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KOD
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ALAN

Aile ve Tüketici Hizmetleri

DAL/MESLEK

Sosyal Destek Hizmetleri

MODÜLÜN ADI

Sosyal Vak’a Verileri

MODÜLÜN TANIMI

Sosyal vak’a verilerinin kaydedilmesinin anlatıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖN KOŞUL
YETERLİK

Sosyal vak’a verilerini kaydetmek
Genel Amaç
Sosyal vak’a verilerini bireysel özellikleri dikkate alarak
doğru kaydedebileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

1.
2.
3.

Bireyin bireysel özelliklerini doğru tanıyabileceksiniz.
Bireylerin bireysel özelliklerine ilişkin verileri doğru
toplayabileceksiniz.
Bireylerle ilgili toplanan verileri doğru rapor
edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Uygun koşullarda sınıf ortamı
Donanımlar: İnternet, yazılı ve görsel yayınlar, tepegöz,
konuyla ilgili afiş, broşür vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bireyin ilgi ve yeteneklerine uygun eğitici programlar hazırlamak, uygun bir meslek
seçmeleri için onları yönlendirmek, başarı ve başarısızlık durumlarını değerlendirmek, sosyal
uyumsuzluk sorunlarını çözmek, zayıf ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmak, ilgilerini, tutum
ve değer yargılarını tanımak, yetiştikleri çevrenin etkilerinin ayrıntılı olarak bilinmesi
açısından bireyi tanımak son derece önemlidir
Günümüzde sosyal vaka verileri üzerine yapılan araştırma, her toplumun üzerinde çok
fazla durduğu bir kavram hâline gelmiştir. Çünkü insan ve düşünce yapısı, araştırmaya çok
elverişli ve merak uyandıran bir konudur. Yapılan bu tarz araştırmalar sayesinde insanlık,
belki de kişiler ve düşünceleri hakkında dünya var olduğundan bu yana hiç ulaşamamış
olduğu bir bilgi birikimine sahip olmuştur.
Yapılacak her araştırma için öncelikle araştırma konusu ile ilgili bilgilerin toplanması
gereklidir. Bu açıdan bakıldığında araştırma ile ilgili verilerin neler olduğunun ve nasıl
toplanacağının bilinmesi araştırma açısından son derece önemlidir.
Sosyal vak’a verilerinin hangi yöntemle toplanacağı kadar nasıl yazılacağı ve
raporlaştırılacağı da önemlidir. Rapor hazırlama bazı kişiler tarafından zor, güç ve zaman
alıcı bir işlem olarak görülür. Aslında araştırmayı yaparken yöntem ve teknikleri bilmek
nasıl işimizi kolaylaştıracak ise raporu yazarken de uyulması gereken yöntem ve teknikleri
bilmek işimizi bir o kadar kolaylaştıracaktır.
Bu modül ile bireyleri birbirinden ayıran özellikleri, sosyal vak’a verilerinin neler
olduğunu, nasıl toplanacağı, nasıl kaydedileceği ve toplanan verilerin nasıl rapor edileceği
hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bireyin bireysel özelliklerini doğru tanıyabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Bireyi tanımanın amacını araştırınız.
Bireyi tanımanın temel ilkelerini araştırınız.
Bireylerin tanınması gereken yönlerini araştırınız.

1. BİREYİ TANIMA
Birey, sürekli gelişim ve değişim hâlinde olan bir varlıktır. Her birey tek ve
benzersizdir. Kendine özgü gelişim hızı ve nitelikleri vardır. Gerek kişisel gerek eğitsel
gerekse mesleki alanda bireyin kendini tanıması, anlaması ve kabul etmesi çok önemlidir.
Kendi özelliklerine uygun seçim ve tercihler belirlemesi, kendine göre eğitsel ve mesleki
planlar yapması bireyin ancak kendini gerçekçi ve yeterli düzeyde tanıması ile mümkündür.
O hâlde kişilerin öncelikle kendilerini tanımaları için bireyi tanıma metotlarının iyi bilinmesi
gerekir.

