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“THE PROCESS OF SCIENTIFIC RESEARCH FROM PROBLEMATIC TO
RESULTS: MODEL EXAMPLE OF RESEARCH REPORT”
Aydın USTA*
Özet
Çe itli nedenlerle ilgi duyulan bir konu hakkında bir soru sorulması;
sorudan hareketle o konu üzerinde dü ünülmesi ve söz konusu soruya yanıt
aranılması; birçok çalı manın yürütülmesini ve zorlu bir süreci gerektirmektedir.
Kısacası bu süreç, bilimsel ara tırma süreci olarak adlandırılabilir.
Söz konusu soruyu do ru yanıtlayabilmek için ise; ara tırmanın amacını,
hipotezlerini veya ara tırma sorularını, yakla ımını, yöntemini ve tekniklerini
belirlemek gerekmektedir. Çünkü do ru bilgiye ula mak, yöntemine uygun bir
ara tırma ile sa lanabilmektedir. Bu ba lamda çalı mada yöntem olarak Dolaylı
Teknikler ve Metotlar kullanılmı tır. Teknik olarak da yabancı yazılı kaynaklara
ula ılmaya çalı ılmı tır.
Bu ara tırmanın amacı, bilimsel bir ara tırmada geçen kavramları
tanımlamak ve epistemolojik olarak ara tırma sürecinin ba lı oldu u i lem
basamaklarını açıklamaktır. Bu yönüyle de bu ara tırma teorik bir çalı madır.
Sonuç olarak, iyi bir ara tırmanın sürdürülebilmesi için, ara tırma
sorunsalının öncelikle açıklanması ve bu sorunsal çerçevesinde ara tırma
tekniklerinin ve veri analizi yakla ımlarının net bir biçimde sunulması gerekti i
yargısına varılmı tır.
Anahtar Kelimeler: Ara tırma Sorunsalı; Ara tırma Sorunu; Ara tırma
Sorusu; Ara tırma Yöntemi; Ara tırma Hipotezi.
Abstract
Questioning about a subject interested of various reasons; thinking about
this subject depart from question and ask for answer of that question needs
execution of many studies and a difficult process. Briefly; this process could be
named as scientific research process.
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of research and approach, method and technics of research should be determined.
Because to reach real informant could be ensured by a research with suitable
method. In this context method of this study is Indirect or Nonreactive.
Aim of this study is to define the concepts of a scientific research and
explain the steps of the study which are connected to the process of study
epistemologically. In this respect, this study is a theoretical research.
Thus, in order to realize a good research firstly it is necessary to explain
the problematic of research and then provide research technics and data analyses
approach, clearly, in the frame of the problematic.
Keywords: Research Problematic, Research
Question, Research Method, Research Hypothesis.
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1. G R
Çe itli sorunlarla kar ı kar ıya bulunan günümüz insanı, bu sorunlarına
çözüm üretme çabası içerisindedir. Bu çözüm üretme çabası ise yeterli bilgi
birikimini gerektirmektedir. Çünkü insan, ba ka insanları ve çevresindeki olayları
bu bilgiler sayesinde çözümleyebilmekte ve sahip oldu u bilgilere dayalı olarak
yorumlama ve yargılama yapabilmektedir. Ara tırmacı birisi bu bilgiyi nereden,
nasıl sa layacaktır? te bu noktada bilimsel ara tırma süreci gündeme gelmektedir.
Bilimsel ara tırma süreci, bir sorunun sorulmasıyla ba lamakta; sorudan
hareketle dü ünme sürecine geçilmekte ve sorulan soruya bir yanıt bulunmasıyla
süreç sona ermektedir.
Bu süreçte, olayların, nesnelerin incelenmesi, olaylar ve nesneler hakkında
bilgiler toplanması zorunludur. Yine bu süreçte, ara tırmacı, çe itli tekniklerle
topladı ı bilgileri düzenlemek, analize ve senteze tabi tutmak, yorumlamak,
de erlendirmek, anlamlı bilgiler bütünü haline getirmek durumundadır.
Bu ba lamda bu çalı manın amacı, do ru bilgiye ula manın yol ve
yöntemleri hakkında bir görü açısı kazanmaktır. Buradaki sorun; do ru bilgiye
ula madaki yöntemlerin yeterince tanınmaması sorunudur. Çünkü bir ara tırmanın
etkili ve verimli olabilmesi, ara tırmanın yöntemine uygun yapılmasını
gerektirmektedir.
Bilindi i üzere, bilimsel ara tırma yönetim süreci son yıllarda oldukça
önem kazanmı ve ba ımsız bir disiplin olma yoluna girmi durumdadır. Bu
ara tırmanın ikincil amacı bu alana ili kin bazı farklı görü leri ortaya koymaktır.
Ara tırmanın dayandı ı temel kuram ise, epistemolojik kuramlardan
akılcılık ve deneyciliktir. Bu ara tırmanın ana denencesi ise; “Ara tırma tür ve
yöntemlerini, ara tırma süreci i lem basamaklarını tanımak, ara tırmanın
ba arısını artırır.” önermesidir.
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Bilimsel ara tırma günümüzde artık, tanımları, kavramları, önermeleri ve
kuramları ile önemli bir disiplin olma konumuna ula mı tır. Söz konusu bu
unsurlara yönelik olarak bazı kavram tanımları bu ba lık altında verilmektedir.
Bilim: Gözlenebilir, deneysel bir konusu olan ve bu çerçevede çıkarımlar
yapmayı sa layan sistemli bilgiler bütünüdür (Gökçe, 1988: 11). Bilim, bilme,
evreni anlayabilme, olay ve olgulara yorumlar getirme, do a güçlerini
denetleyebilme gereksiniminden ve güdüsünden kaynaklanan, bazen süreç, bazen
de sonuç olarak algılanan bir kavramdır (Arseven, 1994:1). Bilim, bilgi demektir.
Kısacası bilim, bilginin anlam, referans ve do ruluk açılarından incelenmesi olan
epistemoloji ile yakından ilgilidir (Moseley, 2010: 49).
Bir ba ka deyi le, bilim, aralarında mantıksal ve olgusal ili kilerin
bulundu u bilgiler bütünü olarak nitelendirilebilir. Bilim ilgi alanına giren konular
üzerinde tahmin ve açıklamalar yapan ve konular arasında ili kiler kurmayı
amaçlayan sistematik bir bilgiler toplulu udur. Bilimi, do ada gerçekle en, yani
ya anılan olayların neden/sonuç ili kilerini bulma amacına yönelik bir etkinlik
olarak da tanımlamak mümkündür.
Epistemoloji: Geçerli bilgiyi olu turma çalı maları olarak da kabul edilen
epistemoloji; bilmek, inanmak ve emin olmak kavramlarıyla ne denilmek
istenildi ini, bazı konularda emin olunup olunamayaca ını, olunacaksa nasıl
olunaca ını, bunun dini, bilimsel, psikolojik, sanatsal ve ahlaki fikirler açısından
söylenip söylenemeyece ini inceler. Gerçek var mıdır? Bu nasıl bilinebilir? nsan,
bilgisinden emin olabilir mi? Epistemoloji bu tür sorulara yanıt arar (Moseley,
2010: 83).
Farklı kuramlar, insanların bilgiyi nasıl elde ettikleri ile ilgili farklı
yakla ımlar ortaya koymu lardır. Bilginin kuramı veya bilinen eylerin nasıl
bilindi ini ara tıran felsefenin bir alt birimi olarak kabul edilen epistemoloji;
bilginin ve inançların gerçekli i, sınırlılıkları, do ası ve yöntemlerini ara tıran bir
disiplindir ve bilgi kuramı olarak da adlandırılabilir. Bilginin ne oldu u, nasıl elde
edildi i ve insanların ne bildi i gibi sorular, epistemolojinin sordu u temel
sorulardır (Böke, 2009: 18).
Ara tırma Sorunu ve Sorunsalı: Ara tırma sorunu, bir grubun veya
toplumun bildi i, sahip bulundu u mevcut bilgi ile bilmek istediklerinin arasındaki
farktır. Tüm sorunlar özel bir sorunsal alanda yer alırlar. Bu anlamda “Bir grubun
belli bir alandaki bilgi eksikli i” bir ara tırma sorunudur denilebilir.
yi bir ara tırma, belirlenen bir soruya yanıt vermeyi öngörür. Bir ara tırma
yapmaya gereksinim varsa; “Anla ılması gereken bir eyi anlama konusunda bir
sorun vardır.” denilebilir. Sorun bir güçlüktür veya ara tırma alanına uygun çözüm
üreten bilgi eksikli idir ki, çözümlenmesi, kavramlara, kuramlara, ara tırma
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kuramsal olarak dört grupta incelenebilir (Tremblay ve Perrier, 2006: 1).
Pratik Sorun: Toplumsal ya amdaki güçlük veya teknik bir yetersizliktir.
Örne in; tek ebeveynli ailelerdeki sosyo-ekonomik güçlükler, bu tür sorunlara
örnek verilebilir.
Görgül Sorun: Deney veya gözlem tekniklerinin çözüm üretebilece i,
alandaki bir bilgi eksikli idir. Örne in; Türkiye’deki imalat sektörünün üretim
kapasitesini bilmemek, bir görgül sorun olarak görülebilir.
Kavramsal Sorun: Bir terimin anlatımı veya tanımlaması ile ilgilidir.
Örne in; ideolojik bir kavramın tanım eksikli i, alanında bir sorun olarak kabul
edilebilir.
Kuramsal Sorun: Bir olgunun açıklanması veya bir kuramın
de erlendirilmesi ile ilgilidir. Örne in; “ nsanlar arasındaki e itsizlik nedenlerinin
bilinmemesi” bu tür bir sorun olarak algılanabilir.
Bir ara tırmada birden çok sorun ortaya konulabilir; ancak, tüm sorunlar
bir ara tırma sorunsal alanına aittir. Biri di erinden öne çıkarılamaz.
Ara tırma sorunsalı, kavramların, kuramların, soruların, yöntemlerin,
denencelerin ve ara tırma sorununun açıklanmasına ve saydamla tırılmasına katkı
sa layan bir sistemdir. Ara tırmanın yanıt bulmaya çalı tı ı özel soruları formüle
eden ara tırma sorunsalı; önceden belirlenen ara tırma stratejilerini de içerir
(Tremblay ve Perrier, 2006: 1).
Bir ara tırmada, ara tırma sorularının ifade edilmesi ve/veya denencelerin
hazırlanması ara tırma sorunsalı açısından önemlidir. Buradaki amaç, çalı manın
süreci konusunda bütüncül bir görü açısı; ara tırma sürecini yönlendirme becerisi
ve ara tırma yöntemleri konusunda bilgi kazanmaktır.
Ara tırma sorunsalı; denenceler, stratejiler, ara tırma içerisinde kuramsal
olarak ele alınan sorunların tümü olarak dü ünülebilir. Sorunsal, ba langıç sorusu
tarafından ortaya konulan sorunu ele almak için alınan kararların kuramsal
perspektifi veya yakla ımıdır. Sorunsalın yapılandırılmasında üç dönem söz
konusudur:
•Ba langıç sorusu ile ortaya konulan sorunun, farklı görünü lerinin
tanımlanması, mülakatların ve okumaların yürütülmesi.
•Bakı açıları açısından eskilerden daha üstün yeni stratejilerin
hazırlanması veya daha uygun gözüken stratejilerin seçimi.
•Ele alınan sorunsalla karakterize edilen kavramların açıklanması, yani
temel kavramların belirlenmesi, ara tırma yöntemi paralelinde kuramsal çerçevenin
çizilmesi ve ba langıç sorusuna yanıt hazırlayacak temel önerilerin kavramsal
yapılarının belirlenmesi.
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içeren (denence, disiplin, referans kuramlar) karma ık bir yapıdır (Harzallı, 2010:
10). Bir sorunsalı olu turan bu unsurlar izleyen ba lıklar altında açıklanmaktadır.
Konu: Üzerinde konu ulan mevzuu ve ke fedilmeye çalı ılan bilgi alanıdır.
Örne in, yabancıla ma bir ara tırma konusu olarak ele alınabilir.
Sorun: Doyumu sa layamayan mevcut bir durum ile; doyumu sa layacak
ideal bir durum arasındaki kapatılmak istenilen bilinçli farklılık olarak
tanımlanabilir. Bir kurama dayalı olan ara tırma sorunu, ke fedilmesi gereken, bir
nesne düzeyindeki sorgulamadır. Bu çerçevede ara tırma sorunu, bilimsel bir
biçimde
incelenmelidir.
Ara tırma
sorununun
belirlenmesinde
ve
somutla tırılmasında genellikle ara tırma sorularından yararlanılır. Örne in,
Herbert Marcuse, yabancıla ma ve teknokrat toplum arasındaki ili ki üzerine
çalı malar yapmı tır; bu onun ara tırma sorunudur (Tremblay ve Perrier, 2006: 2).
Kavramlar ve Kuramlar: Kuram, özel bir konu ile ilgili kavram, fikir,
dü ünce, kanı, kural ve yasaların tümü olarak tanımlanabilir. Kuram, bazı olayları
açıklamak için hazırlanmı kavramlar sistemidir. Bir disiplin içerisinde sorunları
inceleyen yapı, kuramları olu turur. Kavram ise bir kuramı olu turan soyut
unsurlardır. Tasarlanmı bir fikrin, bir nesnenin zihinsel sunumu veya temsilidir
(Tremblay ve Perrier, 2006: 2).
Tüm kuramlar, alanında özel, bir araya getirilmi , ba ıntılı kavramlara
dayanır. Bilimsel kuram, bilimsel bilgi ko ullarını, felsefi görü açısını çözümler
ve önerileri formüle eder.
Bir tanıma göre; de i kenler arasındaki ili kileri belirterek olguları
önceden tahmin etmeye ve açıklamaya yönelik önerme ve kavramlar üzerindeki
genellemelere kuram adı verilmektedir. Kuram, bir olgu (fenomen) hakkında
genelleme yapılması, bir eylerin niçin ve nasıl meydana geldi inin açıklanmasıdır
(Frey, Botan, Friedman ve Kreps’den akt: Böke, 2009: 26).
Bilimsel geli me, yeni kuramlar ve yeni olaylarla gerçekle ebilir. Aynı
zamanda kuram, bilimsel geli meyi de yönlendirir. Olaylar ise kuramların
geli mesinde önemli bir rol oynarlar. Kuram ile olay arasındaki ba ıntı ve etkile in
bilimsel gerçekleri ortaya çıkarır. Kısacası kuram, bir olguyu açıklamaya,
kestirmeye ve/veya kontrol etmeye yarayan ili kili ilkeler bütünüdür (Gökçe: 1988,
39).
Yöntem: Belirli bir amaca ula mada kullanılan yolların tümüdür.
Yöntemin; konusuna giren olguları tanımlamak, olgular arasında nedensellik
ili kileri kurmak ve bu ili kileri genelleyip yasalar biçimine dönü türmek gibi, üç
önemli amacı bulunmaktadır.
Bir ara tırma yöntemi, gerçekleri bilimsel olarak sorgulamaya izin veren
bir süreçtir. Bir olayı ö renmeye çalı an bir ara tırmacı, ara tırma denencesinin
do asına ve izlenen ara tırmanın türüne ba lı farklı seçenekler arasından seçim
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evvel öncelikle amaçlar, denenceler tanımlanmalı, arkasından ihtiyaca uygun
yöntem belirlenmelidir. Örne in bazı ara tırma alanlarında tartı masız katılım,
söylem analizi gerçekle tirilebilir; bir ba ka ara tırmada anket veya görü me
yapılabilir. Ara tırmacı, her disiplinde sistematikman uygulayabilece i bazı
yöntemlere sahiptir (Tremblay ve Perrier, 2006: 1).
Teknik: Verileri analiz etmek, kavramları kullanmak için geli tirilen
uygulamalardır. Daha öncede belirtildi i üzere, bilimsel bilgi edinme süreci,
yöntem olarak tanımlanmaktadır. Teknik ise çok sayıda var olan ve ara tırma
konusu ile ilgili verilerin toplanmasında ba vurulan araçların tümüdür. Bir ba ka
deyi le teknik, bilimsel yöntemin amacına varmak için kullandı ı araç olarak
tanımlanabilir. Özetle, amaca götüren yol yöntem; hedeflere ula mak için
kullanılacak araçlar tekniktir (Gökçe: 1988, 33).
Ara tırma sorusu: Ara tırma sorunu çerçevesinde
amaçlarının, soru cümleleri biçiminde ifadelendirilmesi,
belirginle tirilmesi, ara tırma açısından yarar sa layacaktır.

