’larda Amerika ekonomik yönden kötü yıllar geçirmişti ve çoğu kişinin
otomobili yoktu. Evlerinde telefonu olmayan ailelerin sayısı da oldukça fazlaydı. Otomobili ve
telefonu olan kişiler, zengin kişilerdi ve kitleyi temsil etmiyorlardı. Araştırmacılar, örneklemin
seçim yanlışlığından dolayı hatalı sonuçlar ortaya çıkarmışlardı.
Araştırmalarda örneklemenin önemini gösteren bir örnek de 1968 yılında Hacettepe Nüfus
Etütleri Enstitüsü’nce yapılan “Türkiye’de aile yapısı ve nüfus sorunları araştırması”dır.
Araştırmada, örneklem, hem köy-kent farklılığını hem de bölgesel farklılıkları ortaya
çıkartacak şekilde seçilmek istenmiştir. Bu amaçla Türkiye beş bölgeye (İç Anadolu,
Karadeniz, Ege-Marmara, Akdeniz, Doğu- Güneydoğu Anadolu) ayrılmış ve her bölge de kendi
içinde kentsel ve köysel yörelere ayrılmıştır. Tabakalar nüfus kıstasına göre yapılmıştır. Yani
örneklemin oluşturulmasında, tamsayımın sonuçlarından yararlanılmıştır. Burada sözü geçen
tamsayım 1965 genel nüfus sayımıdır. Örneklemin seçiminde, tabakalı küme örneklemesi
kullanılmıştır. Sırasıyla önce bölgeler ve kentler, kasaba ve köyler, mahalle ve haneler seçilip
belirlenen bireylerle görüşmeler yapılmıştır. Bu yöntem ile 5400 hanede 85 birey ile
görüşülmüştür. Görüşme yapılan sayının ne kadar küçüldüğü düşünüldüğünde, örneklemenin
tamsayıma tercih edilmesinin nedeni de anlaşılmış olur. 1968 yılında yapılan bu araştırmanın
tamamlanma sürecinde, araştırmada kullanılan örnekleme yönteminin güvenilirliğini saptamak

amacıyla, elde edilen sonuçlar 1965 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarıyla
karşılaştırılmıştır. 1968 yılı sonuçlarının, hesaplanan güven aralıkları dahilinde, yanılgı payları
dikkate alınarak düzeltilmiş veriler elde edildiğinde, bu sonuçların 1965 sayımına uygunluk
gösterdiği görülmüştür. Verilen bu araştırma örneğinden de anlaşılacağı gibi, örneklemenin
araştırmalardaki yeri ve önemi büyüktür. Çünkü belli zaman aralıklarında yapılan ve bu
araştırmalarda kullanılan örnekleme yöntemleri, bir yandan tamsayımlar için kontrol
mekanizması oluştururken diğer yandan araştırmanın maliyetini düşürür, verileri yorumlayıp
sunma süresini kısaltır.
Son olarak tamsayım ile örnekleme karşılaştırılmak istenirse, tamsayımda veriler, istenildiği
kadar ayrıntılı şekilde düzenlenebilir. Örneklemede ise belli gruplar incelendiğinden, ender
görülen değerlerin örneklem içine girme olasılığı çok düşüktür. Tamsayımda, kitle hakkında
önceden elde edilmiş bazı bilgiler bulunması gerekmez. Örneklemede ise başarının artması için
kitle ortalaması ve varyansı hakkında yaklaşık bilgilere ihtiyaç vardır. Ayrıca örnekleme,
zaman, para ve işgücü bakımından tasarruf sağlar. Daha az ve daha kaliteli elemanlarla
çalışılacağından, bilgi toplama ve derleme işlemlerinde hatalar en aza indirgenir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bilimsel bir araştırmada anakütle (evren), genel evren ve çalışma evreni olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Anakütleyi (evreni) temsilen ele alınan kümeye ise örneklem adı verilmekte;
anakütleyi (evreni) temsil edebilecek şekilde, grup içerisinden belli sayıda elemandan
(denek) oluşan, bir alt elemanlar grubu oluşturulması sürecine ise örnekleme denilmektedir.
Örneklem ele alınırken birtakım hususlar önem arz etmektedir. Bu hususlar doğrultusunda
bilimsel araştırmanın geçerliliği, güvenilirliği ve bu doğrultuda da inanılırlığı sağlanmış
olmaktadır. Özetle; bu bölümde anakütle (evren), çalışma evreni, örneklem, örnekleme ve
örnekleme dizaynı sürecini öğrendik.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

1) İdeal evren (genel evren), araştırmacının belli kısıtları
dikkate alarak oluşturduğu evrendir.

( )

( )

2) Ana kütle büyüklüğü araştırmadan araştırmaya farklılık
göstermez.

( )

( )

3) Gerçekçi evren (çalışma evreni), araştırmacı için herhangi
bir kısıt olmaması durumunda benimsenecek evrendir.

( )

( )

4) Örneklemenin amacına hizmet edebilmesi, belirlenen
büyüklükteki bir örneklemin, yansızlık kuralına uygun
biçimde seçilmesi ile olanaklıdır.

( )

( )

5) Çalışma evreninin sınırlandırılması özel, tanımlanması ise
genel ölçütleri gerektirir.

( )

( )

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6) Aşağıdakilerden hangisi örneklem büyüklüğünü etkileyen etmenlerden değildir?
a) Ölçülmek istenen özelik açısından, evrenin benzeşikliği
b) Kontrol edilemeyen önemli değişkenlerin sayısı
c) Değişken türü
d) Evrendeğeri temsilde aranan güven düzeyi ile sapma miktarı
e) Araştırma için varolan olanaklar
7) Aşağıdakilerden hangisi örnekleme dizaynı süreci aşamalarından değildir?
a) Evrendekilerin listelenmesi
b) Örnekleme türünün belirlenmesi
c) Örneklem büyüklüğünün kararlaştırılması
d) Çalışma amacının belirlenmesi
e) Temsililiğin sınanması

8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Örneklemenin amacı, araştırmacıya evren hakkında genellemeler yapabileceği
bilgiyi, evrenin bütününü tek tek araştırmasına gerek kalmadan sağlamaktır.
b) Olasılığa dayalı örneklemede, evrende yer alan bazı elemanların örnekte yer alma
şansları diğer elemanlardan daha yüksektir veya düşüktür.
c) Evreni tanımlama ve sınırlandırma, aslında, çalışma evrenini belirlemek için
yapılmaktadır.
d) Her amaç için en uygun olan bir çalışma evreni vardır.
e) İnceleme türü araştırmalarda daha küçük örnek boyutlan yeterli iken tanımlayıcı
araştırmalarda örnek boyutunun yeterince büyük olması gerekmektedir.
9) Aşağıdakilerden hangisi tipik bir örnekleme dizaynında cevap verilmesi gereken sorulardan
değildir?
a) Bir örnek alınması gerekli midir?
b) Örnek boyutu ne olmalıdır?
c) Eğer örnek gerekli ise, süreç izlenmeden nasıl davranılabilir?
d) Ne tür bir örnek alınmalıdır?
e) Anketin uygulanmasında karşılaşılacak sorunların önlenmesi neler yapılabilir?
10) Örneklem dizaynı süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Araştırmacı, her örnekleme türünün ayırıcı özelliklerini bilmek ve uygun koşullarda
onu seçebilmek zorundadır.
b) Yansız numaralar çizelgesi, sıfırdan dokuza kadar olan rakamların ad çeker gibi
seçilmesi ile oluşturulan bir rakamlar topluluğudur.
c) Örnekleme dizaynı araştırma evreninin tanımlanması ile başlamaktadır.
d) Herhangi bir parçaya "örneklem" diyebilmek için, örneklemin temel kuralına
uygun olarak seçilmiş olması zorunluğu vardır.
e) Olasılığa dayalı örnekleme türüne yargısal örnekleme de denmektedir.

CEVAP ANAHTARI
1 ( Yanlış ), 2 ( Yanlış ), 3 ( Yanlış ), 4 ( Doğru ), 5 ( Yanlış ),
6 ( c ), 7 (d ), 8 ( b ), 9 ( c ), 10 ( e ).

12. ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ

Bu Bölümde Neler Göreceğiz?
12. ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ
12.1. Olasılığa Dayalı (Tesadüfi) Örnekleme Yöntemleri
12.1.1. Basit Tesadüfi Örnekleme
12.1.2. Tabakalı (Zümrelere Göre) Örnekleme
12.1.3. Kümelere Göre Örnekleme
12.1.4. Sistematik Örnekleme
12.2. Olasılığa Dayalı (Tesadüfi) Olmayan (Önyargılı) örnekleme
12.2.1. Kolayda Örnekleme
12.2.2.Kasti (Kararsal) Örnekleme)
12.2.3. Kota Örnekleme
12.2.4. Kartopu Örnekleme

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Olasılığa dayalı (tesadüfi) örnekleme yöntemleri nelerdir?
2) Olasılığa dayalı (tesadüfi) olmayan (önyargılı) örnekleme yöntemleri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Örnekleme Teknikleri

Bilimsel bir araştırmada Gerçekleştirdiği ya da
kullanılan
örnekleme incelediği bilimsel bir
tekniklerini öğrenir.
araştırmada kullanılabilecek
ya da kullanılan örnekleme
tekniklerini tespit eder.

Anahtar Kavramlar
Örnekleme Teknikleri, Olasılığa Dayalı Örnekleme Yöntemleri,
Olasılığa Dayalı Olmayan Örnekleme Yöntemleri

Giriş
Örnekleme teknikleri olasılığa dayalı örnekleme yöntemleri ve olasılığa dayalı olmayan
örnekleme yöntemleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Olasılığa dayalı örnekleme yöntemleri;
basit tesadüfi örnekleme, tabakalı (zümrelere göre) örnekleme, kümelere göre örnekleme ve
sistematik örneklemedir. Olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemleri ise; kolayda
örnekleme, kasti (kararsal) örnekleme, kotalı örnekleme ve kartopu örnekleme şeklinde
sıralanmaktadır. Bu bölümde örnekleme tekniklerinin olasılığa dayalı örnekleme yöntemleri ve
olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemleri olmak üzere ikiye ayrıldığı; olasılığa dayalı
örnekleme yöntemlerinin, basit tesadüfi örnekleme, tabakalı (zümrelere göre) örnekleme,
kümelere göre örnekleme, sistematik örnekleme ve olasılığa dayalı olmayan örnekleme
yöntemlerinin ise; kolayda örnekleme, kasti (kararsal) örnekleme, kotalı örnekleme ve kartopu
örnekleme şeklinde sınıflandırılması aktarılacaktır.

12. ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ

Daha önce belirtildiği üzere örnekleme tekniklerini genel olarak iki kategoriye ayırmak
mümkündür. Birinci grup teknikler olasılığa dayalı olan örnekleme teknikleridir. İkinci grup
ise olasılığa bağlı olmayan tekniklerdir.
Olasılığa Dayalı Örnekleme Yöntemleri





Basit Tesadüfi Örnekleme
Tabakalı (Zümrelere Göre) Örnekleme
Kümelere Göre Örnekleme
Sistematik Örnekleme