1.1. Bireyi Tanımanın Amacı
Her birey çeşitli yönleriyle diğerlerinden farklıdır. O hâlde bireyi tanımanın asıl amacı
onun kendisini tanımasına, kendisinin başkalarından olan farklılıklarını görmesine yardım
etmektir. Bireyi tanımanın amacı;







Bireyin kendisini tanımasına ve gerçekçi bir benlik geliştirmesine yardım
etmek,
Herhangi bir konuda karar vermek ile ilgili gerekli temel bilgilerin toplanmasını
sağlamak,
Yetenek ve ilgileri doğrultusunda bireyleri akademik programlara ve mesleklere
yönlendirmek,
Genelde ve okulda düzenlenecek eğitim programlarına uygun olacak bireyleri
ayırmak ve sınıflandırmak,
İş verimini artırmak, bireylerin ve işin niteliklerine uygun kişileri seçmek ve
yerleştirmek,
Evlilik ve eş seçiminde bireylere yardımcı olmak,
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Bireyin problemlerine uygun yardım ve tedavi hizmetini kararlaştırmak ve
teşhis koymak,
Bireylerin belirli konularda gelecekteki başarılarını belirlemek ve tahminlerde
bulunmaktır.

Resim 1.1: Bireyi tanıyarak sorunları için ona yardım elinin uzatılması

1.2. Bireyi Tanımanın Temel İlkeleri












Temel ilke bireyin kendini tanımasına yardım etmektir.
Sadece bir ölçme aracı bireyi tanımak için yeterli değildir. Amaç bireyi
olabildiğince farklı yönleriyle tanımaya çalışmak olmalıdır. Önemli bir nokta da
uygulanacak ölçme aracı amaca hizmet edecek şekilde hazırlanmalıdır.
Bireyi tanıma tekniklerinin birlikte veya kısa zaman dilimi içinde uygulanıp
sonuçlarının birlikte yorumlanması gerekir. Ölçme araçlarının sonucuna en kısa
zamanda ulaşmak için uygulanacak ölçme aracı yaş, yaşantı eğitim açısından
bireyin seviyesine uygun olmalıdır. Örneğin, her teknik kişi için uygun değildir.
Okuma yazma bilmeyen bir okul öncesi çocuğuna otobiyografi yazdırılamaz
veya ergenlik dönemindeki bir gencin kendini resim yaparak anlatması sağlıklı
ve objektif bir sonuç vermez.
Bireyi tanıma tekniklerinin etkili biçimde uygulanabilmesi ve sonuçlarından
yararlanılabilmesi için çocuk veya gencin yakın çevresinde bulunan herkesin iş
birliği içinde olması gerekir.
Bireyi tanıma teknikleri bir araçtır. Araç uygulamak amaç hâline
getirilmemelidir. Örneğin, amaç sadece anket uygulamak değil daha çok kişiyi
tanımaya yönelik olmalı ve anket sonuçları mutlaka değerlendirilmelidir.
Bireyi tanıma hizmetleri sadece duygusal sorunu olan kişilere değil, tüm
bireylere yönelik olmalıdır.
Bireyi tanıma hizmetleri süreklidir.
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Bireyi tanıma teknikleri aracılığıyla elde edilen bilgiler en kısa sürede planlı bir
biçimde kullanılmalıdır. Çünkü birey hızla değişmekte ve uzun süre saklanan
bazı bilgiler değişebilmektedir.

1.3. Bireyin Tanınması Gereken Yönleri
1.3.1. Sağlık
Sağlık, yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönden
tam bir iyilik hâlidir. Bireylerin beden ve ruh sağlığının bilinmesi önemlidir. Beden ve ruh
sağlığı tüm yaşamı etkileyen önemli bir faktördür. Aynı zamanda kişilik gelişiminin de
belirleyicilerindendir. Bu nedenle bireylerin rutin aralıklarla sağlık kontrolleri yapılmalı,
bedensel ve ruhsal bir rahatsızlığının olup olmadığına bakılmalıdır.

Resim 1.2: Sağlıklı kişinin mutlu, canlı ve hareketli olması

1.3.2. Yetenek
Yetenek, kalıtımla getirilen gizli güçlerin eğitim ve çevrenin etkisi ile geliştirilmiş
kısmıdır. Aynı zamanda bireyin aldığı eğitim sonucunda bilgi, beceri ve kazanımlarını
kullanabilme gücüdür. Bireyin eğitim dalını ve mesleğini seçmesinde yardımcı olabilmek
için onun genel ve özel yetenekler yönünden durumunu, zayıf ve güçlü olduğu alanların
bilinmesi gerekmektedir.