ara tırmanın
kapsamının

Soru, sorunun somutla tırılmasıdır. Soruları belirlemek veya formüle
etmede dikkatli olmak gerekir; sorular, yanıtlanmaya uygun nitelikte olmalıdır.
Anahtar Sözcük
1

Etkile imler?

Anahtar Sözcük
2

Ara tırma sorusunun hazırlanması, tüm ara tırmaların ba langıcıdır. Bir
ara tırmanın yapılmasını motive eder ve ara tırmanın sürdürülmesini sa lar.
Ara tırma sorusu; kapsamında her zaman iki unsur (anahtar sözcük) ta ır. Bu
anahtar sözcükler arasında bir ili ki vardır. Soru, mevcut bu ili kiyi, etkile im
biçiminde ifade eder (Mailhot, 2005: 2). Ara tırma sorusunun yazımına u örnekler
verilebilir: “Yüz yıl sava ları Avrupa’da monar inin yerle mesine yol açmı
mıdır?” “ kinci Dünya Sava ı, havacılı ın geli mesine katkı sa lamı mıdır?
Genellikle bir ara tırma sorunu, birçok ara tırma sorusuna yer verir; aynı
zamanda bir ara tırma, do rudan tek bir soru üzerine de kurulabilir. Örne in; “Son
yıllarda, bilgisayar biliminin geli imi hangi ölçüler içerisinde teknik
yabancıla mayı tetiklemi tir?” gibi.
Ara tırma sorularının toplamı, ara tırma sorununun ne oldu unu ortaya
koymaktadır. Bu yönüyle ara tırma soruları yanıtlandı ında ara tırmada ele alınan
sorun durumu da böylelikle çözümlenmi olacaktır. Ara tırmada ara tırma
sorunlarının nasıl formüle edilece ini ve denence hazırlamasını ö renmek önem
ta ımaktadır. Ara tırma soruları ara tırmanın türüne göre hazırlanır. Sorular uygun
araçlarla gerçek biçimde cevaplandırılabilecek biçimde formüle edilmelidir.
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geli tirilen ifadelere ya da yargılara denir (Genç, 20010: 84). Kaptan, denenceyi,
ara tırma sorununun henüz do rulu u ya da yanlı lı ı test edilmemi olası
çözümleri olarak görür (Kaptan, 1982: 115).
Gözlenilen olaylar ya da olaylar bütünü içinde olası görülen, henüz
kanıtlanmamı ili kilere ait önermelere denence denir. Denence, bir bilimsel
ara tırmanın gerekçesidir. Denence, neyin aranılmakta oldu unu anlatır. Olaylar
arasında ili ki kurmak ve olayları bir nedene ba lamak üzere olu turulur. Ba ka bir
ifadeyle olaylar arasındaki nedensellik ili kisini aramak üzere formüle edilmi tir.
Bilimsel gerçeklere, genellemelere ancak nedensellik ili kisi arayan denencelerle
ula mak olasıdır. Denencede belirleyici ö e ba ımsız de i kendir. Ba ımsız
de i kene ba lı olarak de i ece i öngörülen olay ya da ili ki türü de ba ımlı
de i kendir. Bu durumda denence iki de i ken arasında kurulan bir çe it ba ımlılık
ili kisi olmaktadır (Gökçe: 1988, 40).
E er bir denencenin geçerli i kanıtlanabilirse gelecekteki bir kuramın bir
parçasını olu turur. Böylece denence ile kuram arasında çok yakın bir ili ki oldu u
görülmektedir.
Denencenin ifade etti i nedensel ili kinin kanıtlanması bilimsel ara tırma
ile gerçekle mektedir. Çünkü her bilimsel ara tırmaya bir anlamda denenceyi
gerçekle tirme süreci olarak bakmak mümkündür. Denencenin kanıtlanmasında
ba ımsız ve ba ımlı de i kenlerin gözlenebilece i ko ullar aranmaktadır. Ayrıca
bu de i kenlerin birbirlerini etkileyece i durumlar saptanarak etkileyen ve
etkilenen belirlenmelidir. Etkilenen ve etkileyenin belirlenmesi için birbirinden
farklı yollar izlenmelidir (Gökçe: 1988, 41-43).
Kısacası denence, gözlem veya deneylerle do rulu u veya yanlı lı ı
kanıtlanan cevabi bir öneridir (Harzallı, 2010: 11). Görüldü ü üzere denence,
sorulan soruya bir cevap önerisidir. Bu anlamda ara tırma örgütlemesi merak ve
ke if ile birlikte düzen ve ciddilikten taviz vermeden çalı ma denencesinin
etrafında mükemmel bir yönetim aracı in a etmelidir.
Bir veya birden çok denence etrafında yapılanma olmazsa, çalı ma, gerçek
bir ara tırma olarak kabul edilemez. Denence, kuramsal bir dü ünce ve çalı ma
konusu fenomen bilgiler üzerine kurulur. Denence, üzerinde çalı ılan nesnelerin
özellikleri üzerinde maddi temelli bir tahmini anlatır. Denence parametrik de erler
ile ilgili bir önermedir. Denence, do rulanması talep edilen bir tahmin, geçici bir
öneridir. Deney veya gözlem sadece denence üzerine kurulur. Denence, bilinen
kavram ve fenomenlerin arasındaki ili kiyi sezen birisi olarak ortaya çıkmaktadır.
Denence ara tırmanın gelecek a amalarında elde edilecek gözlem verilerini
kar ıla tırabilecektir. Bu görgül do rulamayı yapabilmek için denence çürütülebilir
olmalıdır.
Denence, ara tırılacak konuyu, ara tırma alanını sınırlandırır ve ara tırma
planını önceden gösterir, ara tırma yöntemini, çalı ma planını belirler.
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derin bir dü ünceden do maktadır. Denencenin, iki türlü i levi bulunmaktadır:
Birincisi, belirlenen hedef çerçevesinde ara tırmayı organize etmek (denencenin
geçerlili ini do rulamak); ikincisi, yazım i inin organizasyonunu (metnin tüm
unsurları denencelerle kar ıla tırılır) sa lamak (Tremblay ve Perrier, 2006: 2).