Olasılığa Dayalı Olmayan (Önyargılı) Örnekleme





Kolayda Örnekleme
Kasti (Kararsal) Örnekleme
Kota Örnekleme
Kartopu Örnekleme

12.1. Olasılığa Dayalı (Tesadüfi) Örnekleme Yöntemleri
Tesadüfi örneklemede anakütleyi oluşturan her bir elemanın seçilme şansı veya olasılığı vardır
ve bu olasılık bilinir. İstatistiksel çıkarımlarda daha doğru sonuçlara ulaşmak için araştırmacı
mümkün olduğunca tesadüfi örneklemeyi, tesadüfi olmayan örneklemeye tercih etmelidir.
Seçimde incelemeyi yapan kişinin etkisi yoktur. Ayrıca tesadüfi örneklemede her bir bireyin
örneğe girme şansı bilindiği için, örnekleme hatası (örnek kütlenin ana kütleden ne kadar farklı
olduğu, bir başka deyişle hata marjı) hesaplanabilir. Tesadüfi örnekleme en ideal örnekleme
yöntemleri arasında yer almasına rağmen, ana kütlenin tam olarak belirlenmesi her zaman için
kolay olmaz. Bu yüzden, bazen tesadüfi örnekleme yerine tesadüfi olmayan örnekleme
yöntemlerine başvurmak, zorunluluk haline gelebilir.
Tesadüfi örnekleme örnek kütlenin ana kütleyi tam olarak temsil etme garantisi vermez.
Tesadüfi örnekleme dahilinde seçilmiş örnek kütleden elde edilen veriler sonucu ortaya
çıkarılan bilgi, bilinmeden yapılan hatalar nedeni ile (soruların cümleye dökülmesinde yapılacak
hatalar, vs.) gerçeği yansıtmaktan uzak olabilir.
12.1.1. Basit Tesadüfi Örnekleme
En basit örnekleme yöntemlerinden biridir. Bir örnek kütlenin bir ana kütleden tesadüfi olarak
seçilmesi, seçim işleminin kasten veya kazara, örnek içindeki belirli bir birimin lehine olmadığı
anlamına gelir. Tanımlanan evrendeki her elemanın, "eşit” ve "bağımsız" seçilme şansına sahip
olmasıdır. Yani, her eleman eşit seçilme şansına sahip olmalı ve aynı zamanda birisinin
seçilmesi, diğerinin seçilmesine kesinlikle engel olmamalı, etki etmemelidir. (Örnek:
Evrenimiz 1000 öğretmen olsun. Örnek büyüklüğü 200 olsun. 1.000 öğretmenin adlarını bir
torbaya koyarak rasgele 200 tanesinin seçilmesi). Veya örnekleme çerçevesinden belirlenen

sayıda ismin gözler kapatılarak seçilmesi bir başka yöntem olabilir. Yine bilgisayar ortamına
aktarılan evrenden uygun sayıda deneğin bilgisayara verilen 'rasgele seç' komutuyla
belirlenmesi mümkündür. İdeal örnekleme tekniğidir.
Tesadüfi örnekleme tekniğinin en önemli sakıncası, iyi bir örnekleme çerçevesine ihtiyaç
duymasıdır. Bazı evrenler için (işletmeler, okullar, sendikalar gibi) böyle bir çerçeveye sahip
olmak mümkündür. Ancak şehirler veya ülkelerde yaşayanların evreni oluşturmaları
durumunda, böyle bir örnekleme çerçevesini oluşturmak imkansız gibidir. Ayrıca çerçeveye
sahip olunsa bile coğrafi dağılım, araştırmanın uygulanabilirliğini neredeyse imkansız hale
getirir.
Basit tesadüfi örneklemede örnek büyüklüğünü belirlemek çok önemlidir. Çünkü örnek
büyüklüğü ile örnek değerlerinin doğruluğu arasında bağıntı vardır. Örnek büyüdükçe, örnek
değerlerinin doğruluk şansı artar. Bu nedenle, örnek değerlerinin istenen belli bir doğruluğa
sahip olabilmeleri için örnek büyüklüğünün ne olması gerektiği başlangıçta saptanmalıdır.
Özellikle küçük örneklerde, belirli özellikleri taşıyan gruplar seçilen örnekte tesadüfen daha
fazla yer alabilir.
Basit tesadüfi örnekleme, zaman alıcı, maliyetli ve bazen uygulanması imkansız bir örnekleme
yöntemidir. Basit tesadüfi örnekleme yapabilmek için anakütlede yer alan bireylerin teker teker
biliniyor olması gerekir. Ayrıca, basit tesadüfi örnekleme sonucunda seçilen bireyler çok geniş
bir coğrafi alana yayılabilir. Bu yüzden fazla kullanılan bir örnekleme yöntemi değildir.
Genellikle anakütlenin küçük olduğu durumlarda tercih edilen bir örnekleme yöntemidir.
12.1.2. Tabakalı (Zümrelere Göre) Örnekleme
Belli bir değişken dikkate alınarak, bu değişkene ilişkin evrende var olan özelliklerin örnekte
de aynı oranda temsil edilmesidir Tabakalı örnekleme, alt evrendeki tüm elemanların birbirine
eşit seçilme şansına sahip oldukları örnekleme türüdür. Bu örneklemeyi yapabilmek için, önce,
evren, araştırma açısından önemli görülen belli bir değişkene göre, kendi içinde benzeşikliği
olan, "alt evren'lere ayrılır. Sonra, bu alt evrenlerden her birinden, eleman örnekleme yapılır. Her
bir alt evrenden alınacak eleman miktarı o alt evrenin bütün evren içindeki payı oranında
belirlenir. Böylece, alınacak örneklemin, evreni, tüm alt dilimleri ile temsil etmesi güvenceye
alınmış olur. Aksi halde, küçük fakat araştırma açısından çok önemli özelikleri olan bazı alt
evrenler, salt şans etmeni ile, örneklem dışında kalabilirler. Ayrıca, evren, kendi içinde benzeşik
alt evrenlere (dilimlere) ayrıldığından, her alt evreni ve sonuç olarak da tüm evreni temsil
edebilecek yeterlikte bir örneklem daha az sayıda elemandan oluşabilir. Bir başka deyişle, daha
küçük bir örneklemle yetinilebilir. Buna, "gruplandırılmış örnekleme", "oranlı örnekleme" ya
da İngilizcesinden "stratified sampling" gibi adlar da verilmektedir.
Evrendeki değişkenin cinsiyet olduğunu varsayarsak ve yukarıdaki örneği kullanırsak şöyle bir
tablo karşımıza çıkar: Örneği oluştururken dikkate alınacak değişken cinsiyet. Evren 3500'ü
erkek, 1500 bayan olmak üzere toplam 5.000 polisten oluşmakta. Belirlenen örnek büyüklüğü
2.000 polis. Evrenin % 70'i erkek, 30'u bayan. Bu durumda örneğin de aynı oranları yansıtması
için 1.400 bay ve 600 bayan polisten oluşturulması gerekir. Bunun için evrendeki kişiler
cinsiyetlerine göre iki kümede toplanırlar. Erkeklerin yer aldığı ve 3500 polisten oluşan

kümeden tesadüfi örnekleme yoluyla 1400, bayanların yer aldığı kümeden ise 600 kişi
seçilerek örnek elde edilmiş olur.
Özellikle belli değişkenlerin öne çıktığı çalışmalarda bu yöntem yararlıdır. Örneğin, belli bir
bölgede yaşayanların oy verme eğilimleri belirlenmek isteniyorsa yaşa dayalı bir zümreleme,
örnek kütlenin evreni temsil gücünü artıracaktır. Zira yaş ile desteklenen siyasi görüş arasında
ilişki olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Zümreleri oluştururken birden fazla değişkeni (yaş,
iş durumu ve eğitim seviyesi gibi) aynı anda dikkate almak mümkündür.
12.1.3. Kümelere Göre Örnekleme
Evren ya da çalışma evreni, çoğu zaman içinde çeşitli elemanları olan, benzer amaçlı (işlevli)
kümelerden oluşur. Araştırma, evrenden seçilecek kümeler üzerinde yapılabilir. Evrendeki bütün
kümelerin tek tek (bütün elemanlarıyla birlikte) eşit seçilme şansına sahip oldukları durumda
yapılan örneklemeye küme örnekleme denir. Elemanların değil de grupların tesadüfi
seçildikleri örnekleme türüdür. Grubun bir üyesi olabilmek için ortak bir özelliğe sahip olmak
gerekir. Kümelere göre örnekleme özellikle anakütlenin büyük olduğu durumlarda kullanılır.
Kümelere göre örneklemede araştırmacının elinde seçim yapmak için kullandığı liste toplam
bireyler listesi değil, toplam kümeler listesidir. Araştırmacı elindeki kümelerden birini veya
birkaçını tesadüfen seçer. Örneğin Türkiye'deki illerin listesini eline alan araştırmacı toplam
illerden sadece 4 tanesini tesadüfi olarak seçerek sadece bu illerde araştırma yapabilir.
Kümelere göre örnekleme sıklıkla coğrafi bölgeler göz önüne alınarak yapılır. Coğrafi
bölgelerin göz önüne alındığı alanlara göre örnekleme, kümelere göre örneklemenin özel bir
çeşididir. Örneğin, İstanbul'da yapılacak bir araştırmada bütün sokakları gösteren bir haritadan
araştırma yapılacak mahalleler tesadüfi olarak seçilir. Ardından yine tesadüfi olarak araştırma
yapılacak sokaklar seçilir. Son olarak, bu sokaklarda ziyaret edilecek evler (apartmanlar) tespit
edilebilir.
Yine örnek olarak, TRT 1 televizyonu yayınlarını izleyenlerden oluşan bir örnek kütle seçmek
istediğimizi farz edelim. Tesadüfi örnekleme yapıldığında, ülke çapında yayılmış bir örnek
kütle ile karşılaşılabilir. Bu durum araştırmacının yoğun bir şekilde seyahat etmesini gerektiren
masraflı bir seçenektir. Daha ucuz bir yöntem, çok aşamalı örnekleme kullanmaktır. Örneğin,
ülke coğrafi bölgelere ayrılarak, söz konusu bölgelerden bazıları tesadüfi olarak seçilebilir.
Ardından, bu seçilen bölgeler de kendi aralarında tesadüfi olarak daha küçük bölgelere (şehirler,
kasabalar, vs.) ayrılır. Sonuçta bir kaç aşamalı örneklemeyle daha düşük maliyetli araştırma
yapılabilir.
Örnek olarak coğrafi bölgeler, şehirler, banka şubeleri, sınıflar, departmanlar, hastaneler,
işletmeler vs. genel olarak diğer fiziki mahaller düşünülebilir. Zaman ve para tasarrufu
açısından yararlı bir yöntemdir. (Örnek: Polis Emniyet Müdürlükleri, 5000 polis, 2.000 kişi
örnek, İl Emniyet Müdürlüklerinde ortalama polis sayısı 400, o halde 5 il emniyet müdürlüğünü
rasgele seçmek yeterli olur).
Kümelere göre örnekleme, yönetimi kolay ve düşük maliyetli bir örnekleme yöntemidir. Bu
açıdan kümelere göre örnekleme, istatistiksel etkinlik ile ekonomiklik arasında ters orantılı
olarak artan ve azalan özelliğe sahiptir. Özellikle, geniş bir coğrafi alanda yüz yüze anketle veri

toplanmaya çalışıldığı durumlarda, kümelere göre örnekleme, seyahat masraflarından ve
zamandan oldukça tasarruf sağlar. Kümelere göre örnekleme, seçilen kümelerde yer alan
bireyler arasındaki farklılıklar anakütlede yer alan bireyler arasındaki farklılıklar kadar büyük
olduğu ölçüde anakütleyi temsil edebilir. Bunun tersi olduğu durumda, yani seçilen her
kümedeki bireylerin birbirine benzemesi durumunda, anakütleyi temsil edebilirlik açısından
sorunlar yaşanabilir. Örneğin, İstanbul'u temsil edecek bir araştırmada tesadüfen Levent,
Beşiktaş ve Şişli ilçelerinin seçilmesi, temsil edilebilirlik sorunu yaratacaktır. Bu sorunun
aşılması için örnek hacminin genişletilmesi yerinde olacaktır.
12.1.4. Sistematik Örnekleme
Tesadüfi örnekleme yöntemleri içinde uygulanması en kolay olanlardan biri, verilerin düzenli
aralıklarla toplandığı sistematik örneklemedir. Kalite kontrolü başta olmak üzere, değişik
alanlarda ve çok yaygın kullanılan bir örnekleme yöntemidir. Basitliği ve uygulama kolaylığı
bu yöntemin başlıca yaygın kullanım nedenleridir.
Sistematik örnekleme, bir örnekleme çerçevesinden düzenli aralıklarla (belirli bir listeden isim,
telefon rehberinden isim, belirli bir sokaktan ev, vs.) örnek seçimi şeklinde olur. Örneğin, bir
mağazaya giren her 10. kişiye uygulanan anket sistematik örnekleme kapsamında
değerlendirilebilir. Bu yüzden sistematik bazı kitaplarda örnekleme tesadüfi örnekleme
yöntemleri arasında yer almaz. Yukarıdaki örnekte sadece mağazaya giren her onuncu kişinin
seçilmesi otomatik olarak mağazaya giren, birinci, ikinci ve diğer kişileri kapsam dışında bırakır.
Bu dezavantajı önleyici bir yöntem olarak Saunders, Tewis ve Thornhill başlangıç noktasının
tesadüfen seçilmesini önermektedir. Örneğin, 100 kişilik bir ana kütleden her üç kişiden biri
ana kütle kapsamına alınacaksa, araştırmacının her zaman 1. kişiyle başlaması otomatikman
dördüncü, yedinci ve on birinci... kişiler dışındakileri liste dışında bırakacaktır. Bu yüzden, her
zaman listedeki ilk kişiyle başlamak yerine araştırmacı örnek kütleyi oluşturmaya kimden
(birinci, ikinci veya üçüncü kişi) başlayacağını kura çekerek, rasgele sayılar tablosu yardımıyla,
vs. belirlemelidir.
Basit tesadüfi örneklemeden farklı olarak, sistematik örneklemede hedef ana kütlenin
büyüklüğünün veya anakütleyi oluşturan elemanlara ait tam bir listenin (örnekleme
çerçevesinin) örnekleme öncesinde bilinmesine gerek yoktur. Sistematik örneklemede bu
liste, örnekleme esnasında oluşur. Örneğin, bir alışveriş merkezine giren her beşinci kişiyle
yapılan bir görüşmede örnekleme, örnek çerçevesi oluşturulurken yapılmış olur.
Sistematik örneklemeye ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken bir nokta da ana kütleye ait
parametrelerin tahmin edilmesidir. İncelenen değişken açısından sistematik örneğin
seçildiği liste tesadüfi bir sıralamaya sahipse, sistematik örnekleme sonucunda anakütleye
ilişkin yapılacak tahminler basit tesadüfi örneklemeye benzer olacaktır. Bu durumda
genelde, sistematik örneklemede örnek hacminin belirlenmesi zor bir iş olmasında rağmen,
basit tesadüfi örneklemede kullanılan örnek hacmi belirleme yöntemlerinden
yararlanılabilir.

