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Araştırmaya başlamadan önce  

- İç geçerlik ve dış geçerliği etkileyen veya etkileyebilecek durumlar üzerinde    
     → Düşünülmeli ve uygun tedbirler alınmalıdır.  
 
 

İç geçerlik bağımlı değişkende gözlenen değişmelerin  

                  → Bağımsız değişkenle açıklanabilirlik derecesidir.  
 

Dış geçerlik sonuçların  
     deneklerin seçildiği büyük gruplara ve evrene genellenebilirlik derecesidir. 
 

 

İç Geçerliği ve Dış Geçerliği Tehdit Eden Faktörler: 

 
İç geçerliği tehdit eden bazı faktörler: 

- Deneklerin seçimi   - Deneklerin olgunlaşması 

-Veri toplama aracı   - Deneklerin geçmişi 
- Denek kaybı etkisi   - Ön test (deney öncesi ölçüm) etkisi 

- İstatistiksel regresyon  - Etkileşme etkisi 

- Beklentilerinin etkisi  - Dışsal değişkenlerin etkisi  
 

Dış geçerliği tehdit eden faktörler:  

- Örnekleme etkisi   

- Beklentilerin etkisi  
- Ön test-deneysel değişken etkileşim etkisi  
 

 

 1) TARAMA ARAŞTIRMALARI                 (NİCEL ARAŞTIRMALAR) 

 
Tarama araştırmaları: 
 

 Bir konuya veya olaya ilişkin var olan durumun  
 fotoğrafını çekerek bir betimleme yapmak amacıyla  

 katılımcıların demografik özelliklerinin, görüşlerinin, yeterliklerinin veya ilgi,    

 beceri, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer araştırmalara göre  
 daha büyük örneklemler üzerinde yapılan araştırmalardır. 
 
 

Ankara İl MEM pandemi sonrasında ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin  

dijital yeterliliklerini artırmaya yönelik bir hizmet içi eğitim planlıyor.  
Eğitim öncesinde öğretmenlerin dijital yeterliliklerini belirlemek ve  

eğitim sürecini buna göre planlamak istiyor.  

İşte, MEM tarafından yürütülecek olan bu çalışma tarama araştırmasıdır. 
 

Tarama araştırmaları Dört Başlıkta İncelenir: 

1) Anlık tarama araştırmaları  
2) Zamana bağlı değişim (kesitsel, boylamsal) tarama araştırmaları 

3) Boylamsal  tarama araştırmaları 

4) Geçmişe dönük tarama araştırmaları  
 
 

1) Anlık tarama araştırmaları KARASAR’a göre: 
 

Belli bir zamanda mevcut durumun var olduğu şekliyle betimlenmesi amacıyla 

 → Yürütülen çalışmalardır. 
 

2) Kesitsel araştırmalarda → Betimlenecek değişkenler bir seferde ölçülür.  
 

3) Boylamsal tarama araştırmalarında  

- Araştırma değişkenlerinin zamana bağlı değişimlerini incelemek üzere  

   - Farklı zamanlarda yinelenen ölçümler yapılmaktadır.  
Boylamsal tarama araştırmaları  

  - Eğilim belirlemek 

  - ortak özelliği olan bir grubu incelemek ya da  
  - aynı kişilerin zamana bağlı değişimlerini ve eğilimlerini araştırmak  

                                                                                        → Amacıyla yapılabilir.  

 
4) Geçmişe dönük tarama araştırmaları BÜYÜKÖZTÜRK’e göre: 

Geçmişte yaşanan olayların yaşayan kişilerin görüşlerine ve beyanlarına dayalı 

olarak yürütülen çalışmalardır. 
 

Tarama Araştırmalarının Süreci 

 

 
 

Tarama araştırmalarında dış ve iç geçerliği etkileyen durumlar: 
 
 

Yapısal sorunlara bağlı cevaplama motivasyonunun düşmesiyle ilgilidir. 
Bu Yapısal Sorunlar: 

1) Denek kaybı (anketi cevaplamama, eksik cevap) 

2) Verilerin toplandığı ortamın ve şartların katılımcıların samimi görüşlerini  
   belirtmeye olanak tanımaması  

3) Veri toplayan kişinin tutumu 
4) Cevaplanacak soru sayısının çok fazla olması 
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 2) KORELASYONEL ARAŞTIRMALAR       (NİCEL ARAŞTIRMALAR) 

 

Korelasyonel Araştırma: 
 

 

Korelasyonel araştırma 

 - İki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin herhangi bir şekilde 

     → Bu değişkenlere müdahale edilmeden incelendiği araştırmalardır.  
 