Anahtar Sözcük
1

Kar ıla tırma,
Açıklama, De i im

Anahtar Sözcük
2

Denence, ara tırma sorusuna bir yanıt projesidir. Ara tırma sorusunun
anahtar sözcüklerini açıklar ve ara tırmanın kalbi olur. Ara tırmanın
gerçekle tirilmesine hizmet eder. Denence her zaman için bir olumlamadır ve
ara tırma sorusundan kaynaklanan iki anahtar sözcü ü ta ır. Denence bu iki
anahtar sözcük üzerine kuruludur (Mailhot, 2005: 3). Örne in, “ ngiltere sava ları,
Fransa’nın kalkınmasını hızlandırmı tır.” gibi.
3. B LMSEL ARA TIRMANIN ÖZELL KLER
Do ru bilgiye ula mada bilimsel ara tırmaların yeri ve önemi büyüktür.
Çünkü bilimsel ara tırmalar uzun deneyimlerden sonra geli tirilmi lerdir. Daha da
önemlisi bilimsel çalı malar yöntemli ve sistematik çalı malardır. Sistematik
çalı malar; inceledi i olayları tanımlar, açıklar ve sınıflandırır. Bunların dı ında
bilimsel ara tırmalar u özellikleri ta ımaktadırlar (Tremblay ve Perrier, 2006: 1).
•Bilimsel ara tırmalarda sınıflandırmalar, tanımlamalar tam ve kesindir:
Bilimsel ara tırmalarda tanımlamalar tam olmalıdır ve unsurların sınıflandırılması
temel ara tırma mantı ı ve ara tırma amaçları üzerine kurulmalıdır.
•Gözlemler tam ve sistematiktir: Bilimsel ara tırmalarda gözlemler rastgele
yapılmamalı bir sıra ve bütünlük içerisinde yürütülmelidir. Aynı gözlem, biri
di erinden ba ımsız farklı gözlemciler tarafından yapılabilmelidir.
•Yeniden denenebilir: Deneyler kesin biçimde tanımlanabilmeli, mümkün
oldu u kadar nesnel olmalı, deneyler tekrar edilebilmeli ve do rulanabilmelidir.
Burada söz konusu olan nesnellik, tüm yorumlardan ve önyargılardan ba ımsız,
öznellik kar ıtı olarak tanımlanabilir. Nesnel olmak, yapılanlar kar ısında tarafsız
olmaktır.
•Kavram tanımlarının kesinli i: Kavramlar mümkün oldu u kadar, kesin
biçimde tanımlanmı olmalı, eksik, tutarsız veya belirsiz olmamalıdır.
•Mantıksal dü ünceyi gerektirir: Dü ünceler, tümevarımcı, tümdengelimci
veya ihtimalci olabilir. Bu ba lamda dü ünceler, tamamıyla açık ve mantık
kurallarına uygun olmalıdır. Tümevarımcı dü ünce, gözlemlerde genellemeye izin
veren ve birçok önemli olayda temel bir dü ünce biçimidir. Tümdengelimci
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süreç biçimidir. htimalci dü ünce, bazı hata oranlarını ta ıyan ihtimal üzerine
kurulu, zihinsel bir süreçtir.
•Kuramların yanılma payı: Kuramlar, çe itli faktörlerin etkisi altındaki
olayları veya bir konuda yanılmı olmanın özel nedenlerini açıklar. Söz konusu
kuramları do rulayan veya yanlı layan, potansiyel olarak gözlemlenebilen somut
sonuçlara sahip olmak gereklidir. Gerçeklerle uyumlu olmayan veya kesin
tahminlerde bulunmayan kuramların gerçek hayatta pek yararı olmaz.
•Bulguların geçici do ası: Tüm bilimsel sonuçlar aksi kanıtlanıncaya veya
daha iyi bir açıklama yapılıncaya kadar do ru kabul edilirler. Bilimde hiçbir nihai
gerçek veya mutlak hakikat yoktur.
•Ara tırmacının dürüstlü ü: Ara tırmacı asla denenceleri veya kuramları
desteklemek için sonuçları çarpıtmamalıdır.
Nitel olarak bir ara tırmanın üçaya ı bulunmaktadır: Birincisi, ara tırmanın
yöntemi; ikincisi, ara tırmanın çalı ma teknikleri; üçüncüsü ise, ara tırma
sürecidir. Bu üçaya ın açılımı ekil 1’de gösterilmektedir.
ekil 1: Ara tırma Sürecinin Temel Dayanakları
YÖNTEMLER

Epistemoloji.
(Ara tırmanın
mantı ı)

ÇALI MA TEKN KLER

ARA TIRMA SÜREC

Okuma (Ara tırma ve
anlama)

Konunun tespiti ve
tanımlanması.
Yakla ımlar ve
Yöntemler

Ara tırma planının
hazırlanması

Yönetim (Planlar,
Uygulama,
Kaynaklar)

Uygulamaya koyma.
Yazılı ve sözlü
sunum.

Yöntemler ve
Teknikler.

B LG ALANI

Kaynak: (Schneider, 2006).

4. B L MSEL ARA TIRMA SÜREC NDEK ADLANDIRMALAR
Herhangi bir durumu, çe itli yönleri ile ve belirli kurallar içerisinde ortaya
koyma çalı malarına genel anlamda ara tırma denilmektedir. Ara tırmalar, farklı
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sorularını, seçilecek yöntemleri, kullanılacak veri analiz tekniklerini, yapılacak
çıkarımları ve ara tırmanın amaçlarını etkilemektedir (Dobbin ve Gatowski’den
akt: Ye il, 2010: 49). Ara tırma yöntemlerinin dolaylı teknik ve metotlar, deney,
alan ara tırması ve anket yöntemleri olarak sınıflandırılmasının temelinde de böyle
bir dü ünce yatmaktadır.
Ara tırmacı, sorunu çözmek için izleyece i yolu (yöntemi) ve kullanaca ı
teknikleri ayrıntıları ile planlamak zorundadır. Bu nedenle, “Ara tırmanın
yakla ımı ne olacaktır? Ara tırmada hangi verilere gereksinim vardır? Bu veriler
hangi ko ullarda ve nasıl elde edilecektir? Evren, örneklem nasıl belirlenecektir?
Toplanan veriler nasıl kayıt edilecek ve analiz edilecektir?” gibi soruların
yanıtlanması gerekmektedir (Genç, 2010: 91).
Bilimsel ara tırmalar; uygulamada genellikle kullandıkları tekniklere,
amaçlarına, kullanılan ara tırma yöntemine göre çe itli adlar alabilmektedirler. Söz
konusu bu adlandırmalar ekil 2’de gösterilmektedir.
ekil 2: Çe itli Ara tırma Adlandırmaları
ARA TIRMANIN
YAKLA IMINA GÖRE
ADLANDIRMA
ARA TIRMANIN AMACINA
GÖRE ADLANDIRMA

ARA TIRMANIN
YÖNTEM NE GÖRE
ADLANDIRMA

• Kuramsal Ara tırma.
• Uygulamalı Ara tırma.
•
•
•
•
•

Ke fedici Ara tırma.
Tanımlayıcı Ara tırma.
Açıklayıcı Ara tırma.
Tahmin edici Ara tırma.
De erlendirici Ara tırma

•
•
•
•

Deney ara tırması
Alan ara tırması
Anket ara tırması
Dolaylı teknik ve yöntemler

ARA TIRMANIN VER
ANAL Z NE GÖRE
ADLANDIRMA

• Nicel Ara tırma.
• Nitel Ara tırma.