12.2. Olasılığa Dayalı (Tesadüfi) Olmayan (Önyargılı) Örnekleme
Daha önce tartışılan bütün örnekleme yöntemlerinin ortak özelliği, deneklerin rasgele
seçilmelerini öngörmeleriydi. Rasgeleliğin temelinde yatan mantık ise, evrende yer alan her
unsurun örnekte de yer alabileceği varsayımıdır. Oysa bazı pazarlama araştırmalarında ve örnek
olay çalışmalarında bu mümkün olmayabilir. Araştırmacı için 'sübjektif yargısını' kullanmaktan
başka çarenin kalmadığı durumlar da vardır. Olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniği
araştırmacıya, kendi yargısına güvenerek oluşturacağı bir dizi alternatif örnekleme teknikleri
sunar.
Tesadüfi olmayan örneklemede örnek seçiminde araştırmacı veya anketörün kişisel yargıları
devreye girdiğinden, anakütleyi oluşturan her bir elemanın seçilme şansı bilinmez.
Seçim işlemi subjektiftir ve görevli kişi, kimlerle görüşeceğini veya kimleri gözleyeceğini kendisi
seçer. Kaynakların sınırlı olduğu ve/veya örnekleme çerçevesinin belirlenemediği durumlarda
tesadüfi olmayan örnekleme gündeme gelir. Tesadüfi olmayan örneklemede, örnekleme hatası
istatistiksel olarak hesaplanmaz. Özellikle anakütle hakkında kabaca bir tahmin yapılmak
istendiği durumlarda, anakütlenin homojen olduğu durumlarda, büyük araştırmalar öncesinde
yapılan küçük ölçekli pilot çalışmalarda, hata maliyetinin fazla yüksek olmadığı (sonuçların
anakütleyi doğru olarak temsil etmemesinin çok hatalı kararlara yol açmaması durumunda)
tesadüfi olmayan örnekleme tercih edilebilir.
Araştırmacının belirlediği araştırma soruları da olasılığa dayalı olmayan
örneklemeyi
gerektirebilir. Araştırma soruları araştırmacının derinlemesine mülakat tekniğini kullanarak,
birkaç veya bir kişiyle görüşerek cevap bulunabileceği nitelikte olabilirler. Özellikle
araştırmanın 'örnek olaya özel' olarak tasarlandığı ve sonuçları genelleme kaygısının olmadığı
durumlarda bu yöntem kullanılır. Başlıca olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemleri
şunlardır:
12.2.1. Kolayda Örnekleme
Oldukça yaygın olarak kullanılan bu teknikte esas, ankete cevap veren herkesin örneğe dahil
edilmesidir. En kolay bulunan denek en ideal olanıdır. Denek bulma işlemi arzu edilen örnek
büyüklüğüne ulaşılıncaya kadar devam eder. Televizyonların düzenlediği 'telefon anketleri'
buna örnektir. İnternet ortamında gerçekleştirilen ve giderek yaygınlaşan anketlerde de bu
yöntem kullanılır. Ulaşabilen ve arzu eden herkes (çoğunlukla birden çok kere) ankete katılır.
Bu yöntemle en ucuz yoldan yüksek bir örnek kütle oluşturulabilir. Ancak örneğin oluşturulma
yöntemi dikkate alındığında, kolay örnekleme yöntemi ile elde edilen verilerin belli şüphe ile
değerlendirilmesi gereği açıktır. Örnek kütlenin evreni temsil etme gücünün çok düşük olması
muhtemeldir. Bu yöntemin ideal olarak kullanılacağı yer pilot çalışmalardır. Ancak, elde edilen
bulguların geneli temsil ettiğini iddia etmemek gerekir.
Örneğe seçilecek bireylerden sadece ulaşılabilir olanların örnek kapsamına dahil edilmesini
içerir. Özellikle zaman ve bütçe darlığı, araştırmacıyı kolayda örneklemeye sevk eder.
Örneğin, öğretim üyelerinin araştırmalarında üniversite öğrencilerini örnek kapsamında
değerlendirmesi, bir televizyon programında insanların telefonla arayarak görüşlerini
bildirmeye davet edilmeleri kolayda örnekleme kapsamında yer alır. Benzer şekilde, keşifsel

nitelik taşıyan kalitatif çalışmalar da (odak grup görüşmeleri, derinlemesine mülakatlar, vs.)
kolayda örnekleme yönteminin kullanıldığı araştırmalardır.
Bu tür örneklemede, araştırma için gerekli bilgi ve verileri en kolay verecek birimler örneklem
içine seçilir. Örneğin araştırmayı yapan kişi örneklem içine yakınında bulunan arkadaşlarını
veya aile bireylerini alırsa, bu tesadüfi olmayan kolayda örnekleme olur. Örneğin Turkcell
abonelerinin beklentileri konulu araştırmamızda anketimizi Turkcell abonesi olan örgün
öğretim lisans öğrencisi tanıdıklarımıza, arkadaşlarımıza ya da kantinde veya bahçede rastgele
seçtiğimiz öğrencilere yaparsak bu tür bir örnekleme yöntemi kullanmış oluruz.
12.2.2. Kasti (Kararsal) Örnekleme
Bu tür örnekleme yönteminde araştırmacı örnek kapsamına alacağı bireyleri, anakütleyi
temsil edebileceğini düşündüğü bir kitleden kendi yargılarına göre belirler. Böylece bireyler
araştırmacının anakütleyi temsil edip edemeyecekleri yargısı dahilinde örnek içinde yer alır
veya almazlar. Örneğin, mahkemelerde görevlendirilen bilirkişiler yargısal örnekleme
yöntemine göre seçilmiş olarak düşünülebilir. Ayrıca, özellikle odak grup çalışmalarında
oldukça sık olarak kullanılan bir örnekleme yöntemidir.
Bu teknikte, örneği oluşturan elemanlar araştırmacının araştırma problemlerine cevap
bulacağına inandığı kişilerden oluşur. Yani deneklerin belirlenmesindeki ölçüt araştırmacının
yargısıdır. Denekler rasgele seçilmezler. Örneğin 'Türkiye'de muhafazakar kesimin liderlerinin
özellikleri' ne dair yapılacak bir çalışmada araştırmacı, muhafazakar kesimin tipik öncüleri
olduğuna inandığı kişi veya kişilerle görüşerek araştırma sorularına cevap bulabilir.
Böyle bir metot kamuoyu araştırmalarında da kullanılabilir. Örneğin, bir önceki genel seçimde
Türkiye genelinde oyların dağılımına çok benzer bir oy dağılımına sahip bir mahalle araştırma
alanı olarak belirlenebilir. Böyle bir yöntemin çok sağlıklı sonuçlar verdiğine dair örnekler
vardır.
Bu örnekleme yönteminde, araştırmacı örneklem içine bireyleri kasıtlı olarak alır. Bunu
yaparken anakütleyi temsil ettiğine inandığı bireyleri seçer. Örneğin Türkiye’deki memur
aileleri ile ilgili bir araştırma yapılacaksa; gelir düzeyi, yaş, sosyal yapı gibi bir çok özellik
bakımından memur ailelerini temsil ettiğine inanılan bir kaç aile, yakın çevreden seçilebilir.
Ancak araştırmacının anakütle yapısını çok iyi bilmesi gerekir. Bu da pek mümkün olmadığı
için istatistiksel çalışmalarda tercih edilmez.
12.2.3. Kota Örnekleme
Özellikle düşük maliyeti nedeniyle kota örneklemesi pazarlama araştırmalarında oldukça sık
kullanılan yöntemlerden biridir.
Örneklemede, örneğin önceden belirlenen kriterler ışığında her türlü özellikleriyle ana kütleyi
temsil etmesi önem taşır. Örneğin, bir üniversite yönetimi, öğrencileri ile bir araştırma yapmak
istediğinde, her fakülteden öğrencinin, örnek kapsamında okudukları fakülteyi temsil edecek
oranda yer almasını isteyebilir. Benzer şekilde, politik pazarlama bağlamında, partilerin alacağı
oy oranını tahmin eden bir araştırmada, anakütlede oy kullanabilir kişilerin dağılımına göre (ana
kütle %56'sı erkek ve % 62'si 50 yaşın üstünde vs.) aynı kıstaslar göz önüne alınarak örnek kütle

seçilebilir. Bu durumda seçilen örnek kütlenin de % 56’sı erkek, % 62'si 50 yaşın üstünde
olabilir. Her anketör görüşme yapacağı kişileri tesadüfi olarak, ancak bu kıstaslara uyarak
seçer. Bu bağlamda, belirli kategoride kotasını dolduran anketör artık bu kategoriye giren
kişilerle görüşme yapmaz.
Kota örneklemesinde işlem belirli niteliklere göre (yaş, cinsiyet, meslek vb.) kotalar verilerek
uygulanır. Turkcell abonelerinin beklentilerine yönelik araştırmamızda kota örnekleme
yöntemi kullanılır. Sınıf, şube, cinsiyet gibi kotalar konulabilir.
Tabakalı örnekleme yönteminin tesadüfi olmayan biçimidir. Normalde mülakatlar için
kullanılan bir yöntemdir. Yine evrenin özelliklerini belirlediğine inanılan belli değişkenler
dikkate alınarak, örnek kütlenin oluşturulması hedeflenir. Örneğin tüketim kalıplarının
belirlendiği bir çalışmada, evrenin özelliklerinin temel belirleyicilerinden bir tanesi yaştır.
Evreni oluşturan yaş grupları aynı oranda örnek kütleye de yansıtılır. Bu durumda eğer evreni
oluşturan bireylerin % 20'sinin yaşı 20-30 arasında ise ve örneğin büyüklüğü de 500 ise) 100
kişinin yaşının 20-30 arasında olması gerekir. Bu durumda mülakat yapmakla görevlendirilen
toplam 10 anketör varsa her anketörün bu yaş grubundan 10 kişi ile mülakat yapması gerekir.
Kota örneklemesi özellikle anakütlenin büyük olduğu araştırmalarda kullanılır. Tüketiciye
yönelik araştırmalarda kota örneklemesinde özellikle cinsiyet, yaş ve sosyal sınıf gibi
demografik kriterler oldukça sık kullanılır. Kota örneklemesinde dikkat edilmesi gereken nokta,
subjelerin seçiminin hala tesadüfi olması ama sürecin (yani kotaların) seçiminin tesadüfi
olmayıp araştırmacı tarafından belirlenmesidir.
12.2.4. Kartopu Örnekleme
Kartopu örneklemesi ulaşılmak istenen anakütlenin
araştırmacının elde ettiği örnekleme çerçevesinin fazla
durumlarda başvurulan bir örnekleme yöntemidir. Örnek
seçimi yargısal veya tesadüfi olarak yapılır. Ardından,
yönlendirmesi ile seçilir.

belirlenmesinin zor olduğu ve
sayıda örnek bireyi kapsamadığı
kütleye dahil edilecek ilk bireyin
ikinci kişi ilk görüşülen kişinin

Evrenin sınırlarının ve evrene üye olanların kesin olarak belirlenemediği durumlarda kullanılan
bir yöntemdir. Örneğin bir zamanlar (artık yer üstündeler ve ulaşılabilirlikleri arttı) çek senet
mafyasına ilişkin araştırma yapanlar bu yöntemi kullandılar. Kartopu örnekleme yapmak için,
herhangi bir şekilde evrene dahil birisiyle temas kurulur. Sonra temas kurulan kişinin
yardımıyla bir başkasıyla, daha sonra yine aynı yolla bir başkasıyla temas kurulur. Kartopu
etkisi şeklinde, zincirleme olarak örnek büyütülür.
Bu yöntemde temel problem birinci teması yapmaktır. Birinci şahısla görüşüldükten sonra
kartopu etkisiyle örnek kütleyi büyütmek mümkündür. Ancak, bu yöntemin de temsil gücünün
oldukça düşük olduğunu belirtmekte fayda var. Zira, birinci temas kurulan kişi genellikle
kendisiyle aynı özelliklere sahip kişileri salık verecektir.
Örneğin, hapishaneden çıkanların tüketim davranışı konusunda yapılacak olan bir araştırmada
kartopu örneklemesi kullanılabilir. Bu durumda, araştırmacı öncelikle hapishaneden çıkmış bir
kişiyi bulmalıdır. Onunla görüştükten sonra, o kişinin kendisini gönderebileceği hapishaneden
yeni çıkmış birine gidebilir. Böylelikle, her görüştüğü kişinin kendisini bir başka kişiye

yönlendirmesiyle örnek hacmi tıpkı tepeden yuvarlanan bir kar topunun kar toplaması gibi
yavaş yavaş artar.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde örnekleme tekniklerinin olasılığa dayalı örnekleme ve olasılığa dayalı örnekleme
olmak üzere ikiye ayrıldığını; olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinin, basit tesadüfi
örnekleme, tabakalı (zümrelere göre) örnekleme, kümelere göre örnekleme, sistematik
örnekleme ve olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinin ise, kolayda örnekleme, kasti
(kararsal) örnekleme, kotalı örnekleme ve kartopu örnekleme şeklinde sıralandığını öğrendik.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

örneklem içine

( )

( )

2) Basit tesadüfi örneklemede örnek büyüklüğünü belirlemek
çok önemlidir.