1.3.3. İlgiler
İlgi bir nesne ya da faaliyete karşı bütün engelleyici koşullara rağmen onu isteme, arzu
etme, bağlanma olarak tanımlanır. Bir kişinin ilgi duyduğu ders, etkinlik, meslek vb. bakarak
kişi hakkında bilgi edinilebilir. Bireylerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir program izleyip
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yine ilgi ve yeteneklerine uygun bir mesleğe yönelmelerine yardımcı olabilmek için
bireylerin ilgilerinin bilinmesi gerekir.

Resim 1.3: Her bireyin ilgileri farklı, bu ilgilerin nasıl yönlendirildiği önemli

1.3.4. Akademik Başarı
Akademik başarı, çoğunlukla bilişsel beceri ve yeterliliği ölçmeye yarayan ve
derslerde gösterilen performansın ölçülmesine dayanmaktadır. Derslerde kendisinden
istenileni yerine getiren, notlarını yüksek tutan, ders çalışma niteliği ile öne çıkan öğrenci
akademik açıdan başarılıdır.
Gelecekteki başarıyı önceden kestirebilmek, başarısız bireylere geliştirici çalışmalar
yaptırmak için bireylerin çeşitli konu ve alanlarda güçlü ve zayıf yönlerinin bilinmesine
ihtiyaç vardır. Bu nedenle kişilerin geçmiş yıllarda devam ettiği okulların sayısı, öğretmen,
ders araçları gibi eğitim olanakları bakımından durumunun bireyin başarısını etkileyen
önemli nedenler olduğu göz önünde bulundurulmalı, bu konularda mümkün olduğu kadar
doğru ve ayrıntılı bilgi toplanmalıdır.

1.3.5. Kişilik
Kişilik, doğuştan gelen biyolojik özelliklerle çevreden gelen sosyal etmenlerin birbiri
üzerine yaptıkları etkilerin meydana getirdiği ahenkli bir bütündür. Bir insanın duygu,
düşünce, yetenek, ilgi, tutum, davranış ve eylemleri kişiliğini oluşturan başlıca ögeler
arasındadır. Kişiliğin bütünlüğü içinde her insanın öteki insanlardan farklı olmasını sağlayan
kendine özgü özellikleri vardır. Kişilik bireyin beden yapısı, mizacı, ilgileri, psikolojik
ihtiyaçları, yetenekleri, alışkanlıkları, tutumları ve değer yapılarıyla komple bir bütünü teşkil
eder ve onun çevresine tipik uyumunu belirler. Bireyin bulunduğu çevreye uyumunu ve o
çevrede bulunan kişilerle ilişkilerini anlamak için bireyin kişiliğini teşkil eden çok sayıda
özelliklerin hepsi yerine liderlik, bağımsız davranabilme, duygusal kararlılık, başkaları ile iş
birliği yapabilme vb. özellikler yönünden ne durumda olduğunu bilmek yeterlidir.
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İnsan kişiliği, bilinen ve bilinmeyen yanlarıyla dışa yansıtılan ve yansıtılmayan
niteliklerden oluşur. Kişiliğin iç, öznel, dışa yansımayan yanı yorumlanarak; nesnel, dışa
yansıyan yanıysa ölçülerek anlaşılmaya çalışılır. Kişiliğin öznel ve nesnel yanları arasındaki
uyum ve tutarlılık, güçlü ve sağlıklı bir kişiliğin temelidir.

Resim 1.4: Kişiliğin bilinen ve bilinmeyen yanlarıyla dışa yansıtılan ve yansıtılmayan
niteliklerden oluşması