ARA TIRMANIN
FELSEF DÜ ÜNME
B Ç M NE GÖRE

• Tümdengelimsel Dü ünme
çerikli Ara tırma
• Tümevarımcı Dü ünme
çerikli Ara tırma

4.1. Benimsedi i Yakla ıma Göre Ara tırmalar
Benimsedi i yakla ıma göre ara tırmalar, kuramsal ara tırma ve
uygulamalı ara tırma olarak ikiye ayrılmaktadır. Burada belirleyici unsur
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kaynaklarını ve belgeleri tarama biçimindeyken; uygulamalı ara tırma mülakat,
gözlem, anket ve deney yöntem ve tekniklerini kullanmaktadır.
4.1.1. Kuramsal ara tırma
Tüm uygulamalardan ba ımsız olarak; bilgi artırımını sa lamak için
tasarlanmı tır. Kuramsal ara tırma, yeni bir kavram önermek, mevcut kuramları
iyile tirmek, bir kavramı açıklamak veya tanımlamak için farklı kuramları inceler.
Bilgi artı ını öngörür, bilimsel yasa ve kuramları test eder. Kuramsal ara tırma,
kuramsal bilgi alanına yeni bilgiler eklemek amacı ile yapılan ara tırmalardır.
Kuramsal ara tırmalar, mevcut bilgilere dayalı olarak fenomenleri
açıklamaya ve yorumlamaya yönelmi ara tırmalardır. Kuramsal ara tırmalarda
ara tırmacı, daha önceden üretilmi bilgilerle yeni kuramlar geli tirmeye ve
üretilmi kuramları geli tirmeye çalı ır. Kuramsal ara tırmanın amacı, uygulamaya
yönelik bir çalı ma yapmaktan ziyade, bir olguyu anla ılır kılmaya çalı maktır.
Ancak di er ara tırma türlerinde oldu u gibi, kuramsal ara tırmalarda da çe itli
sorunlar bulunmaktadır. Kuramsal ara tırmalardaki ba lıca sorun; yapılan
yorumların ne ölçüde tutarlı ve geçerli oldu unun tespitidir.
Kuramsal ara tırmada; denence, unsurları ara tırılan kavramlarla di er
kavramlar arasındaki temel ili kileri tanımlar. Verilen kavramların kullanımını
veya anlamını ele alır. Bu tür ara tırmalarda denenceler, kuramsal ara tırmaları
yönetir, arkasından ara tırmalara özel önerilerde bulunur. Kuramsal ara tırmalar
aynı türden olan di er ara tırmalara göre daha geneldir. Denence di er kuramlara
göre üstünlük gösterecek yeni bir kuram hazırlar veya mevcut kuramlara yeni bir
uygulama getirir (Tremblay ve Perrier, 2006: 1).
ekil 3: Kuramsal ve Uygulamalı Ara tırma li kisi
KURAM

Dayanak olu turur

Kuram Üretimi

Çözümleme, Yorumlama
ve Genelleme

KURAMSAL

B L M N
D Ö N G Ü S Ü

Ara tırma Soruları,
Denenceler

Do rulanma/Yanlı lanma

Sonuç Çıkarma
Ölçüm (Gözlem, deney,
test, anket, mülakat vb.)

Kaynak: (Gazo, 2011).

UYGULAMALI

- 146 4.1.2.Uygulamalı ara tırma
Bilgi, pratik uygulamaları geli tirmek için tasarlanmı tır. Sorulara yanıt
bulmak için yeni verileri ara tırır. Sorunlara pratik çözümler öngörür. Bu ba lamda
kuramsal ara tırma ve uygulamalı ara tırma kar ılıklı olarak birbirlerini beslerler.
Bu konudaki kar ılıklı etkile im ekil 3’te gösterilmektedir.
Uygulamalı ara tırma da, iki veya daha fazla fenomen arasındaki ili ki ile
ilgilidir. Bir fenomenin bir ba ka fenomenin neden veya sonucu olabilir veya
aralarındaki kombine ili ki aralarında etki yaratabilir. Genellikle bu tür
ara tırmalarda soru kâ ıdı (anket) ya da mülakat tekni i kullanılır.
Uygulamalı ara tırma çok sayıda tekni i kullanabilmektedir. Bu teknikler
daha çok ara tırma alanına gitmeyi veya yapay ortamları olu turmayı
gerektirmektedir. Gözlem, görü me, anket uygulamaları ve deney bu tekniklerin
ba lıcalarıdır. Söz konusu bu teknikler hakkında izleyen satırlarda gerekli bilgiler
verilmektedir.
Gözlem: Gözlemde, ara tırmacı alana gidecektir ve olayları bizzat kendisi
kaydedecektir. Gözlemci kayıt esnasında teknik cihazlardan yeterince
yararlanmalıdır. Buradaki söz konusu olan gözlem sistematik gözlemdir; sistematik
gözlem, tesadüfî de il, metodiktir.
Görü me: Görü me, do rudan veya dolaylı olabilir. Görü me esnasında,
bir ki i, bir ba ka ki inin bazı sorulara yanıt vermesini ister. Bu tür görü melerde
genellikle kapalı uçlu sorular sorulur.
statisti e dayalı ara tırma: Bu tür çalı malarda yarar olarak, kesinlik söz
konusudur. Ancak, bu tekni in kullanımında, sayılar tüm gerçe i yansıtmayabilir.
Ayrıca kullanılan veriler ba kaları tarafından toplandı ından dolayı, bu veriler,
ara tırmanın ihtiyaçlarını kar ılamayabilir.
Alan ara tırması: Ara tırmacının kontrol edemedi i de i kenlerin oldu u,
bir toplumun içerisinde cereyan eder. Alan ara tırmalarında genellikle sondaj
yapılır. Sondaj yapmak için çalı mak istenilen toplumdan anlamlı bir örnek seçilir.
Deneysel ara tırma: Deneysel ara tırma, bir hipotezi do rulamak veya
yanlı lamak için bazı de i kenlerin denetlenebildi i bir ara tırmadır. Deneysel
ara tırma, nispi olarak gözleme göre daha suni ko ullar yaratma olana ına sahiptir
ve verilerin toplanması daha kolaydır. Sosyal bilimlerde laboratuarda çalı ma
yapılamaz; ancak alanda deneyler yapılabilir (Tremblay ve Perrier, 2006: 4).
4.2. Amaçlarına Göre Adlandırma
Ara tırmanın amacı, ara tırmacıların geçerli olan veya geçerli olmayan
hipotezlerle, ara tırma alanına getirmeyi ümit ettikleri katkılardır. Bu anlamda
ara tırmanın amacı, ara tırma süreci boyunca alınacak tüm kararların, yürütülecek
etkinliklerin, izlenecek yolun ve sonuçları ele alı biçiminin ekillenmesi üzerinde