Okul yöneticilerinin liderlik özellikleri ile öğretmenlerin stres düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi belirlemek istediğimiz çalışma korelasyonel bir araştırmadır. 
 
 

Değişkenlere müdahale edilmemesi nedeniyle  

   → Korelasyonel araştırmalar nedensel karşılaştırma araştırmalarına benzer. 
 

Ancak  

Nedensel karşılaştırma araştırmalarında bir bağımlı değişkeni etkileyen  

 Bağımsız değişkenler → Neden-sonuç ilişkisi içinde belirlenmeye çalışılır. 
 

Korelasyonel araştırmalarda → Sadece değişkenlerin birlikte değişimleri incelenir. 

 

 BÜYÜKÖZTÜRK’e göre Korelasyonel araştırmalar:     
 1) Değişkenler arasındaki ilişkilerin açığa çıkarılmasını sağlar. 

 2) Bu ilişkilerin düzeylerinin belirlenmesinde etkili ve gerekli ipuçlarını sağlar.  
 

Korelasyonel araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişki 

- Hesaplanan uygun bir korelasyon katsayısı ile gösterilir.  

- Bu katsayı +1 ile -1 aralığında değişir.  
 

Katsayının pozitif olması  

- Bir değişkende artış meydana geldiği zaman diğer değişkende de artış olduğunu 

Negatif olması ise  

- Bir değişkende artış görülürken diğerinde azalma meydana geldiğini gösterir. 
 

Korelasyon katsayısının ± 1 olması → Mükemmel bir ilişki var. 
Korelasyon katsayısının ± 0 olması → İki değişken arasında ilişki yok! 
 

Korelasyonel araştırmalar ikiye ayrılabilir: 
1) Keşfedici korelasyon araştırmalar   

2) Yordayıcı korelasyon araştırmalar 

 
1)  Keşfedici korelasyon araştırmalarında  

  Değişkenler arasında karşılıklı ilişkiler belirlenmeye çalışılır.  

 
2)  Yordayıcı korelasyon araştırmalarında  

    - Değişkenler arası ilişkinin belirlenip  

    - Bir veya daha fazla değişkenin bilinen değerinden 
        → Diğer değişkenin bilinmeyen bir değeri belirlenmeye çalışılır. 
 

 
3) NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMALARI         (NİCEL AR.) 

 

Nedensel karşılaştırma: 
 

Ortaya çıkmış/var olan bir durumun veya olayın  

- Nedenlerini  
- Bu nedenleri etkileyen değişkenleri veya  

- Bir etkinin sonuçlarını belirlemeye yönelik bir araştırma türüdür.  

 
Hüseyin Öğretmen, üç farklı sınıfın kimya dersine girmektedir. Yaptığı sınav 

sonunda iki sınıfın hem ödev puanlarının hem de sınav sonuçlarının daha yüksek 

diğer sınıfın ise daha düşük olduğunu görmüştür. Ortaya çıkan bu durumun 
nedenlerini araştırmak istemektedir. Bu çalışma nedensel karşılaştırma 

araştırmalarına örnektir.  
 

Deneysel araştırmalarda  

- Bağımsız ve bağımlı değişkenler araştırmacı tarafından planlanıp  
- Araştırmada ve deneysel işlemler sonunda oluşan değişimler gözlemlenir.  
 

 

Nedensel karşılaştırma türü araştırmalarda  

- Bir durumun neden ortaya çıktığı 

- Bu durumun oluşmasında nelerin etkili olduğu bulunmaya çalışılır.  
 
 

Araştırma deseninde birbiriyle karşılaştırılabilecek  
 - En az iki grup varsa → “Nedensel karşılaştırma araştırmaları” 

 - Sadece tek grup varsa → “Nedensel araştırma” olarak adlandırılır.  

 
 Nedensel karşılaştırma  

İki değişken arasındaki ilişkinin araştırılması yönünden  

                          → Korelasyonel araştırmalara benzetilebilir.  
 

 

BÜYÜKÖZTÜRK’e göre 

Korelasyonel araştırmalarda iki değişkenin birlikte değişimleri belirlenebilir. 

Ancak  

 - Hangi değişkenin diğerini etkilediği  
    - Hangi değişkenin neden 

    - Hangi değişkenin sonuç olduğu belirlenemez!  
 