( )

( )

3)Kota örnekleme bir örnekleme çerçevesinden düzenli
aralıklarla (belirli bir listeden isim, telefon rehberinden isim,
belirli bir sokaktan ev, vs.) örnek seçimi şeklinde olur.

( )

( )

4) Kartopu örneklemede örnek kütleye dahil edilecek ilk
bireyin seçimi yargısal veya tesadüfi olarak yapılır.

( )

( )

5)Kasti örnekleme istatistiksel çalışmalarda tercih edilir.

( )

( )

1)Sistematik örneklemede
bireyleri kasıtlı olarak alır.

araştırmacı

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6) Örnekleme teknikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Olasılığa dayalı (tesadüfi) örnekleme yönteminde; her bir bireyin örneğe girme şansı
bilindiği için, örnekleme hatası hesaplanabilir.
b) Tabakalı örnekleme, alt evrendeki tüm elemanların birbirine eşit seçilme şansına
sahip oldukları örnekleme türüdür.
c) Kümelere göre örnekleme sıklıkla coğrafi bölgeler göz önüne alınarak yapılır.
d) Kolayda örneklemede esas, ankete cevap verenlerin bir kısmının ayıklanarak örneğe
dahil edilmesidir.
e) Kota örnekleme; tabakalı örnekleme yönteminin tesadüfi olmayan biçimidir.
7) Olasılığa dayalı (tesadüfi) örnekleme yöntemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a) Kümelere göre örneklemede her eleman eşit seçilme şansına sahip olmalı ve aynı
zamanda birisinin seçilmesi, diğerinin seçilmesine kesinlikle engel olmamalı, etki etmemelidir.
b) Tabakalı örneklemede; önce evren, araştırma açısından önemli görülen belli bir
değişkene göre, kendi içinde benzeşikliği olan, "alt evren'lere ayrılır.
c) Kümelere göre örnekleme; özellikle belli değişkenlerin öne çıktığı çalışmalarda
yararlıdır.

d) Basit örnekleme; kalite kontrolü başta olmak üzere, değişik alanlarda ve çok yaygın
kullanılan bir örnekleme yöntemidir.
e) Sistematik örnekleme; zaman alıcı, maliyetli ve bazen uygulanması imkansız bir
örnekleme yöntemidir.
8) Olasılığa dayalı (tesadüfi) olmayan (önyargılı) örnekleme türleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kolayda örneklemede; en kolay bulunan denek en ideal olanıdır.
b) Kartopu örnekleme; evrenin sınırlarının ve evrene üye olanların kesin olarak
belirlenemediği durumlarda kullanılan bir yöntemdir.
c) Kartopu örneklemede temel problem birinci teması yapmaktır.
d) Televizyonların düzenlediği 'telefon anketleri' kolayda örneklemeye örnektir.
e) Kota örneklemede; örneği oluşturan elemanlar
problemlerine cevap bulacağına inandığı kişilerden oluşur.

araştırmacının araştırma

9) Olasılığa dayalı (tesadüfi) örnekleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Anakütleyi oluşturan her bir elemanın seçilme şansı veya olasılığı vardır ve bu olasılık
bilinir.
b) Örnek kütlenin ana kütleyi tam olarak temsil etme garantisi vermez
c) Ana kütlenin tam olarak belirlenmesi her zaman kolaydır.
d) İstatistiksel çıkarımlarda daha doğru sonuçlara ulaşmak için araştırmacı mümkün
olduğunca tesadüfi örneklemeyi, tesadüfi olmayan örneklemeye tercih etmelidir.
e) Bazen tesadüfi örnekleme yerine tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerine
başvurmak, zorunluluk haline gelebilir.
10) Olasılığa dayalı (tesadüfi) olmayan (önyargılı) örnekleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Araştırmacının sonuçları genelleme kaygısının olmadığı durumlarda bu yöntem
kullanılır.
b) Örnek seçiminde araştırmacı veya anketörün kişisel yargıları devreye girmez.
c) Seçim işlemi objektiftir.
d) Örnekleme hatası istatistiksel olarak hesaplanır.
e) Anakütleyi oluşturan her bir elemanın seçilme şansı bilinir.

CEVAP ANAHTARI
1 ( Yanlış ), 2 ( Doğru ), 3 ( Yanlış ), 4 ( Doğru ), 5 ( Yanlış ),
6 ( d ), 7 ( b ), 8 ( e ), 9 ( c ), 10 ( a ).

13. ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Bu Bölümde Neler Göreceğiz?
13. ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI
13.1. Yazmaya Başlamak
13.2. Araştırmanın Yapısını Oluşturmak
13.2.1. Özet
13.2.2. Giriş
13.2.3. Kaynak İncelemesi
13.2.4. Yöntem
13.2.5. Bulgular

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Araştırma raporu nasıl hazırlanır?
2) Araştırma raporunda bulunması gereken kısımlar ve bu kısımların özellikleri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Araştırma raporunun
hazırlanması

Bilimsel bir araştırma raporu Bilimsel bir araştırma
hazırlanırken nelere dikkat raporunun nasıl olması
edilmesi
gerektiğini, gerektiğini bilir ve uygular.
araştırma
raporunun
kısımlarını öğrenir.

Anahtar Kavramlar
Araştırma Raporu, Özet, Giriş, Kaynak İncelemesi,
Yöntem, Bulgular

Giriş
Yazma aşaması, bilimsel bir araştırmanın son aşaması gibi kabul edilmekle birlikte esasen diğer
işlemlerin bitmesinin beklenmemesi gereken bir aşamadır. Yazım aşamasında dikkat edilmesi
gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Ayrıca araştırma raporunu hazırlanırken, raporda
bulunması gereken özet, giriş, kaynak incelemesi, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler,
kaynakça ve ekler kısımları önem arz etmektedir. Bu bölümde bilimsel bir araştırma raporunun
nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin aktarımlarda bulunulacaktır.

13. ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Araştırmanın yazılması her ne kadar bilimsel araştırma sürecinin son aşaması olarak ifade edilse
de, yazmak için mutlaka diğer işlemlerin bitmesi beklenmemelidir. Yazım, araştırmanın her
aşamasında araştırmacının yoğunlaşması ve derinlemesine analizler yapabilmesi için yapması
gereken bir faaliyettir.
Yazma, hem düşünmek hem de öğrenmek için önemli bir araçtır. Birçok öğretmene göre
öğrenmenin en iyi yolu öğretmektir. Çünkü kişi ancak kendisinin anladığı şeyi başkalarına
anlatabilir. Yazmak ta öğretmek gibidir. Zira, araştırmacı yazarken bulguları başkalarına
anlatma şansına sahip olur. Bu açıdan tezin yazımı, çalışmanın vitrine çıkarılması gibidir.
Araştırmacı, elindeki çok karmaşık fikirler ve bulgular manzumesini bu konuda sınırlı
derecede bilgi sahibi olan kişilere aktarmak zorundadır. Karmaşık fikir ve bulguları basit ve
berrak hale getirmek gerekir.
Öğrencilerimizden ve meslektaşlarımızdan edindiğimiz izlenimler toplum olarak yazı yazmaya
pek ilgi duymadığımız yönündedir. Buna dayalı olarak birçok araştırmacı için araştırmanın fikir
ve bulguların yazıya dökülmesi aşaması en zor olan kısmıdır. Ayrıca, fikirlerimizin
eleştirilmesinden korktuğumuz için yapılan çalışmaların çoğu 'başkalarının görüşlerinin özeti'
şeklindedir. Yazıyı, düşünme yetisini geliştiren, derinlemesine fikir yürütmenin ve düşünceyi
başkalarıyla paylaşmanın en etkili araçlarından birisi olarak algılamak gerekir. Hatta denilebilir
ki, kişi ancak yazdığı zaman düşünebilir.
13.1. Yazmaya Başlamak
Yeni araştırmacılar için yazmaya başlamak belki de en zor işler-den biridir. Bu konuda Bogdan
ve Biklen (1982) şöyle demektedir.
Çömez yazarlar büyük bahanecilerdir. Başlamamak için sayısız sebepler bulurlar. En nihayet
çalışma masasının başına geçtiklerinde bile sürekli başka bir iş bulurlar, kahve yaparlar, kalem
uçlarını değiştirirler, tuvalete giderler, kaynaklara tekrar dalarlar, hatta bazen yeniden alan
çalışmasına dönerler. Şunu hatırlamalısınız ki 'yazmak için asla hazır olunmaz'. Yazmak,
kişinin bilinçli bir şekilde alacağı ve bir daha dönmemek için kendini disipline edeceği bir
karardır. (Bogdan ve Biklen, 1982:172'den aktaran Bell, 1987).
Aslında bahaneci olan sadece acemi yazarlar değildir. Çoğu araştırmacıda bu eğilim vardır.
Ancak şurası bilinmelidir ki, elde edilen bulgular ve ortaya konan fikirler ne kadar özgün olursa
olsun, bunlar yazıya dökülmedikçe gerçek değerlerini bulamazlar ve çalışma tamamlanmış
sayılmaz.
Çalışma planı yapılırken yazma aşaması için mutlaka zaman ayrılmalıdır. Ancak bu yazmaya
mutlaka her şey bittikten sonra başlanacağı anlamına gelmez. Örneğin kaynak incelemesi
aşamasında tutulan notlar, yapılan alıntılar, eleştiriler sıcağı sıcağına yazıya dökülmediklerinde
anlamlarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Bu durumda aynı kaynaklan tekrar
okumak gerekebilir. Böyle bir zaman tuzağından kaçınmak için her fırsatta fikirleri 'son biçimi
imiş gibi' yazıya dökmek gerekir. Bu sebeple, oluşturulan taslaktaki sıraya uymasa bile

hakkında yeterli bilgi edinilen her bölümü bir an önce yazmak gerekir. Elbette araştırma
ilerledikçe bölümlerde hem içerik hem de sıralama olarak düzeltmeler yapılabilir.
Yazma aşamasında araştırmacının bazı basit kurallara uyması durumunda araştırmanın
öngörülen zaman diliminde tamamlanması ihtimali artacaktır.
Yazma aşamasında dikkat edilmesi gereken konular:
1) Bitirme zamanı için belli bir sürenin belirlenmesi
2) Yazmak için zaman ayırmak
3) Yazmak için uygun ruh halinde olmak
4) İstikrarlı bir yazma temposu yakalamak
5) Dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmak
6) Yazma sürecinde düzenli sıra izlemek yerine en kolay yazılan kısmı tamamlamak
7) Yazmaya ara vermek gerektiğinde, tekrar başlamanın kolay olacağı bir yerde ara
vermek
8) Çalışma arkadaşlarıyla tartışmak
9) İlk defada doğru yazmaya çalışmak
10) Kullanılan kaynakların kaydının tutulması
11) Mutlaka bilgisayar desteği almak
& Bitirme Süresi Belirleyin: Her bölüm ve tezin tamamı için ayrı ayrı bitirme tarihleri
belirlemek gerekir. Planlarda değişiklik olması ihtimaline karşı araştırmanın zaman
bakımından planlaması yapılırken mutlaka bir 'emniyet payı' oluşturulmalıdır. Yazma
aşamasında bilgisayarın arıza yapması, disketin virüslenmesi, hastalık, beklenmedik
ziyaretçiler, fotokopicilerdeki kuyruklar, basım hataları vb. beklenmedik olaylarla
karşılaşmak mümkündür. Dolayısıyla olası gecikmelere karşı zamanlamada belirli bir emniyet
payının dikkate alınması gerekecektir. Örneğin, yazma için tamamlama süresinin tez teslim
tarihinden 20 gün önce olacak şekilde planlanması yapmalıdır. Böylece araştırmacı 20 günlük bir emniyet zamanı kazanmış olacaktır.
& Yazmak İçin Özel Zaman Ayırın: Yazı yazmak fırsat buldukça yapılabilecek bir işlem
değildir. Araştırmacının öngördüğünden daha uzun zaman alır. Bunu dikkate alarak
araştırmacının kendine sıkı sıkıya uyacağı hedefler koyması (günde üç saat gibi) ve bunlara
uyması gerekir.
& Berrak Kafayla Yazın: Yazı yazmanın derinlemesine düşünme melekelerini harekete geçiren
bir eylem olduğu düşünülürse, zihnin zinde olduğu zamanlarda yazmanın daha etkin sonuçlar
doğuracağı açıktır. Kısacası, yazmak için uygun ruh halinde olmaya özen gösteriniz.
& İstikrarlı Bir Yazma Temposu Yakalamak: Genellikle aynı mekanda ve belli zaman dilimleri
içerisinde yazı yazmak daha doyurucu sonuçlar vermektedir. İnsan alıştığı mekanda daha etkin
olur. Çalışmanın kesintiye uğramayacağı mekanları seçmek gerekir. Çalışılan ortamda dikkat
dağıtabilecek dergi-gazete, bilgisayar oyunları ve hatta telefon gibi araçları çıkarmak faydalı
olur.
& Dikkat Dağıtıcı Unsurlardan Kaçınmak: Yeni bir kaynağa bakmak, başka bir konuya
atlamak gibi değişik dürtüler yüzünden planladığımız süre ve uzunlukta yazamama durumuyla