- 147 etkilidir. Bu nedenle çe itli ara tırma amaçları ortaya çıkmaktadır. Bu amaçlar
izleyen alt ba lıklar altında tanımlanmaktadır.
4.2.1. Ke if Amaçlı Ara tırma
Ço unlukla daha evvel yeterli sayıda çalı ma yapılmamı alanlarda
kullanılan bir ara tırma türüdür. Bu ara tırma türü ile ara tırmacı, yeni ve
çalı ılmamı konularda, konu hakkındaki temel gerçekleri ke feder; daha sonraki
çalı malar için ara tırma konularını ve sorularını formüle eder ve onlara odaklanır.
Bulguları ile gelecek çalı maklar için stratejiler belirler (Böke, 2009: 13).
Yeni bir olgu üzerinde az veya hiç çalı ılmamı bir konu üzerinde
çalı malar yapmak, ke if amaçlı ara tırmayı gerektirmektedir. Do al olarak bu tür
ara tırmalarla grubun veya toplumun yeni olgularla tanı ması söz konusudur.
Dolayısıyla, gelecekteki ara tırmalar için yeni sorular formüle edilir; yeni fikirler,
dönemler, denenceler ortaya konulur.
4.2.2.Tanımlayıcı Ara tırma
Genellikle konusunu olu turan olguları gözleme dayalı olarak kavramak ve
tanımlamak için yapılır (Gökçe, 1988: 11). Bir tür verileri gruplandırma ve
sınıflandırma, olayları sistemli olarak tanımlama, nesneleri listeleme çalı malarıdır.
Böyle bir ara tırma öncesi, fenomen az tanınmaktadır. Bu tür
ara tırmalarla, belirli ve ayrıntılı bir imaj yaratılır; eskilerin aksini söyleyen veriler
bulunmaya çalı ılır. Bu tür ara tırmalarla olgular ve konular arasındaki süreçler
açıklanır; nedensel olarak bu süreçler belgelenir.
Bu ara tırma türünde daha çok nicel yöntemlerle veri toplanır ve bu veriler
istatiksel analizlere tabi tutulur. Tanımlayıcı ara tırma, olguyu, olayı tanımlamak
amaçlı oldu undan, çalı ılan sorunun/olgunun ayrıntılarına inmeye çalı ır (Böke,
2009: 13).
4.2.3. Açıklayıcı Ara tırma
Olgular arasında nedensellik ili kisi kurmak ve gözlem yoluyla bu ili kileri
sınadıktan sonra açıklamak, bu tür ara tırmaların özelli idir (Gökçe, 1988: 11).
Olayları anlamak için ara tırılan nesnelerin de i im ilkelerini veya yasalarını
inceler.
Bu tür ara tırmalarda; mevcut bir kuramı test etmek; mevcut bir kuramın
açıklamalarını zenginle tirmek; bir açıklamayı kabul veya reddetmek söz konusu
olabilir. Böylelikle yapılan ara tırma, sorunun niçin ortaya çıktı ını anlamaya ve
açıklamaya çalı ır. Dolayısıyla, sebep sonuç arasındaki ili kiyi anlamlandırma
amaçlıdır.
Açıklayıcı ara tırmanın hareket noktası, olgular arasındaki nedensel
ili kilerin denenceler halinde formüle edilmesidir. Denencelerin ara tırma
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ili kilerinin kurulmasıyla bilimsel genelliklere ula ılır (Gökçe, 1988: 47).
4.2.4. Tahmin Amaçlı Ara tırma
Çe itli denencelerde ortaya çıkan ili kileri, yasalar, kuramlar halinde ifade
ederek, belirli çıkarımlarda bulunmak ya da çıkarsamalara ula mak, bu tür
ara tırmanın kapsamındadır (Gökçe, 1988: 11). Ara tırma öncesi fenomenler
tanınmaktadır ve bu fenomenlerden gerçekle mesi en muhtemel olanı belirlenmeye
çalı ılmaktadır.
4.2.5. De erlendirme Amaçlı ara tırma
Bir olgu ve sorunla ile ilgili ortaya konulan programın, çalı manın
geçmi inin, u andaki durumunun ve gelece e dönük önermelerinin nesnel bir
biçimde de erlendirilmesi amacıyla yapılan bir çalı madır (Böke, 2009: 13). Bu
tür ara tırmalar daha çok, gerçekle tirilen program ve projelerden sonra gündeme
gelmektedir. Çünkü bir programın veya projenin amacına ula ıp ula madı ını tespit
etmek önem ta ımaktadır.
4.3. Veri Analizi Türüne Göre Ara tırmalar
Dünyada kabul gören anlayı a göre, ba lıca iki tür veri analizi yöntemi
bulunmaktadır: Nicel ara tırma ve nitel ara tırma. Nicel ara tırma, istatistikî
modellerin yardımıyla elde edilen sayısal verileri inceler ve sayısal enstrümanlar
yardımı ile olayları ele alır. Nitel ara tırma olaylara niceliksel yöntemle de il,
sistematik biçimde yakla ır (Tremblay ve Perrier, 2006: 4). zleyen alt ba lıklar
altında bu veri analizi yöntemleri anlatılmaya çalı ılmaktadır.
4.3.1. Nicel Ara tırma
Nicel ara tırmalar, olay ve olguların dı arıdan ölçümlenerek,
gözlemlenerek veya deney yaparak, betimleme ya da nedensellik yoluyla
gerçeklere ula maya çalı an ara tırmalardır (Arıkan, 2011: 29). Nicel ara tırma
adlandırması bir veri analiz yöntemidir.
Veri analizi yöntemi denildi inde, ara tırma amaçlarının belirginle tirilip,
verilerin elde edilmeye ba lanılmasından itibaren yapılan i lemler anla ılmaktadır.
En genel anlamda nicel ara tırma verilerin sayılar biçiminde oldu u görgül
ara tırmalardır (Punc’dan akt: Ye il, 2010: 50). Nicel ara tırmalarda sayısal veriler
toplanır ve istatiksel çözümlemeler yapılır. Nicel ara tırma kavramı tanımlanırken
nicel verilerin esas alınması ya da verileri nicel hale dönü türmenin ardında,
niceli e verilen önem, niteli in sınırlı ve göreceli bir yapı arz etti inin kabulü
bulunmaktadır (Ye il, 2010: 51).
Nicel ara tırmaların amaçları ile ilgili belirtilmesi gereken bir yön,
amaçların denencelerle ya da soru cümleleriyle ifade edilebilmesidir. Genellikle
nicel ara tırmalarda amaçlar, denenceler biçiminde ifade edilir (Geray’dan akt:
Ye il, 2010: 57). De i kenler arasındaki ili kilere dair, ara tırmacının özel ve
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tercih edilebilir. Nicel ara tırma, de i kenler arasındaki ili kileri do rular,
tanımlar; de i kenler maniple edildi inde de i imleri inceler.
4.3.2. Nitel Ara tırma
Nitel ara tırma, insanların ya adı ı dünyayı tüm yönleri ile anlama ve
tanımlama çabasında olan bir veri analizi türüdür. Fenomenleri özel yapıları
içerisinde inceleyen ve do allı ı temelinde ele alan bir ara tırma yakla ımıdır
(Myers’den ve Malterud’dan akt: Ye il, 2010: 52). Ölçümlerin ve gözlemlerin
kesinlik ta ımadı ı, konusu insan davranı ları olan ara tırmalardır (Arıkan, 2011:
23).
Nitel veri analizi; varlık ya da olayları, olaylar arasındaki ili kileri
tanımlama, betimleme ve açıklama amaçlarını gerçekle tirmek üzere yapılmaktadır
(Malterud’dan akt: Ye il, 2010: 57). Ancak nicel ara tırmalardan farklı olarak nitel
ara tırmalar, bu betimleme ve ili kilendirmeleri, bu tanımlama ve ili kileri,
istatistikî yollarla ve nicel veriler çerçevesinde de il, nitel veriler ve kavramsal
çözümlemeler yoluyla belirlemeye çalı ır. Bu nedenle daha çok, niçin ve nasıl
sorularına yanıt aradı ı söylenebilir (Marshall ve Firestone’den akt: Ye il, 2010:
57).
Nitel ara tırmalarda; amaçlar, daha çok açık uçlu sorularla ifade
edilmektedir. Bunun nedeni, açık uçlu soruların ara tırmacılara esnek davranabilme
imkânı sa lamasıdır (Ye il, 2010: 58). Nitel ara tırmada ilk evre ara tırma projesi
için ayrıntılı soruların ve amacın tanımlanmasıdır. Nitel ara tırmada ara tırmacı
sadece hipotezleri veya amaçları de il ara tırma sorularını da açıklar.
Nitel ara tırmada, hipotezlerin kurulması, ço u zaman, de i kenler
arasındaki ili kilerin, önermeler biçiminde ifade edilmesidir. nsanların
anlayabilece i biçimde nesneleri do al ortamında yorulmak ve anlamayla ilgilenir.
Nitel çalı malar “sosyal deneyimlerin nasıl kazanılaca ı ve yorumlanaca ını”
sorgulayan ara tırma sorularını kullanır.
Ya anan sosyal olguları, bulundukları çevre içinde incelemeyi, ara tırmayı
ve anlamayı amaçlayan ara tırmacı, nitel ara tırma yöntemini kullanabilir. Nitel
yöntemler özellikle sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Nitel
ara tırmanın en önemli özelliklerinden birisi, ba ka türlü ula ılması zor olan
bilgilerin kullanılan tekniklerle elde edilmesidir. Nitel ara tırmada insanların
kendilerinin ve di erleriyle olan ili kilerinin incelenmesini sa layan ve daha çok
kar ılıklı etkile im gerektiren stratejiler kullanılmaktadır (Böke, 2009: 16).
Ara tırmacı nicel, nitel yöntemi birle tirerek veri analizini yürütülebilir. Bu
yakla ım her iki yöntemden de yararlanaca ı için toplam faydayı artıracaktır.
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Yöntem, belirlenmi olguları incelemek için genel biçim olarak
tanımlanabilir. Yöntem, dü ünce süreçlerine ve tekniklerine dayanır. Ara tırma
sorunsalının açıklanmasında, verilerin nasıl toplanması ve nasıl i lenmesi gerekti i
gösterilmek zorundadır. Bu konuda yöntemlerden yararlanılır.
Ara tırma yöntemleri birçok biçimde sınıflandırılabilir; fakat ara tırma