Nedensel karşılaştırma araştırmalarında ise  
  → Hangi değişkenin diğerinin nedeni olduğu belirlenmeye çalışılır (Büyüköztürk 

vd., 2022). 
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NİCEL ARAŞTIRMALAR (2) 
 

 

  1) DENEYSEL ARAŞTIRMALAR              NİCEL ARAŞTIRMALAR (2) 
 

Deneysel araştırmalar 
 

Araştırmacı tarafından oluşturulan farkların bağımlı değişken üzerindeki etkisini – 

         → Test etmeye yönelik çalışmalardır.  
 

Deneysel desenlerde temel amaç 

  → Değişkenler arasında oluşturulan neden-sonuç ilişkisini test etmektir.  
 
 

Bir akademisyen tersyüz öğrenme ortamını oyunlaştırma bileşenleri ile 
desteklemenin, öğrenim gören öğrencilerin motivasyonu, katılımı ve akademik 

başarısı üzerinde etkili olup olmayacağını belirlemek istemektedir. Bu kapsamda 

üniversite öğrencilerini seçkisiz atama yöntemi ile iki gruba ayırarak gruplardan 
birinde oyunlaştırma bileşenleri kullanmayı diğerinde ise herhangi bir müdahalede 

bulunmamayı planlamıştır. Araştırmacı böylece gerçekleştirmiş olduğu müdahalenin 

öğrenci motivasyonu, katılımı ve başarısı üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek 
istemektedir. Bu çalışma deneysel bir araştırmanın yapılmasını gerektirmektedir. 

 
 

Araştırmacının bu amacını gerçekleştirmek için 

 - En az iki farklı koşulunun olması (grupların karşılaştırılması) 

 - Bağımsız değişkenin manipüle edilmesi 
 - Bağımsız değişkenin düzeyleri olan işlem gruplarına seçkisiz atama yapılması 

 - Dışsal değişkenleri kontrol altına alması gereklidir. 

 
Bir deneysel çalışmada  

 → Dışsal değişkenlerin etkilerini en aza indirmek ya da kaldırmak için  

     - Gruplara seçkisiz atama yapılabilir 
     - Dışsal değişken sabit tutulabilir 

     - Dışsal değişken çalışmaya dâhil edilebilir 

     - Dışsal değişkenlere göre denekler eşleştirilebilir 
     - Dışsal değişkene ait puanların bağımlı değişken üzerindeki etkisi kovaryans  

       analizi ile istatistiksel olarak kontrol edilebilir  

 
 

Deneysel Araştırmaların Türleri 
 

Deneysel desenlerin Sınıflandırılması 
 

 

a) Bağımsız değişken sayısına göre: 1) Tek faktörlü d. 2) Çok faktörlü d. 

b) Deneme koşullarına göre:  1) Gruplar arası d. 2)  Gruplar içi d.  3) Karışık d. 
c) Denek sayısına göre:  1) Tek denekli desenler 2)  Çok denekli desenler  

 

FRAENKEL & WALLEN ve ROBSON’a göre Çok denekli desenler: 

1) Gerçek deneyse  l desenler 2) Yarı deneysel desenler  3) Zayıf deneysel desenler  
                                                                                                                                                                               

 

Denekleri eşleştirme: 
Bağımlı değişkenle ilişkili olduğu düşünülen  

→ Değişkenlere ait değerleri aynı olan denek çiftleri oluşturulur.  

- Çiftlerden biri birinci gruba diğeri ikinci gruba atanır.  
 
 

Grup eşleştirme: 

→ İlgili değişkenlere ait grup ortalamaları bakımından denk iki grup oluşturulur.  

→ Çalışmaların hazır gruplar üzerinden yapılmak zorunda kalındığı durumlarda  
     düşünülebilir.  
 

Seçkisiz atama: 
 → Denekler deney ya da kontrol grubuna seçkisiz (yansız) bir şekilde atanır.  

 → Grup büyüklükleri arttıkça denk grupların elde edilme olasılığı da yükselir. 

 
 

1) Gerçek Deneme Desenleri:   
- Deneklerin denek havuzundan deneysel koşullara seçkisiz atanması vardır. 

  → Seçkisiz atama sadece Gerçek Deneme Desenlerinde var. 
 

      

 

- Deneklerin bağımsız değişkenin düzeylerine ve gruplara  

           → Seçkisiz olarak yerleştirildiği çalışmaları tanımlar.  