1.3.6. Benlik
İnsan doğumundan başlayarak kendini ve davranışlarını tanımaya ve anlamaya
çalışmaktadır. Yaşam sürecinin çeşitli dönemlerinde kendini tanıma çalışmaları azalır ya da
yoğunluk kazanır. Bu süreç içerisinde birey, kendisini doğru ve yanlışlarıyla olduğu gibi
tanımlarsa kendi sınırlılıklarını ve yapabileceklerini tam anlamıyla bilir ve çevresindeki
insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilirse mutlu olur. Kişisel özgüveni artar. Yaşamsal
deneyimler ve bireyin yaşam süreci içerisinde geçirdiği eğitim yaşantıları onun olumlu ya da
olumsuz benlik algısı geliştirmesini sağlar. Genel bir kavram olarak benlik tasarımını
tanımlamak gerekirse benlik tasarımı; belirli zamanlarda kendini planlama, kendini temsil,
kendini tanımlama, kendini anlama, kendini önemseme ve kendini değerlendirme
terimleriyle tanımlanmaktadır. Benlik tasarımı kendimize dönük algılardan oluşmaktadır.
Benliğin içinde duygular da vardır. Hislerin algılanması, kavranması benlik tasarımını dile
getirmenin ipuçlarıdır. Böylece benlik tasarımı kavramı, bireyin kendi duygu ve
düşüncelerine ilişkin bir değerlendirme tasarısıdır. Bu tasarımda tutum, ilgi, beğeniler
bulunur. Bireyin tutum ve davranışlarını, uzun ve kısa vadeli planlarını, hayat hedeflerini
anlamak ve değerlendirebilmek için onun kendisi hakkındaki değerlendirmelerini yakından
bilmek gerekir.
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1.3.7. Çevre
Bireyin aile ve yakın çevresi, kişisel tutum ve değer yargıları ile alışkanlıklarının
gelişiminde çok önemli etkilere sahiptir. Bu nedenle ana-baba-kardeşler ve aile çevresine
yakın kişilerin meslekleri, sağlıkları, eğitimleri, aile ilişkileri, sosyoekonomik durumları vb.
nitelikleri hakkındaki bilgiler toplanmalıdır. Ailenin ve kişinin bulunduğu yakın çevreye ait
kültürel ve sosyal nitelikteki bilgiler de bireyin gelişim ve uyum özellikleri hakkında
tamamlayıcı bilgiler verir.
Ailenin ekonomik ve kültürel düzeyi bireyin ilgilerini, okula ve eğitimine karşı
tutumunu, dolayısıyla okuldaki başarısını ve uyumunu etkileyen önemli faktörlerdir. Kardeş
sayısı, ilk ve son çocuk olma, tek çocuk olma çocuğun kişilik gelişimini etkiler. Bu nedenle
çocuğun aile çevresi hakkında bilgi edinilmesi, hayatının önemli bir kısmını nasıl bir çevrede
geçirdiği ve hâlen nasıl bir çevrede yaşamakta olduğu hakkında bilgi edinilmesi gerekir. Bu
bilgiler, bireyin gözlenen davranışlarının nedenlerinin anlaşılmasında ve bilinçli olarak
bireye yardım edilmesinde kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Bireyin tanınması gereken yönlerini gösteren bir pano hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Yazılı ve görsel yayınlardan
faydalanabilirsiniz.
 Çevrenizden görüş alabilirsiniz.
 Yaptığınız araştırmalardan
yararlanabilirsiniz.
 Yazılarınızla ilişkilendireceğiniz
resimleri görsel kaynaklardan seçebilirsiniz.
 Yazılarınızla ilgili resimleri
çizebilirsiniz.
 Elinizdeki artık materyallerden
yararlanabilirsiniz.
 Okunmuş dergi gazete, mecmua
vb.nden yararlanabilirsiniz.

 Bireyin tanınması gereken yönlerini
araştırınız.
 Size göre en önemli birey özelliğini
belirleyiniz.
 Yazılar ile ilgili resimleri belirleyiniz.

 Kullanacağınız araç gereçleri temin
ediniz.
 Öncelikle vurgulamak istediğiniz ögeyi
tablonun en dikkat çekici yerine
yerleştiriniz.
 Diğer ögeleri sizin öncelik sıranıza göre
vurgulamak istediğiniz şekilde yerleştiriniz.

 Vurgulamak istediğiniz ögeyi
renklendirebilirsiniz.
 Önceliklerinizi dikkate alarak bir
kompozisyon oluşturabilirsiniz.

 Her öge ile ilgili destekleyicileri yanına
yerleştiriniz.

 Resim, yazı vb. materyallerden
yararlanabilirsiniz.
 Panonuzla ilgili dikkat çekici bir başlık
yazabilirsiniz.
 Arkadaşlarınızın pano ile ilgili
düşüncelerini öğrenebilirsiniz.