türlerine göre sınıflandırmak uygun dü mektedir. Genel olarak, ara tırma
yöntemleri, deneysel ara tırma, alan ara tırması, anket ara tırması ve dolaylı
teknikler ve yöntemler (içerik analizi, ikincil veri analizi, kalıntı analizi) olmak
üzere dört kümeye ayrılmaktadır.
4.4.1. Deneysel Ara tırma
Deneysel Ara tırma; bir hipotezin temel de i kenlerini izole, kontrol ve
manipüle ederek yürütülen, açıklama türünde bir ara tırmadır. Deneysel ara tırma,
daha çok do a bilimlerinin ara tırma yöntemi olarak kullanılır; ancak aynı
zamanda sosyal bilimlerde özellikle psikolojide kullanılmaktadır. Bir hipotezin
de i kenlerini ilke olarak izole, kontrol veya manipüle etmeyi içerir.
4.4.2. Alan Ara tırması
Alan Ara tırması; denetim ve manipülasyonu asgari düzeyde tutan,
fenomenlerin olu umunu do al gerçek ortamında inceleyen, ke fedici türde bir
ara tırma yöntemidir (Balso et Lewis; 2007: 5). Fenomenlerin gerçek do al
ortamında, olu sürecinde incelemeyi içeren alan ara tırması, ke fedici ara tırma
türünün bir yöntemidir ve do al olarak nitel yakla ımı ifade eder. Örne in,
yoksullar arasında ya ayarak onların durumları hakkında bilgi edinmek bir alan
ara tırmasıdır.
4.4.3. Anket Yöntemi
Anket Yöntemi; bir toplulu u sorgulayarak ya am ko ulları, tutumları,
davranı ları, dü ünceleri üzerine bilgi elde etmeyi öngören tanımlayıcı türde bir
ara tırma yöntemidir (Balso et Lewis; 2007: 5). Anket yöntemi tanımlayıcı
ara tırma türündedir.
4.4.4. Dolaylı Teknikler ve Yöntemler
Dolaylı Teknikler ve Yöntemler; önceden hazırlanmı ar iv bilgilerinden
veya ba kalarının gerçekle tirdi i anket sonuçlarından yararlanılmasıdır. Resmi
kaynaklar, önceden yapılmı anketler, ara tırma raporları ve istatistikî raporlar
dolaylı ara tırma yönteminin ba vuraca ı belirli kaynaklardır (Böke, 2009: 16).
Do rudan yöntem, incelenen konu ile do rudan etkile imi içeren anket,
görü me, deney, do rudan davranı ların gözlemlenmesi ve not alma gibi veri
toplama yöntem ve teknikleridir. Buna kar ılık, dolaylı yöntem, sanat eserleri,
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verileri içerir (Balso et Lewis; 2007: 5).
4.5. Bilimsel Teknikler
Bilimsel teknikler, soru kâ ıdı hazırlama, görü me, test, içerik analizi,
istatistikî analiz, not alma, derinlemesine mülakat, nitel içerik analizi, doküman
inceleme, teknik analiz olarak sayılabilir. Bunlardan içerik analizi en çok
ba vurulan tekniktir. Ara tırma sorusu formüle edildi inde genellikle veri toplama
tekni i olarak içerik analizine ba vurulur. çerik analizinde dergi, kitap, gazete,
bülten gibi di er medya ürünlerine ba vurulur. Arkasından okumalar sınıflandırılır,
kolayca bulunacak biçimde fikirler tanımlanır, tablolar hazırlanır.
4.6. Felsefi Dü ünme Biçimine Göre Adlandırma
Bilimsel
ara tırmaların
felsefi
dü ünme
biçimleri
olmadan
gerçekle tirilmesi dü ünülemez. Bu bakımdan dü ünme biçimleri de bilimsel
ara tırma etkenleri arasında yer almaktadır. Felsefi dü ünme biçimleri
tümdengelim ve tümevarım olarak ikiye ayrılmaktadır.
4.6.1. Tümdengelimsel Dü ünme
Ara tırmacının hipotez kurmasını sa layan teoriden veya bir ba ka fikirden
hareketle bir fikrin formülasyonudur. Tümdengelimsel dü ünme teoriden (genel
fikir) çok özel bir fikre geçmek için fikirler arasındaki ili kilere dayalı bir
dü üncedir. Genellikle hipotezi formüle etmek için öncelikle teori açıklanır (Balso
et Lewis, 2007: 8).
4.6.2. Tümevarımcı Dü ünme
Genel bir ilkeye ula mak amacıyla olaylarla ilgili özel unsurlar üzerine
kurulu fikir formülasyonudur. Kar ıt olarak tümevarımcı dü ünce sonuç çıkarma
yorum ve sentez yapar. Bu tür dü ünce toplanan veriler çerçevesinde geriye
dönü lü bir katkı sa lar (Balso et Lewis, 2007: 8). Bilimsel ara tırma süreçlerinde
bu iki tür dü ünce biçimi önemli roller oynar.
5. B L MSEL ARA TIRMA SÜREC
Her ara tırmanın fikirsel bir ba langıcı vardır. Ara tırma projesinin
ayrıntıları belirlenmeden evvel çe itli biçimlerde fikirler olu maya ba lar.
Ara tırmacıların bir konuyu merak etmesi, ona ilgi duyması, yapılan benzer
ara tırmalar, bireylerin ya da toplumların kar ıla tıkları çe itli sorunlar ara tırma
fikrinin olu masına kaynaklık edebilir (Genç, 2010: 79).
Bilimsel ara tırma süreci, ara tırma sorusu ile ba lar. Ara tırma sorusunu
genel olarak iki veya daha çok de i ken arasında ne tür bir ili kinin oldu u sorusu
olu turur. Ara tırma sorusunu olu turmak, bir ara tırmacı için çok önemli bir
a ama ve ilk basamaktır (Böke, 2009: 24).
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sorunu incelemek için kullanılan stratejiler ve evrelerdir. Bilimsel ara tırma ilke
olarak üç evreden olu ur (LearnAlberta.ca, 2008).
(1) Problemin tanımlanması ve planlaması: Bu evrede, konu, soru, sorun
tanımlanır. Kısacası ara tırma ortaya konulur; ara tırma sorusu ve denence formüle
edilir; bir deney, gözlem veya anket çalı ması planlanır.
(2) Gerçekle tirme ve verilerin kaydedilmesi: Bir deney, gözlem veya
anket gerçekle tirilir. Gözlemeler not edilir ve veriler toplanır/organize edilir.
Verilerin incelenmesi ve sunumu yapılır.
(3) Analiz ve Yorumlama: Veriler yorumlanarak, bir sonuç çıkarılır.
Çıkarımlar formüle edilir.
Harzallı ise bilimsel ara tırmayı ayrıntılı bir biçimde yedi a amada ele
almaktadır. Bu yazarın görü üne dayalı olarak, bir ara tırmada izlenen yol ve
ara tırma sürecinin a amaları ekil 4’de gösterilmektedir.
(1) Ara tırma nesnesinin seçimi: Bu a amada, konu belirlenir, daha sonra
bu konunun ara tırılabilece i test edilir.
(2) Ba langıç sorgulaması: Sorulan tüm sorular listelenir. Basit sorular
karma ık sorulardan ayırt edilir; ba langıç ara tırma sorusu bunların arasından
seçilir ve önemle belirtilir.
(3) Ke fetme, Arama-Tarama: Bu a amada, okumalar gerçekle tirilir.
Okumalar, konuya, ara tırılan nesneye ve ara tırma sorusuna uygun metinler
üzerinden yapılır. Okumaların yöntemine uygun yapılması gerekir. Okumalar
sonrasında gerekli notlar alınır ve kodlanır. Alınan notlarla olu turulan metinler
sentezlenerek kar ıla tırılır ve gerekirse emalar çizilir.
Yine bu a amada ke fedici görü meler için hazırlıklar yapılır. lgili
ki ilerle veya meslekten olanlarla görü meler yapılır. Bu görü melerde gereken
notlar alınır. Yapılan çe itli görü me notları kar ıla tırılır; varsa aykırılıklar
giderilir. Görü meler esnasında ortaya çıkan tartı malar de erlendirilir.
(4) Yapılandırma-Sorunsal-Denence: Bu a amada, yapılan okuma ve
görü meler de erlendirilir; de erlendirme sürecindeki, ayrılan ve birle en noktalar
gösterilir. Yine bu a amada kuramsal çerçeve çizilir. Daha sonra, ara tırmanın
mantı ını dile getiren, ara tırmacıyı ara tırma fikrine yönlendiren sorunsal
açıklanır. Bu a amada, denenceler kurulur, çözümleme modeli açıklanır. Bu
çerçevede, kavramlar, boyutlar ve her bir denence için göstergeler belirlenir.
Kavramlar ve denenceler arasındaki ili kiler ortaya konulur.
(5) Geçerli sayma veya gözlem (anket, veri toplama): Bu a amada,
ara tırma alanı sınırlandırılır. Ne? Kim? Nerede? Ne kadar? Ara tırma araçları
tasarlanır (gözlem, anket, görü me, hayat hikâyelerini dinleme gibi…). Daha sonra
ara tırma araçları test edilir ve bilgi toplama sürecine geçilir, gereken notlar alınır.
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yapılacak analiz için veriler hazırlanır. Veriler, de i kenlere dönü türülerek
de i kenler arasındaki ili kiler ölçülür. Beklenen sonuçlarla elde edilenleri
kar ıla tırılır. Anlamlı faklılıklar ortaya çıkmı sa nedenleri ara tırılır.
Ara tırma sonuçları elde edildikten sonra, sonuçların yorumlanması ve
analizi çerçevesinde; ba langıçta formüle edilen denence ve incelenen sorunla ba
kurularak bir görü ortaya konulmalıdır. Bu analiz özellikle incelenen olay
üzerinde bazı faktörlerin veya de i kenlerin etkisini ortaya koyar. Arkasından
sonuçları yorumlamak gerekir. Verilerin analizi, sorunsalın ara tırma alanları
arasında ili ki kurmak gerekir. Sonuçların yorumu uygulamaya yönelik sonuçların
açıklanması ve sonuçlarla yeni ara tırma yolları kurmaktır (Tremblay ve Perrier,
2006: 1).
ekil 4. Ara tırmanın A amalarına Genel Bakı
(1) lgi duyulan konuların ve ampirik
bulguların ortaya konulması.