 
Gerçek deneysel desenler 3’e ayrılır: 

1) Ön test-son test kontrol gruplu seçkisiz desen 

2) Son test kontrol gruplu seçkisiz desen 
3) Eşleştirilmiş seçkisiz desenler  
 

1) Ön test-son test kontrol gruplu seçkisiz desende 

  - Daha önce belirlenen denek havuzundan seçkisiz atama ile iki grup oluşturulur.  

  - Gruplardan biri deney diğeri kontrol grubu olarak seçkisiz bir şekilde belirlenir.     
  - Daha sonra iki grupta yer alan deneklerin  

    → Uygulama öncesinde bağımlı değişkenle ilgili ölçümleri alınır.  

    → Uygulama sürecinde ise etkisi test edilen deneysel işlem  
          Deney grubuna uygulanırken kontrol grubuna uygulanmaz! 

 - Son olarak gruplardaki deneklerin bağımlı değişkene ait ölçümleri 

    → Aynı araç ya da eş formu kullanılarak tekrar elde edilir.  
 

    Deneysel işlemin etkisini görmek amacıyla  

    - Deney ve kontrol gruplarının bağımlı değişkene ait ölçme sonuçları  

       → Uygun teknikler kullanılarak karşılaştırılmalıdır.  
         → R deneklerin gruplara seçkisiz atandığını gösterir.  
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Araştırmacı seçkisiz olarak seçtiği 70 kişilik öğrenci grubundan seçkisiz atama 

yoluyla otuz beşer öğrenci olacak şekilde iki grup oluşturmuş ve gruplar seçkisiz 
bir şekilde deney ve kontrol grubu olarak belirlenmiştir. 
 
 

2) Yarı Deneysel Desenler: 

 - Hazır gruplar üzerinde grup eşleştirmeleri vardır. 

    → Seçkisiz atamanın olmadığı desenlerdir. 
 

- Eşleştirilmiş grupların  

  → Seçkisiz bir şekilde deney grupları olarak atandığı çalışmalar örnek verilebilir.  
  

- Seçkisiz atamayı içermeyen bu desenlerde  

   → Sadece iki farklı eşleştirme türü dikkate alınarak gruplar belirlenir.  

      Bunlar 1) Eşleştirilmiş desenler 2) Zaman serisi desenleridir. 
 

1) Eşleştirilmiş desende  

 -Yansız atama kullanılmaz!  
 - Desende hazır gruplardan ikisi belli değişkenler üzerinden eşleştirilir. 

 - Eşleştirilen gruplar işlem gruplarına seçkisiz atanırlar. Ancak 
   

→ Eşleştirme çalışmaya dâhil edilen grupların denk olduğunu garanti etmez!  

      - Bu ciddi bir sınırlamadır. Ancak  

      → Seçkisiz atamanın yapılamayacağı durumlarda ciddi bir alternatif desendir.  
 

- Eşleştirme hiçbir zaman seçkisiz atamanın yerini tutmaz!  
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Öğrencilerin derse katılım düzeylerini artırmak için verilen sosyal beceri eğitiminin 

etkililiğini test eden örnek, yarı deneysel desen ile gerçekleştirilmek istendiğinde 

belirlenmiş olan 80 kişilik öğrenci grubu seçilen bir değişkene göre eşleştirilir. 
Örneğin cinsiyet değişkenine göre bir eşleştirme yapılmasına karar verilirse 70 

kişilik grubun oluşturulmasında 40’ının kız, 40’ının da erkek olmasına dikkat edilir. 

Ardından bu gruptaki öğrenciler, kız ve erkek olarak eşleştirilerek denek çiftleri 
oluşturulur. Bu denek çiftleri, deney ve kontrol grubuna seçkisiz olarak atanır. 

Böylece hem deney hem de kontrol grubunda 20 kız ve 20 erkek, toplam 40 öğrenci 
yer almış olur. 
 

 

(PDF’deki bu kısımda çelişki var. Hem “seçkisiz”  yok diyor hem var diyor!) 

(Anladığım kadarıyla seçkisiz atamanın yapılamayacağı durumlarda alternatif) 
(Konunun mantığına ve gidişe göre “seçkisiz atama yok” kabul edilecektir!) 

 

2) Zaman serisi desende 
- Hem işlem öncesinde hem de işlem sonrasında tekrarlı ölçümler söz konusudur.  

- Zamana bağlı değişimler → Tekrarlı ölçümler diye de adlandırılır. 
    

 →Bu çalışmalar  zamana bağlı değişimleri belirlemeye çalıştığımız araştırmalardır. 

 
                                                                                3) Zayıf Deneysel Desenler:  → 
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