
MODÜL 4                                              1 -A                          Konu Anlatım 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MODÜL 4 

EĞİTİMDE ARAŞTIRMA VE AR-GE ÇALIŞMALARI 

 
 

ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA SÜRECİ 
   

  Bilimin temelinde 

   - Evrendeki olayları, olguları anlamaya çalışmak, gerçeği aramak vardır.  

 

İNSANLAR BİLGİYİ NASIL ELDE EDER? 
 

 1) Merak ettiğimiz bir olguyu ilk olarak duyularla algılarız.  

   - Ama duyularımız bizi yanıltabilir.  

   - Duyularımızla kesin ve doğru bilgiye ulaşamayız!  
 

 2) Bilgiyi, kendisi dışında diğer kişilerle görüş birliği yaparak da edinebilir. 

   - Bir öğrenci ile ilgili başka bir meslektaşın görüşü alınabilir. (Doğrulama) 

     * Ama öğrencinin o gün yaşadığı münferit bir durum olabilir.   
        -Hasta olabilir, arkadaşları ile bir sorun yaşamış olabilir.  
 

 3) Bu nedenle, güvenilir bilgiye sahip olmak için uzman görüşüne başvurulabilir.  

      - Çok fazla bilgisi olan insanlar vardır.   
       → Sınıfın sınıf öğretmeni veya rehber öğretmen 
 

 4) Bilgi edinmenin bir diğer yolu da mantıktır.  

   Mantık: 
   - Kavramları, önermeleri ve içeriğinden bağımsız akıl yürütmeleri ele alır. 

      “Tüm canlılar ölümlüdür. Ebru bir canlıdır. O halde, Ebru ölümlüdür".” 

       - İlk iki ifade doğru olduğu sürece, üçüncüsü de doğru olmak zorundadır.  
       → Mantık da her zaman bizi güvenilir bilgiye ulaştırmayabilir! 

 

 5) Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın en temel yolu araştırmadır, bilimdir. 
    - Bu süreçte bilimsel yöntem kullanılır.  

 
 Bilimsel yöntem → Bir süreçtir. 

 -Bir problemin veya sorunun belirlenmesi ile başlayan verinin  

  →Toplanması, analiz edilmesi ve sonuçların yorumlanması ile tamamlanır. 
 

 Derse katılmayan - başarısında düşüş gözlemlenen öğrencisi hakkında 

  - Yargıda bulunabilmesi için → Sistematik olarak veri toplanmalıdır. 

 
 Bilimsel yöntem → Hem eylemsel hem de düşünsel bir süreçtir. 

  - Bilimlerin ortaklaşa kullandıkları betimleme ve açıklama yollarını kapsar. 

 
BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI 

 

 1) Problemin fark edilmesi 5) Araştırma yönteminin geliştirilmesi 
 2) Problemin tanımlanması 6) Verilerin toplanması ve analizi 

 3) Çözüm önerilerinin tahmini 7) Karar verme ve yorumlama 

Şekil 1. Bilimsel araştırma sürecinin aşamaları 

 

 Araştırma Fikri, Araştırma Konusu, Araştırma Problemi 
 

 - Bilimsel araştırma bir problem ile başlar.  
- Problem, araştırma ile çözüm bulmayı planlandığınız sorundur.  

  → Bunun için öncelikle bir araştırma fikri bulunmalıdır.  

 

 Araştırılabilir nitelikte iyi bir problemin ve soruların özellikleri: 
  

1) Akla yatkın olmalı 
   - Çok fazla zaman, para veya enerji gerektirmeden araştırılabilmeli  
 

2) Anlamlı olmalı  

   - Araştırılmaya değer olmalı ve araştırıldığında katkı sağlamalı                      → 
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3) Açık ve anlaşılır olmalı 

   - Okunduğunda herkes tarafından anlaşılabilmeli  
   - Problemde yer alan kavramlar veya değişkenler açık ve net olmalı 
 

4)  Sınanabilir, test edilebilir, ölçülebilir olmalı 

   - Diğer bir deyişle tartışmalı sorular olmamalı 
 

5)  Çok geniş veya çok dar kapsamlı olmamalı 
 

6)  Orijinal ve özgün olmalıdır.  
    - Daha önce cevaplanmış olmamalıdır. 