 Panonuza uygun bir başlık yazınız.
 Yaptığınız çalışmayı arkadaşlarınızla
paylaşınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.

( ) Bireyin kendisini tanımasına ve gerçekçi bir benlik geliştirmesine yardım
etmek için bireyleri iyi tanımak gerekir.

2.

( ) Bireyi tanımada kullanılacak tüm teknikler her birey için uygundur.

3.

( ) Bireyi tanıma hizmetleri süreklidir.

4.

( ) Beden ve ruh sağlığı tüm yaşamı etkileyen önemli bir faktördür.

5.

( ) Her yıl sağlık yoklaması yapmaya gerek yoktur. Hastalanıldığı zaman
doktora gitmek yeterlidir.

6.

( ) Bir kişinin eğitim dalını ve mesleğini seçmesinde yardımcı olabilmek için
onun genel ve özel yetenekler yönünden durumunu bilmek gerekmektedir.

7.

( ) Bir kişinin ilgi duyduğu ders, etkinlik, meslek vb.ne bakılarak kişi
hakkında bilgi edinilemez.

8.

( ) Kişilerin geçmiş yıllarda devam ettiği okulların sayısı, öğretmen bireyin
başarısını ve okula uyumunu etkileyen önemli etmenlerdendir.

9.

( ) Kişilik, bireyin çevresiyle uyumunu belirleyen bir faktör değildir.

10.

( ) Benlik tasarımı kendimize dönük algılardan oluşmaktadır.

11.

( ) Bireyin tutum ve davranışlarını değerlendirebilmek için onun kendisi
hakkındaki değerlendirmelerini yakından bilmek gerekir.

12.

( ) Kardeş sayısı, ilk ve son çocuk olma ve tek çocuk olma çocuğun kişilik
gelişimini etkilemez.

13.

( ) Evlilik ve eş seçiminde bireylere yardımcı olmak için bireyleri iyi tanımak
gerekir.

14.

( ) Bireyi tanıma tekniklerinin birlikte veya kısa zaman dilimi içinde
uygulanıp sonuçlarının birlikte yorumlanması daha yararlıdır.

15.

( ) Bireyi tanıma tekniklerinin etkili biçimde uygulanabilmesi için çocuk veya
gencin yakın çevresinde bulunan herkesin iş birliği içinde olması gerekir.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bireylerin bireysel özelliklerine ilişkin verileri doğru toplayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Veri toplama yöntemlerini araştırınız.
Veri toplanacak konuları araştırınız.
Veriler nasıl kaydedilir? Araştırınız.
Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Bir araştırma veri olmadan yürütülemez. Veri, araştırmayı sonuca götürmeye yarayan
her türlü bilgi, belge kayıt veya istatistiklerdir. Veriler, bir anlamda işlenmemiş kanıtlardır.
Bunların çeşitli bilimsel yollarla işlenip değerlendirilmesi sonucu incelenen sonuca cevap
bulunmaya çalışılır.

2.1. Tanımı
Veri, çeşitli kaynaklardan derlenebilen, üzerinde inceleme yapılabilecek her türlü
“bilgi” olarak tanımlanabilir.

2.2. Verinin Taşıması Gereken Özellikler
Veri bir anlamda ham bilgidir. İşlenmemiş bu ham bilgileri araştırmacı çeşitli bilimsel
teknikler kullanarak değerlendirir. Böylelikle araştırmacı olguları tanımlar ve bunların
arasındaki ilişkileri ortaya koymaya çalışır. Verilerin doğru ve güvenilir olması, araştırmanın
sağlıklı sonuçlara ulaşabilmesi için son derece önemlidir. Bu bakımdan güvenilir verilerin
elde edilebilmesi için bilimsel yöntem ve teknikler geliştirilmiştir. Araştırmacının hangi
yöntem ve teknikleri kullanacağı araştırmanın konusuna, araştırmacının bilgi ve deneyimine
ve maddi olanaklarına bağlıdır.
Bir araştırmada konu ve yöntem belirlendikten sonra sıra veri toplamaya gelir.
Gerçekte kullanılacak veriler büyük ölçüde araştırmanın yöntemine bağlıdır. Örneğin deney
ve gerçek alan araştırmalarında veri elde etme yöntemin bir parçasıdır.
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Bilimsel araştırmalarda kullanılan veriler “olgusal” ve “yargısal” olmak üzere iki
grupta toplanabilir.