karşılaşırsanız, sizi yazmaktan alıkoyacak bu dürtülere mutlaka direnmeyi öğrenin. Kararlı
olun ve belirlediğiniz hedeflerden şaşmayın.
& En Kolay Yazılan Kısmı Önce Yazmak: Bilgiler ve bulgular elverdiğince araştırmanızın
akışına bakmadan o kısmı tamamlamaya çalışın. Sıra bozuluyor gibi bir endişeye kapılmak
gerekmez. Özellikle bilgisayar ortamında yapılan çalışmalarda, araştırmanın akışı üzerinde
düzeltmeler yapmak çok kolay olduğundan ileride yapmayı arzuladığımız düzenlemeleri
rahatlıkla yapabilirsiniz.
& Yazmaya Kolay Başlanabilecek Bir Yerde Ara Vermek: O an için yazmayı bıraktığımız yer,
tekrar yazmaya başladığımızda kolaylıkla başlayacağınız bir nokta olmalıdır. Eğer karmaşık bir
cümle ve-ya paragrafın ortasında yazmayı bırakmış ve sıradaki paragraflar içinden çıkılmaz bir
hale dönüşmüşse tekrar yazmaya başlamak içinizden gelmeyecektir.
& Çalışmanızı Arkadaşlarınızla Tartışın: Arkadaşlarınızla çalışmanız ve çalışmayı bitirmeyi
planladığınız süre hakkında konuşun. Böylece arkadaşlarınıza mahcup olmama adına daha
fazla gayret gösterme ihtiyacı duyarsınız.
& Bir Kerede Doğru Yazmaya Çalışın: Hiçbir çalışma ilk yazıldığı şekliyle son bulmaz. Belli
değişiklikler ve düzeltmeler yapmak kaçınılmazdır. Ancak zamandan tasarruf etmek için
'birincide doğru' yazmaya çalışın. Bu, yapılması gereken düzeltmeleri en aza indirecektir.
& Kullanılan. Kaynakları Hemen Kayda Geçin: Çalışmanızda kullandığınız dipnotları ve
kaynakları hemen kayda geçin. Kaynak-çayı tamamlamak için her şeyin bitmesini
beklemeyin. Bu durumda bazı kaynaklan bulamama ihtimali artacaktır. Kütüphaneden,
öğretim üyelerinden veya arkadaşlarınızdan ödünç aldığınız kaynakları geri vermeniz
durumunda kaynakça oluşturmak için gerekli notları almamışsanız, aynı kaynakları bir daha
elde edememe riskinden dolayı kaynakça eksik kalabilir.
& Bilgisayar Kullanın: Bilgisayar yazım programları sayesinde araştırmaların yazıya
dökülmelerinde devrim niteliğinde kolaylıklar sağlandı (elbette kötü niyetli ve bilimsel
araştırma etiğine sahip olmayanlar da bundan fazlasıyla faydalanmaktadırlar). Ancak,
bilgisayar kullanırken mutlaka her an virüs, hard disk çökmesi gibi aksaklıklar dikkate
alınmalı ve yapılan çalışma düzenli aralıklarla mutlaka disketlere kaydedilmelidir.
13.2. Araştırmanın Yapısını Oluşturmak
Bir araştırmanın boyutu ne olursa olsun (bir tebliğ, makale, yük-sek lisans veya doktora tezi
gibi), okuyucunun araştırmanın yapılış gerekçeleri, yapılış biçimi, bulguları, bulguların başka
çalışmalarla bağlantıları ve ne anlama geldikleri konusunda aydınlatılması gerekir. Bu bilgiler
genellikle özet halinde araştırmanın amaç, önem, kapsamı da dahil olmak üzere 'Giriş' kısmında
verilirler.
Tipik bir araştırma raporunda bulunması gereken kısımlar:
^

Özet

^

Giriş

•*> Kaynak İncelemesi

^

Yöntem

%>

Bulgular

%>

Sonuç ve Öneriler

•*> Kaynakça
<3> Ekler
Elbette, her çalışmada araştırmacı bu bölümlerden her birini bir-den çok başlık (bölüm) altında
inceleyebilir. Ancak, bu noktada araştırmacının üzerinde titizlikle durması gereken nokta
araştırmada mantıklı bir akışı sağlamasıdır. Araştırmada yer alması gereken bu bölümleri ayrı
ayrı incelemekte fayda var. Akademik çevrelerce yaygın kabul gören araştırma raporu
yapısında yer alan bölümlere ilişkin açıklama aşağıda verilmektedir.
13.2.1. Özet
Özet, bir çalışmanın vitrinidir. İçeride neler olduğunun en özlü ve en çekici şekilde
yansıtılmasını amaçlar. Zira bazı okuyucular araştırmanın bütünü yerine sadece özet kısmım
okuyarak bir fikre varırlar. Bazı okuyucular için ise, eğer özet kısmı bir anlam ifade ediyorsa
araştırmanın bütününü okuma ihtiyacı doğar. Özetin genellikle şu bilgileri içermesi tercih
edilir:





Araştırma soruları nelerdir ve bunlar niçin önemlidir? (Giriş ve Kaynak İncelemesi
Bölümleri)
Araştırma sorularına nasıl cevap bulunacak? (Yöntem Bölümü)
Araştırma sorularına ilişkin bulgular nelerdir? (Analiz Bölümü)
Bulgular ışığında, araştırma sonuçlarına ilişkin ne tur sonuçlara ulaşıldı? (Değerlendirme
ve Sonuç Bölümleri)

İyi yazılmış bir özetin özellikleri






Kısa olmalıdır. Ilgili kurumun öngördüğü boyutu aşmamalıdır.
Araştırmanın diğer bölümlerinden bağımsız olarak başlı başına araş-tırmanın bütününü
içerecek şekilde olmalıdır.
Okuyucunun ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Okuyucuya problem (veya ana tema), yöntem,
bulgular ve sonuçlar hakkında özet bilgiler sun-malıdır.
Özetin akışı, araştırma raporunun akışıyla eşgüdüm sağlamalıdır. özeti okuyan, araştırma
raporunun nasıl bir içeriğe sahip olduğu konusunda fikir sahibi olmalıdır.
Nesnel, muğlaklıktan arınmış ve kolayca okunabilecek şekilde yazıl-malıdır. özette yer alan
her kelime ve cümlenin üzerinde teker teker durulmalı, gereksiz olanlar ayıklanmalıdır. Bu
sebeple birinci denemede ideal özeti yazan araştırmacıya rastlanmaz (ancak yazdığını
sananlar vardır).

13.2.2. Giriş
Araştırmanın giriş kısmında mutlaka araştırmanın amacı, önemi ve kapsamı belirtilmelidir.
Araştırmada önce hangi sorulara cevap aranacağı ve hangi temaların sorgulanacağı (amaç)
belirtilir. Daha sonra bu sorulara cevap bulmanın (kuram ve/veya uygulama bakımından) niçin
önemli olduğunun belirtilmesi gerekir. Yani, araştırmayı makul kılan gerekçeler açıklanmalıdır.
Ayrıca, araştırmanın yol haritasını oluşturmak için araştırma boyunca nelerin ele alınacağının
da açıklanması gerekir. Yani, kapsam kısmı oluşturulmalıdır. Giriş kısmında, araştırma
boyunca sürekli kullanılacak bazı terimlerin açıklaması yapılabilir.
13.2.3. Kaynak İncelemesi
Kaynak incelemesinin yapıldığı bölüm bazı çalışmalarda giriş kısmında yer almakta, bazı
çalışmalarda değişik sayıda bölümlere yayılmakta, bazılarında ise bağımsız bir bölüm şeklinde
oluşturulmaktadır. Eğer bağımsız bir kaynak incelemesi bölümü yapılacaksa, bunun yöntem
bölümünden hemen önce yapılması uygun olacaktır. Bu sayede araştırmanın hangi temeller
üzerine oturtulduğu ve kendisinden önce yapılmış çalışmalara nasıl bir katkı yapmayı
amaçladığı ortaya konabilir. Eğer çalışma hipotez test edilecek şekilde tasarlanmışsa, kaynak
incelemesi sonucunda geliştirilen ve test edilmek istenen hipotezler hakkında bilgiler vermek
mümkün olur.
Kaynak incelemesinin yapıldığı bölümün başlığının sadece Kaynak İncelemesi olarak
belirlenmesi yerine, içeriği yansıtacak şekilde seçilmesi gerekmektedir. Örneğin, 'Başarı
Değerlemenin Çalışanın Motivasyonu Üzerine 'Etkileri' başlıklı bir çalışmada kaynak
incelemesinin yapılacağı bölümün başlığı Başarı Değerleme Motivasyon İlişkisini Sorgulayan
Çalışmaların İncelenmesi şeklinde olabileceği gibi, eğer kuramsal boyutu öne çıkan bir konu
seçilmişse, Kuramsal Arka plan gibi bir başlık da uygun olabilir.
13.2.4. Yöntem
Bu bölümde, çalışmanın güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirmek isteyen okuyuculara
gerekli bilgilerin verilmesi esastır. Yöntem bölümünde aşağıdaki bilgilerin yer alması
gerekmektedir.






Katılımcıların veya deneklerin (birey, organizasyon vb.) tanımları,
Araştırmada kullanılan veri edinme ve analiz araçlarının tanımı,
Süreçlerin ortaya konması,
Araştırmanın gerçekleşmesi için yapılan varsayımların belirlenmesi,
Araştırmanın kısıtlarının belirtilmesi.

Araştırmaya konu olan katılımcılar (çalışanlar, hane halkı, tüketiciler, firmalar vs.) hakkında
demografik nitelikte bilgiler verilmesi gerekir. X mağazasından alışveriş kartına sahip
müşterilerle ilgili yapılacak bir çalışmada bu kişilerin cinsiyetleri, eğitim durumları, gelir
seviyeleri, iş durumları gibi özelliklerinin sıralanması gerekir. Eğer araştırma Türkiye'nin 500
Büyük Sanayi Firması üzerinde yapılıyorsa, araştırmaya konu olan firmaların üretim alanları,
kuruluş yılları, yıllık ciroları, çalışan sayılan gibi tanımlayıcı bilgilerin verilmesi gerekir.

Ayrıca, katılımcıların niçin seçildiklerinin (niçin X mağazasından alışveriş kartına sahip
müşteriler? Niçin 500 Büyük Firma?) gerekçelerinin ortaya konması gerekir. Ayrıca evrenin
de tanımlanması gerekir (diyelim X mağazasından toplam 800 alışveriş kartına sahip müşterisi
var). Evrene ilişkin tanımlayıcı bilgilere de ayrıca yer verilmelidir. Böylece, örnek kütlenin
evreni belli özellikler itibariyle temsil edip etmediği de tartışılmalıdır.
Araştırmanın evrenine ilişkin olarak çeşitli sorulara cevap verilmesi gerekmektedir. Bu
sorular aşağıda verilmektedir.
Araştırmanın evrenine ilişkin cevap verilmesi gereken temel sorular







Araştırmanın evreni nedir?
Örnek kütle kaç kişiden oluşuyor?
Örnekleme nasıl yapıldı?
Örneğin özellikleri nelerdir?
Temas kurulanların, cevaplamayı kabul eden/reddedenlerin sayısı nedir?
Temas kurma araçları nelerdir? (fax, telefon, görüşme, mektup vb.)

Saha çalışmalarında veri toplamada çeşitli araçlardan faydalanılmaktadır. Araştırma araçlarının
tanımlanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki sorulara cevap verilmesi gerekmektedir.




Kullanılan veri toplama araçları nelerdir? (testler, ölçekler, mülakat, anket, gözlem veya
ikincil veriler)
Araştırmacı tarafından özel bir ölçüm aracı geliştirildiyse bu ölçeği geliştirme süreci
nedir? Ölçeğin güvenilirliği araştırılmış mıdır?
Kullanılan ölçekleme yöntemi nedir (üçlü, beşli veya yedili ölçek, diğer)?