7) Etik olmalıdır.  
  - Doğa, kişi ve sosyal çevreye fiziksel veya psikolojik zararlar verilmemeli 

 

Araştırma Problemini Tanımlarken Kullanılan Başlıklar: 
 

1) Giriş bilgisi: 
   - Araştırmanın temel değişkeni hakkında genel bilgiler verilir. 

   -  Problemin bağlamı ve neden önemli olduğu açıklanır. 

2)  Gelişme (Detaylandırma):  

   - Çalışmanın kurumsal çerçevesi ve ilgili araştırmalar özetlenir.  

3)  Bilgileri özetleme:  

   - Sınırlandırılan konuya ilişkin çalışmaların sonuçları özlüce sunulur. 
4)  Problem durumuna işaret etme:  

   - Cevap aranan problem tanımlanır.  

   - Neyin araştırılacağı kısaca açıklanır.  
5)  Araştırma fikrinin kaynakları:  

  - Günlük yaşam, uygulama, geçmiş araştırmalar ve kuramlardır. 

 
Alanyazın (Literatür) Taraması 
 

- Araştırma probleminin doğru şekilde tanımlanabilmesi için gereklidir. 
Alanyazın taraması 

  - Araştırma problemini sınırlandırmasına 

  - Araştırmanın önemini belirlemesine 
  - Yöntemin geliştirilmesine 

  - Yapılacak araştırmanın sonuçlarının yorumlanmasına yardımcı olur.  

 
Taramada temel amaç mümkün olduğunca birincil kaynaklara ulaşmaktır: 
 

1) Birincil kaynaklar: 

 - Araştırma raporları, tezler, araştırma makale dergileri, özgün kitaplar 
2) İkincil kaynaklar  

 -Ansiklopediler, çeşitli kaynaklardan üretilen kitaplar, derleme makaleleri vb. 
 

 

ARAŞTIRMA PROBLEMİNİN TANIMLANMASI 
 

DEĞİŞKEN TANIMLAMA 
 

Değişken kavramı: 

  -  Araştırma kapsamında bir ilişkinin cevabıyla ve 

   - Neden sonuç ilişkileriyle ilgilidir. 
   → Bir durumdan diğerine farklılık gösteren bir özelliktir. Örneğin  

“Öğrenci genel akademik başarısı sosyo-ekonomik düzeye göre değişmekte midir?”  

  - Bu soru için genel akademik başarı öğrenciden öğrenciye değişir. 
  - Öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri de öğrenciden öğrenciye değişir. 

    → Araştırma sorusunda yer alan bu kavramlar birer değişkendir.  

 
Değişkenler farklı özelliklerine göre sınıflandırılır: 
 

1) Nicel değişken: Değişkenin özelliği sayı ve miktar olarak açıklanabilir. 

    - Sınav puanı, kardeş sayısı ve ağırlık ölçüleri … 
 

2) Nitel değişken: Değişken sayısal olarak ifade edilemez! -Sınıflandırılamaz! 
    - Cinsiyet, uygulanan öğretim yöntemleri, medeni durum, doğum yeri… 

 

Aldıkları değerlere göre Değikenler: 
 

1) Süreksiz değişkenler: Ölçülen özellikle ilgili sadece sınırlı sayıda değer alır. 

    - Medeni durum sadece bekar ve evli değerleri alabilir. 
2) sürekli değişkenler: İki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilirler.  

    - Bireyin yaşı sürekli değişkendir.  
 

 Değişkenler neden-sonuç ilişkisi içinde bulunuyorsa: 
 

Bağımsız değişken (X): Araştırmacının 

   - Bağımlı değişken üzerinde etkisini test etmek istediği değişkendir. 