Olgusal veri: Olgulara (gerçeklere) dayalı, kişisel yorum gerektirmeyen ve
değişme olasılıkları zayıf (zamana ve koşullara bağlı olarak mümkün) cinsiyet,
yaş, boy gibi nitelikleri belirleyen bilgilerdir.
Yargısal veri: İnsanların düşünce ve tutumlarına dayalı olarak oluşan ve gelişen
karar niteliğindeki bilgilerdir. Olgusal verilerin dışındaki tüm veriler yargısaldır.

Veri toplama bir anlamda olgular hakkında gözlemde bulunma demektir.
Araştırmacının asıl amacı olguları tanıtmak ve bunlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Veriler olguların göstergesidir. O yüzden de araştırmanın adeta temelini oluşturur.

Resim 2.1: Veri toplamadaki en önemli unsur verinin hangi yolla alınacağı

2.3. Veri Toplama Yöntemleri
Veri toplama yöntemleri, toplanacak verinin cinsine göre çeşitli kategorilerde
değerlendirilebilir.

2.3.1. Anket
Anket, bilgi alınacak kişilerin doğrudan doğruya okuyup cevaplandıracakları bir soru
listesinin hazırlanması şeklinde yapılan gözlemdir. En çok uygulanan şekil anket soru veya
listelerinin deneklere postayla gönderilmesi, cevapların da yine postayla alınmasıdır. Posta
yoluyla uygulanan ankette soru listelerine araştırmanın amaçlarını, araştırmayı yapan kişi ve
kuruluşları ve cevaplamayla ilgili özellik taşıyan diğer noktaları açıklayan bir de yazı
eklemek gerekir. Anket soruları postayla gönderilebileceği gibi cevaplama bir anketçi
yardımıyla da yapılabilir. İkincisinde sorulara verilen cevapları anketçinin kendisi anket
kâğıdına işaretler. Diğer bir yol da denekler bir araya toplanarak veya toplu olarak
bulundukları bir yerde anket uygulanarak soruların doğrudan cevaplandırılmasıdır. Örneğin,
bir fabrikada çalışan işçiler veya bir kütüphanedeki okuyucular üzerine uygulanan anketler
bu türdendir.
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Anket soruları günümüz teknolojisinden yararlanılarak bilgisayardan İnternet yoluyla
da dağıtılabilir. Aynı şekilde İnternet yoluyla toplanabilir.

Resim 2.2: Anketlerin İnternetten yayınlanmasının zaman açısından işi kolaylaştırması

Anket uygulamasında en önemli noktalardan birisi kuşkusuz anket sorularının
hazırlanmasıdır. Anket sorularının düzenlenmesi bilgi, sabır, özen isteyen ve ön araştırma
gerektiren bir işlemdir. Sorular, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacak biçimde kısa, açık
ve kesin olmalıdır. Elde edilmeye çalışılan her bilgi ankette bir soru şeklinde ifade
edilmelidir.
Anket sorularını hazırlamada geçerli iki ana ilke vardır. Bunlardan birisi, sorulacak
her sorunun araştırmanın ana konusu veya hipotezi ile doğrudan ilişkili olması; ikincisi ise
soru cetvelinin bir iç bütünlüğe sahip bulunmasıdır. Bu ilkelerden birincisi ilgisiz soruların
sorulmamasını, ikincisi birbirine benzer soruların kendi aralarında gruplandırılmalarını ve
dolayısıyla soru cetvellerinin mantıki bir bütünlük oluşturmasını ifade eder.
Hazırlama tekniği bakımından da anket soruları iki türlü olabilir: “Kapalı-uçlu”
sorular ve “açık uçlu” sorular. Eğer sorulan soruya verilecek cevap seçenekleri tam olarak
belirlenmişse başka bir deyişle sorular sistemleştirilmişse bunlara kapalı-uçlu sorular denir.
İkinci durumda deneğe, soruları serbestçe cevaplama ve cevapları kendi ifadeleriyle dile
getirme olanağı verilmiş olmaktadır. Araştırmacının cevaplar konusunda önceden bilgi
sahibi bulunmadığı, çok değişik cevaplar alma olasılığının söz konusu olduğu veya
derinlemesine cevaplar alınmak istendiği durumlarda açık uçlu soru şekli tercih edilmelidir.
Hangi ölçüde bir sistemleşmeye gidileceği ya da cevaplamada ne ölçüde serbest
davranılacağı biraz da araştırmanın özelliğine bağlı olacaktır. Örneğin bilgi ve sondaj
soruları, nitelikleri gereği açık uçlu olmaktadır.
Sistemleştirilmiş sorular ise düşünülen cevapların önceden belirlenip seçenekler
şeklinde sunulduğu sorulardır. Araştırmanın özelliğine göre bir ankette her iki türden de soru
yer alabilir.
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Soruların konuyla ilgili olması, soru sıralamasının kullanıma elverişli olması gerekir.
Her şeyden önce sorulacak soruların amacının bilinmesi gerekir. Hangi konuda, ne için, ne
tür soru sorulacağı önceden belirlenmelidir. Soruları içeriklerine ve yapı biçimlerine göre
sınıflandırmak mümkündür.
İçeriklerine göre sorular:







Olgusal sorular: Doğum yeri, yaş, öğrenim durumu gibi gözlenebilen ve
kolaylıkla kontrol edilebilen kişisel özellikleri belirleyen sorulardır.
Davranış soruları: Kişilerin davranışlarına, kişisel ve toplumsal etkinliklerine
ilişkin soruları kapsar. Okuma, eğlence, tüketim gibi bireysel alışkanlıklarla aile
ve çevre ile ilişkilerini belirleyen bilgilere bu tür sorularla ulaşılır. Kontrolü
kolaydır.
Tutum ve görüş soruları: Soyut konuları içerir. Duygu, düşünce, inançlar
çerçevesinde oluşan, kişinin kendi dünyasına ait özellikleri ve beklentileri
yansıtır. Bu soruları hem hazırlamak hem de onlara cevap almak zordur.
Sınanması da zordur.
Bilgi soruları: Kişinin bilgi düzeyi ile ilgilidir. Neyi ne ölçüde bildiğini
belirleyen sorulardır. Bazen bu sorular eleme sorusu niteliğini taşır. Kişinin
belirli bir konuda bilgisinin olup olmadığının belirlenmesi o konuda sorulara
devam edilip edilmeyeceğini gösterir.

Yapı biçimlerine göre sorular:




Eleme sorusu: Kişinin sorulacak konuyu bilip bilmediğinin araştırılması
amacına yöneliktir.
Sondaj sorusu: Kişinin davranış, tutum ve görüşlerinin kökenine iner, neden ve
niçinlerini araştırır.
Sınama soruları: Daha önceki cevapları alınan soruların doğru olup olmadığını
açığa çıkartmak amacıyla sorulur.

2.3.2. Deney
Deney, yöntemi araştırmacı tarafından yapay olarak hazırlanmış bir durumdur. Deney
tekniğinde araştırmacı, olayların birbiri üzerindeki etkilerini araştırır. Bunu yaparken bazı
değişkenleri değiştirir, bazılarını ise etkilerinin daha fazla olduğunu düşünerek değiştirmez.
Klasik deney yönteminde birbiriyle benzer özellikler gösteren iki grup seçilerek bu grupların
karşılaştırılması yapılır. Deney grubu bağımsız değişkene tabi tutulan grup, kontrol grubu ise
bağımsız değişkene tabi tutulmayan şartların olduğu gibi muhafaza edildiği gruptur.
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Resim 2.3: Deney grubuna farklı ortamlar sağlanması

Örneğin; “Susam Sokağı, programı çocukların okula hazırlıklarında yardımcı bir
programdır.” hipotez konusu olarak belirlenir. “Susam Sokağı” programı birinci gruptaki
çocuklara düzenli olarak seyrettirilir. Buna deney grubu denir. İkinci grubu ise serbest
bırakılır. Yani doğal olarak bırakılan gruptur. Bir süre sonra bu programı izleyen ve
izlemeyenler karşılaştırılarak başarı saptanabilir. Programı izleyenler okula hazırlık
konusunda daha başarılı iseler hipotez doğrulanmış olur.