Eğer yeni bir veri toplama aracı geliştirilmişse bunun raporun en sonunda ek olarak verilmesi
gerekir.
Araştırmanın süreci konusunda kronolojik bir sıralama takip edilerek, aynı çalışmayı başka
birisi tekrarlamak istediğinde ihtiyaç duyacağı bilgilere yer verilmelidir. Yapılan her işlemin
(mülakatçıların veya anketörlerin eğitilmesi gibi) yeri, zamanı ve şartlan ortaya konmalıdır.
Tahmin edilemeyen ve çalışmayı etkilediğine inamları şartlar belirtilir. Katılımcılara yapılan
sunum, ikna yöntemleri açıklanır. Ayrıca, kaç tane mülakat/anket/gözlem tasarlandığı, kaçının
gerçekleştiği, bazılarının araştırmada yer almalarının niçin sakıncalı olduğu, araştırmanın
hangi tarihlerde yürütüldüğü gibi bilgilere yer verilir.
Araştırmanın varsayımları ve kısıtlarına ilişkin bilgilere yer vermek, hem 'araştırmanın
sonuçlarının anlamının gerçekçi bir şekilde yorumlanabilmesi' hem de araştırma ahlakı
açısından gereklidir. Örneğin, üç vardiya çalışan bir işletmede gündüz saatlerinde yapılan
"çalışanların iş tatmini" araştırması muhtemelen gece vardiyasında yapıldığında farklı sonuçlar
doğuracağından, araştırmacı bunu bir kısıt olarak ifade etmek durumundadır. Özellikle klasik
ekonomik kuramda yapılan varsayımlar ünlüdür. Örneğin, 'tam rekabet şartlarının olduğu bir
piyasada....' veya kumaş ve buğday olarak sadece iki ürünün üretildiği ve üretim faktörü olarak
sadece işgücünün kullanıldığı bir ekonomide...' türünden varsayımlarla sıkça karşılaşılır. Tam
rekabet şartlan veya sadece iki ürünlü bir ekonomi hiçbir zaman olmamıştır ve olmayacaktır.

Bu tür varsayımlar sosyal bilimlerin her alanında kullanılır. "Türkiye nüfusunun yıllık ortalama
%2 artacağı varsayılarak', Tam petrol fiyatlarının yıllık ortalama %30 artacağı varsayılarak'
değişik çalışmalar yapılır. Bu tür varsayımlar bazı araştırmaların yürütülebilmesi için
kaçınılmaz olarak yapılır.
Araştırmada kullanılan istatistiksel yöntemlere ilişkin açıklamalara ayrıntılı olarak yer
verilmelidir. Seçilen analiz yönteminin seçiliş sebeplerinin açıklanması gerekir. Çalışmanın
tasarlanış şekline göre istatistiksel yönteme ilişkin bilgiler bulgular kısmında yer alabilir.
Özellikle bulgular birden çok bölümde ele alınmış ve bölümlerde değişik istatistiksel yöntemler
kullanılmışsa, her yöntem (tercih edilme sebebiyle birlikte) ilgili bölümde açıklanabilir.
13.2.5. Bulgular
Bulgu, bulunan şeydir. Araştırma bulgusu, amaçlar doğrultusunda yapılan aramadan sonra,
problem çözümüne "ışık" tutucu nitelikteki bilgidir. Bulgu, ham verilerin işlenmesi,
çözümlenmesi ve içsel olarak yorumlanması ile elde edilen bilgidir. Bu yönü ile bulgu, belli
bir araştırma sonunda elde edilen ve kullanıma hazır hale getirilmiş bir üründür; karanlığa
tutulmuş bir ışıktır.
Türleri
Bulgular, kaynaklandıkları ham verinin türüne göre, olgusal ya da yargısal nitelikte
olabilmektedir. Olgusal nitelikteki bulgular, olası işlem yanılgıları dışında, nesneldir, kişisel
görüş ve beğenilerden etkilenmeyen bir özelliğe sahiptir. Örneğin, iki örneklemde yer alan
bireylerin yaş ortalamaları, ağırlık karşılaştırmaları gibi.
Yargısal bulgular kişisel görüş, beğeni ve tutumlardan kaynaklanan verilere dayalı olan
bilgilerdir. Bunlar, temelde, özneldir. Örneğin, öğretim yılı uzunluğu, evlenme yaşı, iyi bir eş'de
aranan nitelikler vb. konularda belirlenen görüş ve tutumlar, yargısal türden bulgular üretir.
Bilimsel araştırmalarda, olabildiğince olgusal bulgular elde edilmeye çalışır. Olgusal bulgulara
dayalı çözümler üzerinde anlaşmak daha kolaydır. Örneğin, evlenme yaşının kaç olması
gerektiğine ilişkin görüşler yeri-ne, evlenme yaşı ile ilişkili görülen önemli değişkenler
arasındaki nesnel ilişkilerin gözlenmesine dayalı bir bulgu, daha inandırıcıdır.
Sunuluşu
Problem çözümüne ışık tutabilecek bulguların, iyi bir iletişim sağlayacak şekilde sunulması son
derece önemlidir. İyi bir sunu şekli, bulgunun problem çözümüne katkısını artırır.
Araştırma bulgularının sunuluşunda, rapor hazırlama kurallarına uyulur. Bu konuda, okuyucu,
yazarın daha önce yayınlanan (1976, 1979; 1981,1991) "Araştırmalarda Rapor Hazırlama"
adlı kaynağına başvurabilir.
Bulgular, olabildiği ölçüde sayısallaştırılıp, çizelge ve şekillerle de desteklenerek sunulmalıdır.
Bulgular, yorumdan ayrı, onunla karıştırılmadan sunulmak zorundadır. Bu, ayrı bölüm, altbölüm
ya da paragraflar şeklinde olabilir.

Bulgular, elde edildikleri şekli ile, olduğu gibi sunulmalıdır. Bulgunun, beklendik ya da
beklenmedik yönde çıkması, bu zorunluğu değiştirmez. Araştırmacının kendisi için
"beklenmedik" olan bir bulgu, bir başkası için "beklenen sonuç" da olabilir. Araştırmacının
görevi, betli sorulara cevap aramak ya da belli beklentileri sınamaktır; çıkan sonuçları
değiştirmek ya da önemsememek değil.
Bulguların organize ediliş şekilleri, araştırmanın kalitesinin önemli göstergelerinden bir
tanesidir. Bazı araştırmalarda bulgular tek bölümde toplanırken, bazılarında birden çok bölüme
yayılabilirler. Bu, ele alınan konu ve takip edilen süreçle ilgilidir. Örneğin Küçük İşletmelerde
İnsan Kaynakları Yönetimi konulu bir çalışmada bulgular bir tek başlık altında toplanabileceği
gibi, İK Seçme-Yerleştirme Uygulamaları, Ücretlendirme, Eğitim-Geliştirme gibi alt başlıklar
şeklinde de ele alınabilirler. Her bölümde eğer hipotezler ifade edilmişse, yapılan analizler
sonucunda bunların kabul mu yoksa ret mi edildikleri belirlenir.
Bulgular bölümü bir anlamda araştırmanın varlık nedenidir. Bu sebeple bulguların en kestirme
yoldan ve en açık şekilde ortaya konması gerekir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan gerçekler
burada sergilenir. Bu gerçekler nitel, nicel veya her iki analiz teknikleri kullanılarak elde
edilebilir. Tablo, grafik ve şekillere yer verilir. Eğer varsa, mülakat edilen kişilerden bire bir
alıntılar yapılır. Gözlem yapılmışsa, ilginç ve ilgili olaylar tanımlanır.
Bu noktada, bulgu ile yorum arasındaki noktaya dikkat çekmek gerekir. Bulgular kısmında
sadece elde edilen gerçekler açıklanmalıdır. Bunların ne anlama geldiklerinin tartışılması
'tartışma/yorum bölümünde yapılmalıdır. Örneğin, Atıştırma (fast-food) sektöründe emeklilik
sonrası çalışanlarla 18 yaş öncesi çalışanların performanslarının karşılaştırılması konusunda
yapılan bir çalışmada, bulgular kısmında bu iki grup çalışanlar arasında performans farkı
olmadığı keşfedilmiş olsun. Tartışma/Yorum bölümünde ise (bu kısım Sonuçlar bölümünde de
ele alınabilir) çalışan tedariki için sadece 18 yaş öncesi işgücü grubu değil, emeklilik sonrası
işgücü grubunun da he-def alınabileceği sonucuna ulaşılabilir. Veya, erkek çalışanlarla bayan
çalışanların sendikalaşma eğilimlerini karşılaştıran bir çalışma-da (ki bu tür çalışmalar vardır),
erkeklerin sendikalaşma eğilimlerinin bayanlardan daha yüksek olduğunu bulgular bölümünde
keşfe-deriz. Tartışma/Yorum bölümünde ise bundan sonra kurulacak yeni işletmelerde kadın
işgücüne olan talebin daha yüksek olacağı yorumu yapılabilir.
Sonuç olarak, bulgular bölümünde, araştırma sonucunda ulaşılan gerçeklere yer verilir. 'Başarı
değerleme, motivasyon üzerinde olumlu etki yapmaktadır', 'Bayan öğrencilerin sınavlarda
kopya çekme eğilimleri ile erkek öğrencilerin eğilimleri arasında anlamlı bir fark yoktur', 'Türk
kadınları arasında sigara içenlerin oram giderek art-maktadır' gibi. Tartışma bölümünde ise
bunların ne anlama geldikleri sorgulanır. İşletmelere, sistematik olarak performans değerleme
uygulamasına geçmeleri tavsiye edilebilir. Gözetmenlere sınavlarda dikkatlerini çoğunlukla
erkek öğrencilere yoğunlaştırmaları yerine bayanlara da aynı hassasiyetle yaklaşmaları
önerisinde bulunulur. Bayanlarda sigara içme oranını artmasının bebek hastalık ve ölümlerinde
bir artışa sebep olacağı ifade edilir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak her bulgunun
hem uygulama hem de kuramsal açıdan ne anlama geldiğinin ayrıntılı olarak tartışılması
gerekir. Son olarak, bulgulara ilişkin bölümlerin içeriği oluşturulurken, araştırma problemleri
ve/veya hipotezlerle bir paralellik içerisinde olmasına dikkat edilmelidir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde bilimsel bir araştırmada yazma aşamasında birtakım hususlara dikkat edilmesi
gerektiğini ve araştırma raporu hazırlanırken özet, giriş, kaynak incelemesi, yöntem,
bulgular, sonuç ve öneriler, kaynakça ve ekler şeklinde sıralanan araştırma kısımlarının
kapsamlarını öğrendik.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

1) Araştırma bulgularının sunuluşunda, rapor hazırlama
kurallarına uyulur.

( )

( )

2) Olgusal nitelikteki bulgular, olası işlem yanılgıları dışında,
nesneldir.

( )

( )

3) Araştırmaya konu olan katılımcılar hakkında demografik
nitelikte bilgiler verilmez.

( )

( )

4) Araştırmada kullanılan istatistiksel yöntemlere ilişkin
açıklamalara ayrıntılı olarak yer verilmelidir.

( )

( )

5) Çalışma planı yapılırken yazma aşaması için mutlaka
zaman ayrılmalıdır.

( )

( )

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6) Aşağıdakilerden hangisi araştırma raporunu yazma aşamasında dikkat edilmesi gereken
konulardan değildir?
a) Yazmak için uygun ruh halinde olmak
b) Kullanılan kaynakların kaydının tutulması
c) Dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmak
d) Yazma sürecinde düzenli sıra izlemek
e) Çalışma arkadaşlarıyla tartışmak
7) Araştırma kapsamında yapılan anket formu tipik bir araştırma raporunda bulunması gereken
aşağıdaki kısımlardan hangisinde yer alır?
a) Bulgular
b) Özet
c) Kaynakça
d) Özet
e) Ekler

8) Aşağıdakilerden hangisi yöntem bölümünde yer alması gereken unsurlardan değildir?
a) Katılımcıların veya deneklerin (birey, organizasyon vb.) tanımları
b) Süreçlerin ortaya konması
c) Araştırmada kullanılan veri edinme ve analiz araçlarının tanımı
d) Değişkenlerin özellikleri
e) Araştırmanın gerçekleşmesi için yapılan varsayımların belirlenmesi

9) Aşağıdakilerden hangisi iyi yazılmış bir özetin özellikleri arasında yer almaz?
a) Kısa olmalıdır.
b) Araştırmanın bir kısmını içermelidir.
c) Nesnel, muğlaklıktan arınmış ve kolayca okunabilecek şekilde yazılmalıdır.
d) Okuyucunun ihtiyaçlarını karşılamalıdır.
e) Özetin akışı, araştırma raporunun akışıyla eşgüdüm sağlamalıdır.