(2) Ara tırma nesnesinin seçilmesi.

(3) Okuma programının uygulamaya
konulması.

-Görü melerin, (Mülakatların)

-Belirli bir soru sorarak ara tırma
kapsamının belirlenmesi.

ba latılması.

(4) Hipotezlerin ve sorunsalın
hazırlanması.

(6) Sistematik biçimde verilerin
toplanması ve incelenmesi.

(5) Ara tırma araçlarının
yapılandırılması.

(7) Sonuçların analiz edilmesi ve
yorumlanması.

Kaynak: (Harzallı’dan yararlanılarak hazırlanmı tır).

Ara tırma sonuçlarının analizi, ara tırma denencelerini yanlı lamak veya
do rulamak için toplanan veriler konusunda tartı mayı içerir. Bunun için ara tırma
verileri dikkatlice uzun süre incelenir. Veriler, do rulanmı ve anla ılır olmalıdır.
(7) Ara tırma raporunun yazılması: Ara tırma ilerledikçe sorunsalın
unsurları ve ara tırma sonuçları yazılır. Elde edilen veriler tartı ılır, yani
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açıklanır, alınan dersler duyurulur. Yeni bilgiler ve onun pratik sonuçları ortaya
konulur.
Bu konu ile ilgili ayrıntılar bir sonraki ba lık altında verilmektedir.
6. ARA TIRMA RAPORUNUN YAZILMASI VE B R ARA TIRMA
RAPORU ÖRNE
Ara tırma raporu, ara tırma çalı malarını anlatan bir metindir. Ara tırma
raporu, ara tırma sorunsalını, çalı ma yöntemlerini, sonuçları ve sorunsala ba lı
olan tartı maları içerir. Kullanılan yöntemleri, elde edilen verileri ve sorunsalı ele
alan ara tırma raporunda sonuçlar tartı ılarak genel bir kanıya varılır.
Ara tırma raporu açık bir biçimde yazılmalı, çalı mayla ilgili olmayan
anlatımlara raporda yer verilmemelidir. Gereken anlatımlar kısa ve öz yapılmalı,
bitmez tükenmez tekrarlardan kaçınılmalıdır. Ara tırma ba lı ı mümkün oldu u
kadar tam ve belirli olmalı; ne uzun ne de kısa olmalı ancak, ara tırma konusunu
yansıtmalıdır.
Çalı manın ba ında 10-20 satırlık bir özet sunulmalıdır. Özet, ara tırma
sorunu ile ilgili temel sonuçları ve çalı mayı özetlemelidir. Özete çalı manın
küçültülmü bir biçimi olarak bakılabilir. Özet, makalenin ana kısımlarının her
birinin kısa bir tanıtımını vermelidir. Özet, ara tırmanın kapsamını ve esas amaçları
belirtmeli; kullanılan yöntem bilimini tanımlamalı; bulguları sunmalı ve ana
sonuçları içermelidir. Çalı ma makalede 20; memuarda (ara tırma ödevi) 60; tezde
ise 100 sayfayı a mamalı ve temel ilke ve ekilleri içermelidir.
Farklı adlandırmalar kullanılmakla birlikte, genel olarak bilimsel bir
ara tırma; giri , sorunsal, yöntem ve veri toplama tekni i, nicel çalı ma, nitel
çalı ma, verilerin analizi, sonuçlar ve sunulması gibi ana ba lıklardan
olu maktadır. zleyen paragraflarda bu bölümler hakkında bilgi verilmektedir.
6.1. Giri
Ku kusuz uygun bir metnin ilk kısmı giri olmalıdır. Giri , ara tırma
raporunu okuyuculara tanıtan bir kısımdır. Giri te yer alan birinci paragrafta
okuyucuya ara tırmanın konusu hakkında genel bir bakı açısı kazandırılır. Yazar
öncelikle bu konuyu ara tırmanın uygunlu unu bu kısımda izah etmelidir. Giri ,
“Daha önceki çalı malarda bir eksiklik var mı? Bu konu toplumda yeni olgulara
referans olabilir mi?” gibi sorulara yanıt vermelidir.
Okuyucu bu genel bilgilere sahip olmakla birlikte, ara tırmacının bu
konuyu ara tırma nedenleri hakkında da bilgi sahibi olmakta ve genel bir bakı
açısı kazanmaktadır. Bu bölümde ara tırmanın içeri i, bölümlenmesi ve
yapılandırılması hakkında bilgi verilir. Ayrıca bu bölümde ara tırılan sorunun
niteli i ve kapsamı mümkün olan bütün açıklıkla sunulur.
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Problemati in amacı, konu ile ilgili önceki yayınlara bakmaya ihtiyaç
duymaksızın, okuyucuya imdiki çalı manın sonuçlarını anlayıp de erlendirmesine
imkân verecek yeterli ölçüde temel bilgileri temin etmektir. Problematik ayrıca
imdiki çalı manın gerek ve mantı ını vermelidir. Hepsinden önemlisi bu bölümde,
bilimsel çalı manın amacı açıkça belirtilmelidir (Day, 2001: 35).
Problematik bölümünde, mevcut sorun ile cevaplandırılması gereken
ara tırma ba langıç sorusu saptanmalı ve aynı sorunla ilgili yazılmı metinlerle
ilgili kısa bir kar ıla tırma yapılmalıdır. Tartı malı noktaların altı çizilmeli ve
ara tırmacıların sorun üzerindeki görü leri ortaya konulmalıdır. Ara tırmanın bu
alana sa layaca ı katkı gösterilerek; sonuçların etkisi ortaya konulmalıdır.
Ba vurulan kuramların zikredilmesi ve kavram tanımları unutulmamalıdır. Yine bu
bölümde ara tırmanın denencesi (hipotezi) veya denenceleri açıklanmalıdır
(Tremblay ve Perrier, 2006: 1).
Her ara tırma raporu, bilgi alanına küçük bir katkı sa lar; ara tırma bu yeni
katkılar ve mevcut bilgilerin geni letilmesi konusunda okuyucuları bilgi sahibi
kılmalıdır. Bunun için her ara tırma raporu bir problematik içerir. Problematik,
ortaya konulan tüm bile enlerin belirlenmesine, düzenlenmesine katkı sa lar
(Balso et Lewis, 2007: 266). Ara tırma sorularını veya hipotezleri belirlemek için
öncelikle konu hakkındaki bir ilke olarak genel bilgiler sunulur. Ara tırmanın bu
kısmında yazar, ara tırma problemiyle ilgili olarak önceki çalı maları
de erlendirecek bir doküman analizi sunacaktır. Doküman analizi belirlenen
konuyla ilgili bilgi alanına ı ık tutacaktır. Doküman analizi bitikten sonra bir seri
soruların hazırlanması ara tırma problemine bir çerçeve çizecektir. Problematik
bölümünde yer alan ara tırma soruları, henüz cevabı bulunamamı olan sorulardır.
Zaten söz konusu olan ara tırma da bu sorulara yanıt bulmak için yapılmaktadır.
6.3. Yöntem ve Verilerin Toplanması
Bu bölümün ilk paragrafında ara tırmanın yöntemi belirtilir. Bir evvelki
bölümde haklarında yeterli bilgi verilen ara tırma soruları, hipotezlere ve bu
bölümde belirlenen yönteme dayalı olarak verilerin nasıl toplanması gerekti i bu
bölümde ortaya konulur. Burada örneklem tanımlanmalıdır. Veri toplanması için
kullanılacak ölçüler, araçlar belirlenmelidir. Okuyucunun ara tırmanın bilgi üretimi
süreci konusunda bilgi sahibi olması önemlidir.
Bu bölümde okuyucu verilerin toplanması için seçilen araç türü konusunda
açıkça bilgilendirilir. Ara tırmacı sadece kullanılan yöntemi de il, aynı zamanda
çalı ma tekniklerini burada açıklamalıdır. Ayrıca, okuyucu anahtar de i kenlerin
(ba ımlı, ba ımsız de i ken) ölçü biçimini de bu bölümde ö renir. Tüm
ara tırmalar birçok örnekleme ba vurularak yapılır. Bu noktada evren ve evrenden
örneklem seçim modu da bu bölümde açıklanmalıdır (Balso et Lewis, 2007: 264).