   - Etki eden, neden olan değişkendir. 
 

Bağımlı değişken (Y):  
   - Üzerinde bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişkendir.  

   - Sonuç olarak ortaya çıkan değişkendir. 

 
Bağımsız değişkenler 4 başlıkta sınıflandırılırlar: 
 

1) Değiştirilebilen: Araştırmacı müdahale eder. Nicel 

     - Öğretim yöntemi – Tedavi türü 
2) Seçilmiş: Müdahale yok! Bağımsız. Nicel veya Nitek 

     - Cinsiyet – Yaş – Okula devam durumu 

3) Düzenleyici: Bağımlı – Bağımsız değişken ilişkisini düzenler. 2. düzey Bağ.sız D 

    - Sınav kaygısı → Performans etkisinde Sınav deneyimi 

4) Dışsal (Kontrol): Bağımlı D. ile ilişkili ama etkisi test edilmeyen değişken. 

    - Çevrim içi destekli eğitimin başarıya etkisinin incelendiği çalışmada SED 
       SED (Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ) 
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“Uzaktan ve yüz yüze öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi başarıları 

arasında bir fark var mıdır?” araştırma sorusunda: 
 

Değişken → Öğrencilerin Türkçe dersi başarısıdır.  

Başarı →Nicel, sürekli ve bağımlı değişkendir.  
 

Bağımsız değişken →Bağımlı değişkene etki eden, değişime neden olan değişken. 

                               → Ders veriliş biçimidir. Nitel ve süreksiz değişkendir. 
 

Bağımlı ve bağımsız değişken araştırma sorularında tek olmak zorunda değildir! 

   - Araştırma problemine bağlı olarak değişken sayısı farklılık gösterebilir.  
 

Araştırmanın Amacı ve Araştırma Sorusu / Hipotez Oluşturma 
 

Araştırmanın problemini tanımladıktan sonra araştırmanın amacı şekillenir. 
 

Araştırmanın amacı: Çalışmanın hedeflerini ortaya koyan genel bir ifadedir.     

  - Çalışmanın neyi araştırmayı planlandığı, açık ve net bir biçimde gösterilebilir.  

 

Araştırmanın amacı iki düzeyde tanımlanır: 
 

1) Genel (temel) amaç:  

    - Çalışmanın hedeflerini ortaya koyan genel bir ifadedir. 
 

2) Alt amaçlar (alt problemler):  

   - Genel amaca ulaşmak için hangi özel amaçların gerçekleşeceğini gösterir.  

  - Alt amaçlar düz cümle, soru cümlesi veya hipotez olarak yazılabilir. 
 

Araştırma soruları: 
 

• Betimsel (...nedir?) 
     “Öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeyleri nedir?” 

• Korelasyonel (... bir korelasyon / ilişki var mıdır?) 

     “ Bilgisayar başında geçirilen süreyle oyun bağımlılığı ilişki var mıdır?” 
• Karşılaştırmalı (... bir fark var mıdır?) 

     “Çocukların sosyal becerileri arasında cinsiyete göre fark var mıdır?”  

 
Araştırmanın amacına yönelik olarak alt amaçlar hipotez olarak da yazılabilir.  
 

Hipotez: Araştırmada test edilmek üzere oluşturulan ifadelerdir. 
 
 

1) Sıfır (null)(İstatistiksel) hipotez:  
  - Farkın veya korelasyonun olmadığına yöneliktir. 

   Oyun bağımlılığı yüksek ve düşük olanların akademik başarıları aras.fark yoktur! 

    → Oyun bağımlılığı ile akademik başarıları arasında ilişki yoktur! 
 

2) Araştırma (alternatif) hipotez:  

  - Farkın veya korelasyonun var olduğuna yöneliktir. 
  Oyun bağımlılığı yüksek ve düşük olanların akademik başarıları ar.fark vardır. 

   → Oyun bağımlılığı düzeyi ile akademik başarıları arasında ilişki vardır. 
 