10) Araştırma raporunda bulgulara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bulguların organize ediliş şekilleri, araştırmanın kalitesini göstermez.
b) Bulgular bölümünde, araştırma sonucunda ulaşılan gerçeklere yer verilir.
c) Bulgular, elde edildikleri şekli ile, olduğu gibi sunulmalıdır.
d) Bulgular bölümü bir anlamda araştırmanın varlık nedenidir.
e) Bulgulara ilişkin bölümlerin içeriği oluşturulurken, araştırma problemleri ve/veya
hipotezlerle bir paralellik içerisinde olmasına dikkat edilmelidir.

CEVAP ANAHTARI
1 ( Doğru ), 2 ( Doğru ), 3 ( Yanlış ), 4 ( Doğru ), 5 ( Doğru ),
6 ( d ), 7 ( e ), 8 ( d ), 9 ( b ), 10 ( a ).

14. ARAŞTIRMA RAPORUNUN YAZILMASI

Bu Bölümde Neler Göreceğiz?
14. ARAŞTIRMA RAPORUNUN YAZILMASI
14.1. Sonuç
14.2. Yorum
14.2.1. İç Yorum-Dış Yorum
14.2.2. Sınırlılıkların Gözetilmesi
13.2.3. “Beklenmedik” Bulguların Yorumu
14.3. Öneriler
14.4. Kaynakça
14.5. Ekler
14.6. Yazımda Kullanılacak Üslup

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Araştırma raporu nasıl yazılmaktadır?
2) Yorum türleri nelerdir?
3) Yazımda nasıl bir üslup kullanılmaktadır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Araştırma raporunun
yazılması

Bilimsel
bir
araştırma Bilimsel bir araştırma
raporunun nasıl yazılması raporunun nasıl yazılması
gerektiğini öğrenir.
gerektiğini bilir.

Anahtar Kavramlar
Araştırma Raporu, Yorum, Üslup

Giriş
Bilimsel bir araştıra raporu yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu
hususlar, araştırma raporu kısımları doğrultusunda şekillenmektedir. Ayrıca araştırma raporu
yazılırken kullanılması gereken üslup da büyük önem arz etmektedir. Bu bölümde bilimsel bir
araştırma raporu yazılırken dikkat edilecek hususlara, kullanılması gereken üsluba
değinilecektir.

14. ARAŞTIRMA RAPORUNUN YAZILMASI
14.1. Sonuç
Yorum/tartışma bu başlık altında da ele alınabilir. Mantıken, her bulgu için en azından bir sonuç
oluşturmak gerekir. Bunun anlamı, bulgular kısmı ile sonuç kısmının benzeri uzunlukta
olmalarıdır. Uygulamada, özellikle Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde Sonuç bölümünün
tartışmalardan uzak ve yavan bir şekilde, araştırmanın bir özeti olarak verildiğine
rastlanmaktadır. Bulguların derinlemesine tartışılmaktan ve yorumlanmaktan uzak bir şekilde
sunulmasına gösterilecek en basit tepki 'sonuç ne?' sorusudur. Bulguların kuram veya uygulama
bakımından bir anlamı yoksa çalışmanın da fazla bir anlamı olduğu iddia edilemez.
Araştırmanın Sonuç bölümünde (bu bölümünün başlığının sadece Sonuçlar şeklinde
konmasındansa daha ilginç bir başlık olması tercih edilir) araştırmacı, araştırmanın yapılış
sebebi olan araştırma sorularına açık, sade ama akıcı bir anlatımla cevap vermelidir. Sonuç
bölümünün bulgular bölümüyle benzeri bir akış takip etmesi doğaldır. Zira, belirtildiği üzere,
hem bulgulara hem de sonuçlara ilişkin bölümlerin akışını araştırma soruları şekillendirir.
Sonuç bölümünde, araştırmacının ulaştığı sonuçların daha sonra yapılacak araştırmalar için
ne anlama geldiğine dair fikirlere de yer verilmelidir. Her araştırma kendine özgü kısıtlara
sahip olduğundan, bu kısıtları birer eleştiri olarak başkalarından duymak yerine,
araştırmacının kendisinin ifade etmesinde fayda vardır. Sonuç bölümünde elde edilen
bulgular ışığında belli genellemeler yapılır ve bulguların kuram ve uygulama açısından ne
anlama geldikleri tartışılırken 'ne anlama gelmediklerinin de' belirtilmesi akademik ahlak ve
anlayışın bir gereği olarak ifade edilmelidir.
14.2. Yorum
Yorum, bulgulara, araştırma amaçları doğrultusunda verilen anlam'dır. Araştırma
bulgularının yorumlanması kaçınılmazdır. Uygun bir yorumla bütünleşmeyen bulgular,
araştırma problemine çözüm önerisi getiremez. Yorumlanmayan bulgular, dağınık, ilişkisiz
ve havada kalmış bir görünümdedir (Borg. 1969, ss. 169-98).
Aslında, araştırma süreçleri, tümüyle, uygun bir yorum yapma olanağı sağlamaya dönüktür.
Elde edilen bulgular, araştırmacının, problem konusunda daha yoğun bir biçimde düşünmesine,
sonucu etkileme olasılığı yüksek değişkenlerin bulunmasına ve böylece de çözüm için kararı
kolaylaştırma amacına hizmet eder.
Bütün araştırmalar yüzeyde görülebilen olguların arkasında yatan ve kolaylıkla görülmeyen
ilişkiler sistemini ortaya çıkarmak amaç ve isteği ile ele alınmaktadır. Böylece mevcut bilgilere
yenileri eklenmektedir. Dikkatlice hazırlanmış bir araştırma projesinin, en çok yaratıcılık ve
yeterli alan bilgisi isteyen aşaması şüphesiz, araştırma için toplanan verilerin dikkatli ve
sistematik bir biçimde analizi ve bulguların yorumlanması aşamasıdır. Bu aşama, araştırma
yapanların yaşantılarında görüldüğü gibi, güçlüklerle dolu olduğu kadar, mevcut ve bilinmeyen
yeni bulgulara doğru yönelindiği zaman aynı oranda da önemli bir motivasyon kaynağı
olmaktadır (Uysal, 1975, s.37),

Yorumlar, önceden geliştirilmiş "yorum ölçütleri'ne göre yapılır. Örneğin, hangi düzeylerdeki
kan basıncının, hava kirliliğinin, başarı oranının, ilişki düzeyinin "normal" ya da kabul edilebilir
sayılacağına önceden karar verilir. Yorumlar bu ölçütlere göre yapılır.
Verilerin yorumlanması öznel ve çok yönlü bir süreçtir. Veriler araştırmacının dışında oluştuğu
halde, yorum kişiden kaynaklanır ve her zaman öznel (subjektif) dir. Aynı sonuçların farklı
anlamlara gelebilecek biçimde yorumlanabilmesi olanaklıdır. Geçerli bir yorum için, verilerin
geçerli olması zorunlu fakat yeterli değildir.
Çekirgeye atlamasını öğreten bir "araştırmacının" yorumu bu konuda eski ve çok verilen bir
örnektir. Bütün ayakları sağlam ve yerinde iken araştırmacının her "atla" deyişinde atlayan
çekirgenin, her kez, bir ayağı kopartılarak "atla" emirleri yinelenir. Son ayağı kalıncaya dek
gittikçe artan bir çaba ile de olsa atlayan çekirgenin, bu ayağı da koparılınca artık atlayamaz olur.
Araştırmacı, bu durumu, "bütün ayakları koparılan çekirge sağırlaşıyor" şeklinde "yorumlar"
(Scott ve Wertheimer, 1962). Bir başka araştırmada, "orta" ve "ileri" yaşta evlenmiş bayanlardan
olan çocukların kendi yaş gruplarından daha zeki oldukları görülür. Araştırmacının yorumu:
"bayanların geç evlenmesi doğacak çocukların daha zeki olmalarını sağlıyor" şeklindedir. Oysa
dikkatli bir okuyucu, toplanan verileri yeniden değerlendirecek, geç evlenmenin zeki çocuk
doğumunun nedeni olmadığını "zeki" bayanların, genellikle, daha geç evlendiklerini göstererek,
durumun, çok ayrı bir biçimde değerlendirilmesini sağlar.
Yorum çok yönlüdür. Bulgulara ne kadar değişik açılardan bakılabilir ve değerlendirilebilirse,
yorumun geçerlik olasılığı o derece artar. Yorum son yargı değil, serbest tartışmadır; o kadar
ki, yorum yerine "tartışma" başlığı da kullanılabilir. Bu aşamada, "bunları daha farklı
yorumlama olanağı var mıdır? sorusu, araştırmacıya kılavuz olmalıdır.
14.2.1. İç Yorum - Dış Yorum
Araştırma bulguları, iç ve dış olmak üzere, iki aşamalı bir yorumlama işleminden geçirilir.
İç yorum, verilerin çözümlenmesi ile elde edilen bulguların kendi içinde yapılan bir
değerlendirmesidir. Bu yönüyle, iç yorum mekanik bir süreçtir. Örneğin, iki değişken arasında
bulunan korelasyon katsayısının, gruplarının karşılaştırılması sonucu elde edilen F ve t
oranlarının anlamlı sayılıp sayılmayacaklarının kararlaştırılması birer iç yorumdur. Araştırmacı,
bulunan değerler ile "çizelge değerleri"ni karşılaştırarak bir sonuca varır. İç yorumun
yapılabilmesi araştırma yöntem ve tekniklerinin iyi bilinmesini gerektirir.
Dış yorum, bir bakıma, iç yorumun araştırma problemine yansıtılmasıdır. Dış yorumda, bulgular:
a) Daha önce geliştirilmiş ölçütler ve kuramsal yapı (varsa denenceler) ile
b) Aynı konuda yapılmış öteki araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılır, tartışılır.
Araştırmacı, bulgularını yorumlarken, özellikle şu soruları cevaplandırmaya çalışmalıdır:
(Kerlinger, 1964, s. 604).
... (Bulguların) anlamı nedir? Özel olarak bu araştırma için anlamı nedir? Önceki
ilgili araştırmalardaki bulgu ve yorumlar ışığında daha geniş olarak bunun anlamı
nedir? Kuramsal yordamı doğrulayan veya doğrulamayan şekli ile anlamı nedir?...

Dış yorum yapabilmek için, araştırmacının, araştırmanın yapıldığı alanı çok iyi bilmesi gerekir
(Yıldırım, J966). Bunun sonucu olarak da, yorum yapılırken, problem bölümünde verilen
alanyazın (literatür) ile sürekli ilişki kurulur. Yeni yorumlar, bilinenlere bir şeyler katma
yönünde ve sağlam temellere oturacak biçimde olmalıdır. Bu aşamada, zorunluk olmadıkça,
önce verilmeyen kaynaklara başvurulmaz. Bunun aksi bir durum, önceki alanyazın taramasının
yetersizliği anlamına gelir (Fox, 1969, s. 743).
14.2.2. Sınırlılıkların Gözetilmesi
Yorumda, araştırmanın sınırlılıkları mutlaka dikkate alınmalıdır. Bulgular, ancak, belirlenen
sınırlılıklar içinde bir anlam taşır. Onlara anlam yüklemeden önce, bu sınırlılıkların bir kez daha
gözden geçirilmesinde yarar vardır.
Anımsanacağı üzere, araştırmada, problem alanının tanımlanması ile yöntemden kaynaklanan
sınırlılıklar olabilir. Bunlar, seçilen problem dilimi, izlenen araştırma yaklaşımı (araştırma
modeli), evren, toplanan veri türü ve toplama teknikleri ile çözümleme tekniklerinden
kaynaklanabilir. Bu arada, bulguların, olgusal ya da yargısal nitelikte oluşlarına da özellikle
dikkat edilmelidir.
14.2.3. "Beklenmedik" Bulguların Yorumu
Bulgular, önceden geliştirilen beklentiler (hipotezler/denenceler) ışığında yorumlanır. Aksi
halde, şansa dayalı sonuçların önemli bulgular olarak nitelendirilme olasılığı artar. Ancak,
bulguların beklendik ya da beklenmedik yönde çıkmasına göre, kabulü ve yorumu kolay ya da
zor olabilmektedir. Genellikle, beklentilere uygun bulguların araştırmacılarca daha rahat kabul
edildikleri ve yorumlandıkları; beklenmedik bulguların ise, çoğu kez, reddedildiği, önemsiz
görüldüğü ve yorumlamada güçlük çekildiği bilinmektedir.
Sonuçların beklenmedik yönde çıkması halinde, araştırmacının, bunun nedenini, genellikle,
yöntem sınırlılıklarında görme eğiliminde olduğu, kendi geliştirip uyguladığı yöntemi şiddetle
eleştirdiği, topladığı verilerin geçerlik ve güvenirliğinden büyük ölçüde kuşkulandığı
görülmektedir. Belli ölçüler içinde, bir kimsenin kendi yaptıklarını eleştirmesi ve hatta, seyrek
de olsa, onu toptan geçersiz sayması, yanıldığını kabul etmesi normaldir. Ancak, bunun her
beklenmedik bulguya karşı, otomatik bir tepki halinde gelişmesi, araştırmacının ciddiyeten ne
derece uzak bir çalışma içinde olduğunun da bir ifadesi olmak gerekir. Çünkü, aynı yöntem ile
beklendik bulgular elde edilseydi, aynı araştırmacı, büyük bir olasılıkla, sonuçları olduğu gibi
kabul etmekte, onları geçerli ve güvenilir saymakta fazla endişe duymayacaktı.
Gerçekte, araştırmacı, elde ettiği bulguları, önceden belirlediği sınırlılıklar içinde, olduğu gibi
kabullenmek ve hatta "savunmak" durumundadır (Fox, 1969). Bir başka deyişle, araştırmacı,
bulmak istediğini değil, bulduğunu sunmak ve savunmak zorundadır. Ancak, sonuçların
beklenmedik yönde olması halinde ortaya çıkan yeni durumun yeni araştırmalarla sınanarak
geliştirilmesi gereği vardır. Şayet beklendik bulgularla yetinilseydi, test etme sürecine pek gerek
kalmazdı.