- 156 Ara tırmanın tipi ne olursa olsun, seçilen yakla ımı bu bölümde
gerekçelendirmek bilimsel bakımdan önemlidir. Bu bölümün sonunda ayrıca
ara tırmanın sınırlılıkları ve güçlükleri de ifade edilir.
6.4. Nicel Çalı ma
Bu bölüm, ara tırma planını, test edilecek ana kütle ve örneklemi, ba ımlı,
ba ımsız ve aynı zamanda müdahil de i kenleri tanımlar ve ara tırma süreci
hakkında genel bilgiler verir. Bu bölüm birbirlerine uygun u unsurlardan
olu maktadır.
Ara tırma Tasarımı, Örnekleme: Bu ba lık altında ba ımsız de i kenler,
ba ımlı de i kenler ve müdahale de i kenleri gösterilir. Aynı zamanda
ara tırılması gereken ana kütle ve örneklem tanımlanır.
Tutanaklar, Testler ve Araçlar: Bu ba lık altında yapılan görü meler,
gözlem tutanakları, deney tutanakları bilimsel ilkelere uygun ve açıklamalı bir
biçimde anlatılır. Ayrıca kullanılan testlerden ve araçlardan söz edilir.
Verilerin Toplanması: Bu ba lık altında verilerin nasıl elde edildi i, nasıl
sınıflandırıldı ı ve nasıl i lendi i açıklanır.
Ara tırmanın Kronolojisi: Bu ba lık altında yapılan deney veya
gözlemlerin zaman çizelgesi ve bilgi üretim süreci bir sıra dâhilinde anlatılır.
statistikî Yöntemler: Nicel verilerin çözümlenmesine genellikle istatistik
denir (Punch, 2011: 107). Bu ba lık altında verilerin yorumlamasını sa layan
istatistikî i lemlerin sınırları; verilerin i lenme biçimi veya testlere dayalı
hesaplamaların süreci veriler de erlendirilerek anlatılır.
Nicel çalı ma, genellikle bir örneklem içinde bir takım de i kenlerin
ölçülmesiyle ilgilenir. Yani, her bir de i ken için, örneklemin her bir üyesi için
da ılım denilen farklı sayısal de erler vardır ve bunu özetlemek için yollar aranır.
Bu amaçla kullanılan iki kavram genel e ilim ve de i medir (Punch, 2011: 109).
6.5. Nitel Çalı ma
li kilerin, etkinliklerin, durumların ya da materyallerin niteli inin
incelendi i çalı malara nitel çalı malar denir (Büyüköztürk vd 2012: 265). Bu
bölümde ara tırmanın ana bulguları gösterilir. Bulguların ortaya koydu u ana
sonuçları anlatılır (Day, 2001: 36).
Nitel çalı ma yöntemleri; karma ık, de i ken, tartı malı bir alandır. Nitel
çalı ma dolayısıyla tek bir çalı ma alanı de il, devasa bir çe itlili i kapsayan
emsiye bir terimdir.
Nitel çalı malar çok sayıda yöntem ve kaynak kullanarak, insan
deneyimlerine ili kin sözlü ve yazılı anlatımları ya da kayıtları incelerler. Tek bir
nitel ara tırma projesinde, birçok veri toplama tekni i kullanılabilir. Temel nitel
veri toplama çalı malarının ba ında görü me, gözlem, katılımcı gözlem ve belgeler
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ara tırmada, veriler bu temel türlerden bir veya birkaçı ile toplanır (Punch, 2011:
165).
6.6. Verilerin Analizi
Bu bölüm raporun önemli bir kısmıdır. Okuyucu artık önceki bölümlerde
anlatılanlarla birlikte veri toplama tekniklerini, çalı manın yapılı gerekçesini,
ara tırma sorularını, hipotezi tanımı bulunmaktadır. Sonuçlar bu bölümde
yorumlanır. Bu a ama ara tırma sorularına veya hipoteze cevap niteli indeki
verileri içerir. Bu bölüm verilerin yorumlanması ve sunulma biçimine hizmet eder.
Verilerin analizinde yorumlama ve sunulmasında farklılıklar ta ıyan nicel ve nitel
analiz yöntemlerini kullanılabilir.
6.6.1. Nicel Verilerin Analizi
Nicel veriler sayılar biçimindedir ve burada yapılacak ölçme i lemi,
verilerin sayısal olarak i lenmesidir. Nicel verilerin analizi, ara tırma raporunun
adeta okuyucuları açık biçimde bilgilendirmesidir. Bu bölüm ara tırmanın nicel
sonuçlarını tanımlayıcı istatistikler, grafikler, tablolar ve testler biçiminde
sunmaktadır. Burada sunulan tablolar ve grafikler bilgilendirmeyi kolayla tırır.
Bu bölümde nicel veriler, genel e ilim, de i me ve sıklık da ılımları özet
bir biçimde sunulur. Yine bu bölümde, yapılan gruplararası kar ıla tırma sonuçları
(De i me analizi ANOVA, e de i ken analizi, etkile im), belirlenen de i kenler
arasındaki ili kiler (Korelasyon, Regresyon), çözümlenen alan taraması verileri,
faktör analizi sonuçları, yapılan istatistiki çıkarımlar ifade edilir.
Buradaki açıklamalar hipotezlere dayanmalıdır. Ayrıca bu bölümde
ara tırmanın kuramsal ve uygulamalı içeri i, mevcut ara tırma alanlarına yönelik
olarak tartı ılabilir.
6.6.2. Nitel Verilerin Analizi
Nitel ara tırma, kendi do al akı ı içindeki sosyal hayatın incelenmesine
yo unla ır. Sosyal ya amın zenginli i ve karma ıklı ı, sosyal hayata ili kin farklı
bakı açıları ve çözümleme türleri oldu u, dolayısıyla da nitel verilerin
çözümlenmesinde çok çe itli bakı açılarının ve uygulamaların oldu u anlamına
gelir. Nitel verilerin analizinde çözümleyici tümevarım, temellendirilmi kuram
çözümlemesi, yorumlayıcı ve dilbilimsel yakla ımlar, söylem analizi, anlatılar ve
anlam analizi, soyutlama ve kar ıla tırma ve Miles ve Huberman modeli
kullanılmaktadır. Nitel verilerin analizi sayısal olmayan nitel sonuçları ortaya
koyar. Tablo ve grafiklerden çok bu bölümde metin biçimindeki anlatımlar
mevcuttur.
Sonuçların sunumu yinelemeler olmadan açıklayıcı ve kısa olmalı. Sadece
anlamlı veriler ortaya konulmalıdır. Bu bölümde ekiller, grafikler ve tablolar
verilmelidir (Tremblay ve Perrier, 2006: 2). Bu bölümde sonuçların açık bir
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kullanılması son derece yararlı olacaktır. Tablo ve grafikler nitel veri analizinin
özeti niteli indedir.
Bu bölümde, ba lıca sonuçların ili kileri veya ilkeler belirginle tirilir.
Sonuçlar yorumlanır; “böylece çalı manın denencesi niçin geçersiz kılınmı tır veya
do rulanmı tır.” açıklanır. Ara tırmanın denenceleri ve amaçları özetlenir.
Sonuçlar, mantıksal olarak incelenir.
Bu bölümde yorum kısıtlamaları ve sınırlılıklar belirtilmelidir. Benzer
biçimde, her durumdaki aykırı sonuçlar, ba arılamayan deneyler, hesaba
katılmayan sonuçlar gerekçeleriyle birlikte anlatılmalıdır (Tremblay ve Perrier,
2006: 2).
Yine bu bölümde, ölçüm araçlarının do ruluk ve geçerlili i ve bunların
sonuçlarının geçerlilik derecesi anlatılmalıdır. Daha sonra sonuçlar ve bu sonuçları
sa layan ölçütlerin do ruluk ve geçerlilikleri tartı ılmalıdır. Tüm bu tartı malarda
yanlı ve i irilmi test sonuçları kullanılmamalı ve a ırı genellemelerden
kaçınılmalıdır.
6.7. Sonuçlar ve Sunulması
Bu bölüm, ara tırmanın (ampirik, teorik, metodolojik) temel sonuçları
konusunda özlü bir özeti içermelidir. Ara tırmacılar, bu bölümde, elde edilen
sonuçları, aynı zamanda benzer ara tırmaların sonuçları ile kar ıla tırmak
durumundadırlar. Tüm bu ara tırmalar arasında bir amaç birli inin sa lanması
ku kusuz yarar sa layacaktır. Genel olarak sorunsal çerçevesinde anlamlı sonuçları
ortaya koymak gerekir. Yani neyin sonuçları de i tirece i, sorunu ortaya koyma
biçimi veya soruların kavramla tırılması gösterilmelidir. Ara tırmanın kuramsal ve
uygulamaya dönük etkileri analiz edilmelidir (Tremblay ve Perrier, 2006: 3).
Yapılan bu analizlerle çalı manın kısa, orta ve uzun vadedeki toplumsal, ekonomik
etkileri de böylece ortaya konulmu olur.
Bu bölümde, ayrıca ara tırmanın hipotezleri ve amaçları özetlenmelidir.
Çalı manın mantıksal genel sonuçları ve elde edilen bulguların bu genel sonuçları
hangi düzeyde destekledi i bu bölümde açıklanır. Ara tırma bir uygulama
öngörüyorsa, elde edilen sonuçlara dayalı olarak öneriler sunulur.
Gerçekle tirilen ara tırma konusunda okuyucular bilgilendirildikten sonra
ara tırmacı ara tırmanın temel sonuçlarını açıklar. Bu ara tırmada yeni bilgiler
açıkça ortaya konulur. Gelecekteki ara tırmalara yapılacak öneriler bu kısımda
sunulur.
Ara tırma sonuçlarının sentezi; yeni bilgilerin sunulması ve yeni
ara tırmacılara öneriler biçiminde üç tür bilgi burada sunulmalıdır. Ayrıca,
“Ara tırma sorularına veya hipoteze ili kin olarak hangi sonuçlar elde edilmi tir?
Hipotez do rulanmı mıdır? Yoksa yanlı lanmı mıdır? Ara tırma sorularına
verilen cevaplar nelerdir?” gibi soruların yanıtı bu bölümde verilir.
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anımsatılması, sonuçların pratik içeri i, ara tırmanın gelecekteki boyutu ve sınırları
konusundaki dü ünceleri içerir.
Yapılan bu açıklamalar çerçevesinde örnek bir ara tırma raporu Tablo 1‘de
sunulmu tur.
Tablo 1. Bir Ara tırma Raporu Örne i
BA LIK SAYFASI
• Ara tırmanın Ba lı ı
• Yazarın Adı ve Soyadı
• Kurum Adı
• Tarih ve yer
ÖZET (10 ila 20 satır)
• Çalı manın konusu, sorunu ve öznesi nedir?
• Teorik çerçevesi nedir? Ara tırmanın genel olarak sorunu/ara tırma problemi nedir?
• Hangi yöntem uygulanmı tır?
• Ara tırma sonuçları nelerdir?
• Ara tırmanın sa ladı ı katkı ne?
Ç NDEK LER
1.G R
• Konu açık biçimde sunulur.
• Tarihsel arka plan gösterilir.
• Ele alınan konunun uygunlu u açıklanır.
• Ara tırmanın genel sorunları nelerdir?
• Ara tırmanın genel sorunlara yanıt verme düzeyi açıklanır.
• Ara tırmanın biçimsel yapısı hakkında bilgi verilir.
• Ara tırmanın genel planı sunulur.
2. PROBLEMAT K
• Ara tırmanın amacı; ara tırmanın hipotezi veya ara tırma soruları belirlenir.
• Ara tırmanın kuramsal çerçevesi sunulur.
• Ara tırmanın mevcut ara tırma fikirleri ve di er çalı malar arasındaki yeri izah edilir.
• Öz ve açık biçimde ara tırmanın katkıları sunulur.
3. YÖNTEM VE VER LER N TOPLANMASI
• Ara tırma sürecinde ortaya çıkan etik sorunlar ve onların çözümleri açıklanır.
• Seçilen yöntem ve seçilme gerekçeleri açıklanır.
• Verilerin toplanmasında kullanılan teknikler tanımlanır.
4. N CEL ÇALI MA
• De i kenlerin ölçü biçimi verilir.
• Evren ve örneklem tipi tanımlanır ve örneklem seçim tekni i açıklanır.
5. N TEL ÇALI MA
• Bilgiye ula ım biçimi açıkça ifade edilir.
• ncelenen olayların, dokümanların, grupların ve bireylerin seçiminde etkili olan faktörler
(nesnelerin karakteristikleri) tanımlanır.
6. VER LER N ANAL Z
Nicel Veriler
• Tablolar ve grafikler do ru biçimde tanımlanır, sunulur; rapor metni içerisinde analizleri yapılır.
• Uygun istatistikî analizlere yer verilir.
• Sonuçlar yorumlanır.
Nitel Veriler
• Tablolar ve grafikler (varsa) do ru biçimde tanımlanır; rapor metni içerisinde analizleri yapılır.
• Organizasyon veya sosyal süreç tanımlanır (örne in: roller, bir gruba uyum sürecinin a amaları,
gözlemlenen ki iler arasındaki ili kiler, vb.).
• Sonuçların yorumlanması.
7. SONUÇLAR VE SUNUMU
• Ula ılan temel sonuçlara vurgu yapılır.
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• Ara tırmanın güçlü ve zayıf yönleri izah edilir.
• Yeni ara tırmacılar için yapılan öneriler ve pratik sonuçlar formüle edilir.
8. EKLER
• Eklere numara verilir.
• Ara tırma raporu içerisinde tüm ekler kullanılır ve onlardan yararlanılır.
9. KAYNAKÇA
• Metin içinde gösterilen ve referans kaynaklar uygun bir biçimde sunulur.
• Bu bölüm ara tırma raporu ve eklerden sonra yer alır.
• Kaynak dokümanlar türlerine göre sınıflandırılırlar.
• Kaynaklara numara verilir.

Kaynak: (Balso et Lewis, 2007: 266).

DE ERLEND RME VE SONUÇ
Her ara tırma para, zaman ve ara tırma yöntem bilgisini gerektirmektedir. Bu
unsurların içerisinde en önemlisinin metodoloji oldu u söylenebilir. Çünkü do ru bilgiye
eri mede gereken yöntem bilinmiyorsa di er kaynaklar bo a harcanmı olmaktadır.
Bu çalı manın amacı, iyi bir ara tırma yapabilmenin (do ru bilgiye ula ma) araç
ve ko ullarını ortaya koymak idi. Çalı manın ana denencesi ise “Ara tırma tür ve
yöntemlerini, ara tırma süreci i lem basamaklarını tanımak, ara tırmanın ba arısını
artırır.” önermesi idi. Çalı manın, söz konusu bu amaç ve ana denence çerçevesinde ele
alındı ı söylenebilir.
Bilimsel bir ara tırmanın yapılabilmesi için, ara tırma problemini, ara tırma
sorularını, ara tırma denencelerini, ara tırma yöntemlerini belirlemek ara tırmanın
gerçekle tirilebilmesi için gerekli i lem basamaklarıdır. Tüm bu çalı malar ara tırma
sorunsalı (problemati i) çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu bu i lem
basamaklarının her biri aynı derecede öneme sahiptir. Bu unsurlara gereken önemin
verilmesi ara tırmacının ba arı ansını artırmaktadır.
Yöntemine uygun gerçekle tirilen bir ara tırma, hem ilgili bilim alanına, hem de
yapılması dü ünülen di er ara tırmalara katkı sa layabilir. Bu bakımdan, yapılacak bir
ara tırmanın, ara tırma sorunsalından hareketle, tüm unsurları içerecek biçimde organize
edilmesi bu çalı manın en önemli önerisidir. Bu ba lamda alanda yapılmı , yerli ve yabancı
yayınlar izlenmeli ve yöntembilim disiplini çerçevesinde çalı malar yürütülmelidir.
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