3) Yönlü (tek yönlü) hipotez: 

   -İlişkinin (korelasyonun veya farkın) yönü belli ise yönlü hipotezdir. 
 

  Probleme dayalı öğrenme yöntemiyle ders işleyenlerin başarıları daha yüksektir. 
 

4) Yönsüz (iki yönlü) hipotez: 

    -İlişkinin (korelasyonun veya farkın) yönü belli değil ise yönsüz hipotezdir. 
     Öz yeterlik ile performans arasında bir ilişki vardır. 
 

Hipotez ifadeleri → Genellikle nicel araştırmalarda tercih edilir. 

Araştırma sorusu →Sosyal bilimlerde alt amaçların yazılmasında kullanılır. 

 
Araştırmanın Önemi, Sayıltıları(varsayım), Sınırlılıkları, Tanımlar 

 

Araştırmanın önemi: 
 

 - Problemi tanımlarken genel olarak vurgulanır. 
 - Özellikle tezlerde ve raporlarda ayrı bir başlık altında verilmesi beklenir.    

 - Araştırmanın raporlaştırılmasında aşağıdaki soruların cevabı verilir: 

   “Uygulamaya ne gibi katkılar getirecektir?” 
   “Hangi sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır?” 

    “Hangi durumun iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır? Nasıl?” 
    “Var olan kuramsal bilgi ağına ne tür bir yenilik kazandıracaktır?”  
   

  Sayıltı (varsayım): 
 

 - Araştırmaya temel alınan ve  

 - Doğruluğunun ispatlanmasına gerek duyulmadan  

 - Kabul edilen önermelerdir.  
 

  Sınırlılıklar: 
 

 - Araştırmacının kontrol edemediği ancak  

 - Araştırma sonuçlarını negatif olarak etkileyebileceğini düşündüğü noktalardır.  
 

Araştırmanın sınırlılığıyla araştırmacının sınırlılığı birbirine karıştırılmamalıdır  

 
  Tanımlar: 
 

  - Bu bölümünde araştırma kapsamında pek fazla bilinmeyen veya 

  - Yoruma açık olabilecek kavramlar tanımlanır.  
 

 

Yaratıcı Problem Bulma/Çözme ve Etkili Arama Stratejileri 
 

 Bir problemin; olumlu/olumsuz anlamları- farklı düzeyleri vardır.  
  - Kişiden kişiye değişen bir terimdir.    

 Problem bulma: Belirli amaçlara göre  

   - Yeni bulunan problemleri üretmek ve ifade etmek için  

      → Mevcut bağlamları ve deneyimleri kullanan bir düşünme etkinliğidir.     → 
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Bu tür etkinlikler sadece  

-Düşünme süreçlerini değil → Aynı zamanda düşünme ürünlerini de içerir.  

-Dilişsel strateji değil→Aynı zamanda üstbiliş 
-Davranış değişikliği değil → Aynı zamanda tatmin edilmemiş duygusal durumdur    

  → Bu süreçte problemle bağ kurulacak bir deneyime gereksinim duyarız.  

 

GETZELS (1985) için bir problem sınıflandırma:  
 

a) Belirli bir durumda istenen bir eylem engellendiğinde ortaya çıkar.  

b) Sorgulama için sorulan bir sorudur. 

  
Başka bir Problem Sınıflandırması: 

1)  İyi tanımlanmış problemler      2) İyi tanımlanmamış problemler  

 
BRİGGS ve REİNİG 
 

 

 

İyi tanımlanmış problemler için çözüm uzayının kıtlığı söz konusudur.  
 

Derse geç kalan bir öğretmen → İyi tanımlanmış bir probleme örnek olabilir.  

 - İstenen eylem (Derse yetişmek)→  Birkaç nedenden dolayı gerçekleşememiştir.  
    (Trafik sıkışıklığı, arabada bir sorun, alarmın zamanında kurulmaması vb.) 

- Tek çözüm → Kendi yerine derse girecek bir başka öğretmen bulmaktır.  