14.3. Öneriler
Anımsanacağı üzere, araştırma, bir aydınlatma sürecidir. Ürün olarak elde edilen bulgular,
problem alanını aydınlatma, karar vermeyi kolaylaştırma ve uygulamayı iyileştirme amacına
yöneliktir.
Araştırmacı, vardığı yargıya dayalı olarak, problem çözümünü sağlamak ya da onu
kolaylaştırmak üzere, iki tür öneri geliştirir. Bunlar:
1) Uygulama önerileri ile
2) Yeni araştırma önerileri'dir.
Uygulama önerileri, araştırma sonucu bulunanlar ışığında, problemin, kuramsal yada pratik
düzeyde, çözümü için, öngörülen değişiklikleri ve izlenmesi gereken yaklaşımları içerir. Bu
önerilerin, problemle doğru-dan ilgilenenlerce de anlaşılıp uygulanabilecek nitelikte olmasına
özen gösterilmelidir. Araştırma önerileri ise, elde edilen yeni bilgiler ve ortaya çıkan yeni durum
ışığında, problemin çözümüne daha da katkısı olabileceği anlaşılan yeni araştırma alanlarını
(projelerini) belirlemeye yöneliktir.
Bunların, tümüyle, yapılan araştırmanın özgün katkısı ile ortaya çıkmış öneriler olması gerekir.
Aksi halde, bu çalışma yapılmadan da söylene-bilecek türden genel önerilere yer verilmemelidir.
Her iki öneri paketi de, bulgulara ve yargılara dayalı olmak zorundadır. Aksi halde, bilimsel
çalışmadaki düzenlilik ve birikimlilik ilkelerine uyulmadığı için, araştırma ve uygulama
zincirlerinde sağlıklı halkalar oluşturulamaz. Bu durum, araştırmalarda en sık rastlanan
yanılgılardandır. Araştırmacı, her önerinin kendi araştırmasında berraklaşan gerekçesini açık
seçik görebilmeli ve istendiğinde de gösterebilmelidir.
Öneriler de tümüyle kişiseldir. Bu nedenle de, herkesin üzerinde anlaşması beklenemez. Ancak,
bu durum, onların, araştırma bulgularına dayalı olması zorunluluğunu kaldırmaz.
Öneriler konusunda son bir anımsatma da, bulguların olasılığa dayalı oluşunun
unutulmamasıdır. Yapılan tek bir araştırma ile belli bir kuramın ya da belli bir uygulamanın
tümüyle değişmesi gerektiğini savunmak ve önermek, yapılan işin özünü anlamamak olur.
Önerilerde "ölçülülük" ilkesi (Karasar, 1976, s. 110) unutulmamalıdır.
14.4. Kaynakça
Bu bölümde başkalarına ait olup, araştırmada kullanılan fikir-düşünce ve malzemelere dair
bilgilere, sahiplerinin haklanın teslim edilmesi ve başka araştırmacıların da kullanabilmelerinin
sağlanması amacıyla alfabetik bir düzen ve belli bir sitem içerisinde yer verilir. Yani, Kaynakça
oluşturulur. Değişik kurumlar tarafından benimsenen farklı kaynak gösterme biçimleri vardır.
Ancak bu konuda en yaygın kabul gören kaynak gösterme biçimi Harvard sistemi olarak bilinir.
Yukarıda da belirtildiği gibi kullanılan her kaynak geciktirilmeden kaynakçaya
kaydedilmelidir. Aksi taktirde, ileride başvurulan kaynaklara ilişkin bazı bilgilerin elde
edilememesi gibi değişik sıkıntılar yaşanabilir. Kaynakçanın oluşturulması sıkıntılı bir iştir.
Eğer, bütün kaynaklar yazım aşamasının en sonuna bırakılırsa hem çok zaman kaybı, hem de
bıkkınlığa sebep olur. Kural olarak kullanılan her kaynak hemen kaynakçaya eklenmelidir.

Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde hangi kaynak gösterme sisteminin kullanılacağına dair
her üniversite bir kılavuz oluşturur. Bu tür çalışmalarda, ilgili üniversitenin hazırladığı 'Tez
Yazım Kılavuzu' öğrencinin öncelikle dikkate alması gereken belgedir.
14.5. Ekler
Araştırmalarda çok fazla arzu edilmese de bazı durumlarda eklere yer vermek gerekir. Ekler
ancak araştırmanın genel akışı içerİsinde yer verilemeyecek nitelikte olup, bazı okuyucuların
ilgisini çekeceği düşünülen konularda verilir. Anket formları ve kullanılan istatistiksel modele
ilişkin ayrıntılı bilgiler yaygın olarak ekler bölümünde yer alan materyallerdir.
14.6. Yazımda Kullanılacak Ak Üslup
Yazma aşamasında hem kelime seçiminde hem de kullanılacak üslup konusunda titiz olmak
gerekmektedir. Lisans sonrası öğrencilerin çalışmalarında sıkça rastlanan üslup hatalarının
başında akademik bir çalışmayı gazete yazısı veya siyasi parti bildirisi şeklinde yazmalarıdır.
Oysa akademisyenler, araştırmalarını 'kafalarındaki doğrulan ispatlamak' için değil, bulguların
ışığında kafalarda doğrular oluşturmaya katkı yapmak için yaparlar. Siyasi partilerin doğruları
vardır ve verilerin anlamı bu doğrular ışığında sergilenir. Gazeteciler veya televizyoncular için,
habere ilişkin üslubu biraz dramatik hale getirerek reyting artırmak, işin gereğidir. Ancak,
akademisyenin konumu farklıdır.
Bu sebeple, akademik çalışmalarda özellikle şu hususlara dikkat etmek gerekir:










Mümkün olduğunca objektif olmalı. Araştırma raporu bilimsel bir çalışmadır. Hikaye
veya roman değil. 0 halde sübjektif (kanaatimce 1997 dünyada bütün ülkeler için berbat
bir yıl oldu), abartılı (görüldüğü gibi çalışmamızda mükemmel sonuçlar elde edildi)
veya duygusal (demiryolu işçilerimiz devletin insafsız tutumu yüzünden göz yaşartıcı
bir sefaletin içine sürüklenmiş ve adeta yok olma gibi makus bir kadere mahkum
edilmişlerdir) ifadelere yer verilmemelidir.
Araştırma raporunda gözü kapalı bir şekilde bir durum lehine iddialara yer
verilmemeli. Elde edilen veriler iddiaları şekillendirmelidir. Yoksa,
iddiaları/varsayımları desteklemek adına verilere müdahale etmek, sadece iddiaları
doğrular nitelikte verileri dikkate almak, bilimsel araştırmanın mantığının dışına
çıkmaktır. Bu aynı zamanda ahlaki bir sorundur.
"Ben", "benim çalışmam" gibi ifadelerden kaçınılmalıdır. Mümkün olduğunca nötr
ifadeler veya pasif cümleler kullanılmalıdır. 'Çalışmam' yerine 'bu çalışma'; 'kadınların
erkeklere nazaran işe daha fazla yoğunlaştıklarını belirledim' yerine 'kadınların
erkeklere nazaran işe daha çok yoğunlaştıkları belirlendi' türünden ifadeler
benimsenmelidir.
İfadeler açık, basit, dolaysız bir tarzda ortaya konmalıdır. Ancak, basitlik adına
rutinlikten kaçınılmalıdır. Genellikle 'bir fîkir bir cümle' şeklinde özetlenen kurala
uymak faydalıdır. Ancak, bu çalışmadan da tespit edileceği üzere, bu kurala sadık
kalmak pek kolay değildir.
Söylenecekleri en az kelimeyle ifade etmek ve en basit dili kullanmak gerekir.




Bu tür ve benzeri ifade bozukluklarından kaçınmak gerekir. Araştırmacı, bu konuya
özel bir titizlik göstermelidir.
Bilimsel bir araştırmada imla kurallarına mümkün olduğunca uyulmalıdır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde bilimsel bir araştırma raporunun nasıl yazılması gerektiğini, araştırma raporunun
kısımlarından hareketle irdeledik ve yazımda kullanılması gereken üslubu öğrendik.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

1) İç yorum, verilerin çözümlenmesi ile elde edilen bulguların
kendi içinde yapılan bir değerlendirmesidir.

( )

( )

2) Araştırma, bir aydınlatma sürecidir.

( )

( )

3) Araştırmalarda çok fazla arzu edilmese de bazı durumlarda
eklere yer vermek gerekir.

( )

( )

4) Araştırma raporunda gözü kapalı bir şekilde bir durum
lehine iddialara yer verilmelidir.

( )

( )

5) Araştırmada kullanılan her kaynak geciktirilmeden
kaynakçaya kaydedilmelidir.

( )

( )

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6) Bilimsel bir araştırmanın yazımında kullanılacak üslup ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Mümkün olduğunca objektif olunmalıdır.
b) Söylenecekleri en az kelimeyle ifade etmek ve en basit dili kullanmak gerekir.
c) "Ben", "benim çalışmam" gibi ifadelerden kaçınılmalıdır.
d) Açıklık, basitlik adına rutin ifadeler kullanılmalıdır.
e) Bilimsel bir araştırmada imla kurallarına mümkün olduğunca uyulmalıdır.

7) Araştırma raporunda yorum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yorum, bulgulara, araştırma amaçları doğrultusunda verilen anlamdır.
b) Araştırma bulgularının yorumlanmaması gerekmektedir.
c) Verilerin yorumlanması öznel ve çok yönlü bir süreçtir.
d) Yorum çok yönlüdür.
e) Yorum son yargı değil, serbest tartışmadır.

8) Araştırma raporunda önerilere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Öneriler tümüyle kişiseldir.
b) Araştırmacı, her önerinin kendi araştırmasında berraklaşan gerekçesini açık seçik
görebilmelidir.
c) Önerilerin araştırma bulgularına dayalı olması zorunluluğu yoktur.
d) Uygulama önerileri, araştırma sonucu bulunanlar ışığında, problemin, kuramsal yada
pratik düzeyde, çözümü için, öngörülen değişiklikleri ve izlenmesi gereken yaklaşımları içerir.
e) Araştırmacı, vardığı yargıya dayalı olarak, problem çözümünü sağlamak ya da onu
kolaylaştırmak üzere öneri geliştirir.
9) Araştırma raporunun yazılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bulguların kuram veya uygulama bakımından bir anlamı yoksa çalışmanın da fazla
bir anlamı olduğu iddia edilemez.
b) Sonuç bölümünde elde edilen bulgular ışığında belli genellemeler yapılır.
c) Bulguların kuram ve uygulama açısından ne anlama geldikleri tartışılırken 'ne anlama
gelmediklerinin de' belirtilmesi gerekir.
d) Hem bulgulara hem de sonuçlara ilişkin bölümlerin akışını araştırma soruları
şekillendirir.
e) Sonuç bölümünün tartışmalardan uzak bir şekilde, araştırmanın bir özeti olarak
verilmelidir.
10) Araştırmada sınırlılıklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yorumda, araştırmanın sınırlılıkları mutlaka dikkate alınmalıdır.
b) Bulgular, ancak, belirlenen sınırlılıklar içinde bir anlam taşır.
c) Araştırmada bulgulara anlam yüklemeden önce, sınırlılıkların gözden geçirilmesi
zaman kaybına neden olur.
d) Araştırmada, problem alanının tanımlanması ile yöntemden kaynaklanan sınırlılıklar
olabilir.
e) Bulguların, olgusal ya da yargısal nitelikte oluşlarına da özellikle dikkat edilmelidir.

CEVAP ANAHTARI
1 ( Doğru ), 2 ( Doğru ), 3 ( Doğru ), 4 ( Yanlış ), 5 ( Doğru ),
6 ( d ), 7 ( b ), 8 ( c ), 9 ( e ), 10 ( c ).
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