 
İlkokul 4. sınıf öğrencisi abisinden görerek proje yapmak istediğinde 

 - Nasıl proje konusu bulacağını öğretmeni ile tartışmak istediğinde  

- Proje türleri ve proje konusu bulma ile ilgili  
  → İnternetten, abisinden, öğretmeninden… birçok araştırma yapması gerekir. 

- Problem sorgulama için sorulmuştur ve  

   →  Öğrencinin gelişim düzeyine göre iyi tanımlanmamış bir problemdir. 
 

GETZELS Problem bulmayı 10 düzeyde tanımlar: 
 

İlk basamak → Çözümü belli bir problem verilip çözümünün istenmesi  

En üst basamak → Çözümü henüz belli olmayan bir problem üretip  
                                                                                        çözümünün beklenmesidir.  

 

Covid-19 ile çözümü belli olmayan bir problemle karşılaştık.  
Küresel salgın  

- Problemin acil tespit edilmesinin  

- Problemin çözümünün etkisi ve değeri ile ilişkisini de gözler önüne sermiştir. 
 

Problem bulma: 

 Beklenen / istenen sonuçla olası/muhtemel sonuç arasındaki çelişkidir. 
 

Yaratıcılık: 

  - Birçok düşünür yaratıcılık sürecini  4-6 adımda tanımlamıştır. 

  - Hepsinin ilk adımı → Problemin belirlenmesidir.       

 Bu ilk adımı: 

 WALLAS ve HADAMARD →  Hazırlık 
 OSBORN-PARNES → Gerçeği bulma 

 BASADUR → Problem bulma 

 MUMFORD vd. → Problemi oluşturma olarak ifade etmektedir.  
 

 OSBORN→ Beyin fırtınasını ilk bulan kişidir.  *** 

 
 TORRANCE → Yaratıcı düşünme deyince akla ilk gelen isimlerdendir. 
 

   -Yaratıcı düşünmede orijinallik, esneklik, ayrıntılılık olmalıdır. 
 

 

YARATICI PROBLEM BULMA STRATEJİLERİ             Abdula vd 
 

1) Temel ihtiyaçların araştırılması 

2)  Kasıtlı sınırları olan bir problem alanı tanımlamak 

3)  Probleme kasıtlı olarak farklı bakış açıları uygulamak 
4)  Sorgulamayı bir problemin bağlamına ve paydaşlarına doğru genişletmek 

 
 Problemi tespit ederken yararlanılabilecek bazı araçlar: 
 

1. Zihin haritası tekniği 

   - Psikolog TONY BUZAN’a aittir.  

      - İnsan düşüncesi doğrusal değildir.  

      - Dolayısıyla alt alta not tutma stratejisi düşünmenin akışına terstir. 

           → Bu nedenle “zihin haritası tekniği”ni önerir. 
 

2.  Yakınsak Niyet Beyanı 

  Soruları sorarken kullanıcı için inovasyon zorluğunun yönünü netleştirir:     
   Niyetiniz nedir? Fırsatlar nelerdir? Yarattığınız yeni değer nedir?..        
 

  Bulduğunuz yaratıcı problemin  

  - Sizin yaratıcı probleminiz olup olmadığını anlamak için  

  - Alt sorulara cevap bulmanız gerekir:  
   Problemle ilgili motivasyon kaynağınız, kaynaklarınız, yeterlikleriniz,  

   deneyimleriniz nelerdir? Problemin çözümüne sizin katkılarınız neler olacaktır?..    
    
  Tüm bu sorulara verilen cevaplar bütüncül bakış açısıyla ele alınmalıdır. 
 
 

ABDULLA ve CRAMOND  
 

 Yaratıcı Problem Bulma Hiyerarşisini şu şekilde sıralamaktadır:  
 

 1) Problemi Keşfetme    2) Problem Formülasyonu   3) Problem Oluşturma 
 4) Problem Betimleme   5) Problemi Tanımlama  