2.3.3. Gözlem
Gözlem tekniği, genellikle doğa ile uğraşan bilim adamlarının uyguladığı bir yöntem
olarak dikkat çeker. Gözlem, doğal olay veya davranışların seçilmesi, kaydedilmesi ve
kurallaştırılmasına yönelik sistematik bir faaliyettir. Gözlemin bilimsel bir nitelik taşıması
için veri toplama işlemi sistematik bir biçimde yapılmalıdır. Elde edilen bilgiler yine
sistematik olarak toplanan başka verilerle ilişkilendirilmeli ve genel davranış kalıplarına
ulaşılması öngörülmüş olmalıdır. Gözlenen nesnenin, olayın ve davranışın doğal ortamında
olması, sonuçların daha nesnel olmasını sağlamaktadır. Ancak bu yöntem toplumsal
bilimlerde pek fazla kullanılmamaktadır. Toplumsal olayların ve olguların gözleminde
gözleyenin öznel bir takım değerlendirmelerde bulunması, araştırma sonuçlarını belli
ölçülerde nesnellikten uzaklaştırma tehlikesini de beraberinde getirir.
Doğal ortam araştırmalarının tipik bir örneği olan gözlem, olayların doğal oluşum
içinde izlenmesini esas alır. Fakat gözlemin sıradan bir faaliyet olmaktan çıkıp bilimsel bir
nitelik kazanabilmesi için bazı koşullar gerekir. Bunlar şöyle sıralanabilir:





Gözlem belirli bir araştırma amacına hizmet etmelidir.
Araştırmacı tarafından önceden planlanmış bir faaliyet olmalıdır.
Gözlem sonuçları sistematik olarak kaydedilmelidir.
Tutarlılık ve geçerlilik açısından gözlem sonuçları kanıtlanabilmelidir.
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Araştırmacı gözlemlenecek olay ve davranışları belirledikten sonra ne zaman ve ne
şekilde gözlem yapacağına karar vermelidir. Olaylar belirli aralıklarla ya da sürekli biçimde
gözlemlenebilirler. Sürekli zaman gözlemleri olayın gerçek oluşum sıklığını ya da süresini
gösterir. Sürekli gözlemin olanaksız ya da gereksiz bulunduğu durumlarda hangi sıklıkta
gözlem yapılacağına karar vermek gerekir. Bu amaçla zaman örneklemesi de yapılabilir.
Gözlem sonuçları kayda geçirilmelidir. Bunun içinde sonuçlar ölçülebilir nitelikte
olmalıdır. Fakat bazen sosyal olay veya davranışları ölçmekte önemli güçlükler bulunabilir.
Araştırmacı, güvenilir gözlemde bulunabilmek için bu konuda hazırlığını tamamlamış
olmalıdır. Eğer gözlemde alet kullanma olanağı varsa bundan da yararlanılmalıdır.
Gözlem günlük, sıradan olaylar üzerinde yapılabileceği gibi en karmaşık laboratuvar
deneylerini de kapsamına alabilen bir tekniktir. Bu nedenle hem basit hem de gelişmiş bir
teknik olarak algılanabilir. Basit ve sistematik olmak üzere iki grupta incelenir.

Basit gözlem
Standart bir tekniğe dayanmayan, tekrarlanması rastlantılara bağlı olan gözlemdir.
Basit gözlem, katılımlı ve katılımsız olmak üzere iki biçimde gerçekleştirilir.


Katılımlı gözlem: Gözlem biçiminde gözlemci, herhangi bir gözlem aracı
kullanmadan olaya doğrudan katılır. Gözlemci olayın içinde grubun bir üyesi
gibi yer aldığından gerçek kimliğini gizlemek durumundadır. Bu tekniğin en
olumlu yanı, katılımcıların gözleyenin gerçek kimliğini bilmediğinden daha
doğal ve net davranışlar sergilemesidir. Gözlemci için olumlu yanı ise diğer
tekniklerle elde edemeyeceği bazı bilgilere bu yöntemle daha rahat
ulaşabilmesidir. Bu yöntemin olumsuz yanları hakkındaki değerlendirmeler şu
dört nokta üzerinde yoğunlaşmaktadır.







Gözlemcinin (amacının bilincinde olduğu için) olaya tam katılımı
mümkün olamaz.
Gözlemcinin olaylara katılım ölçüsü, gözlenen olaylar açısından
araştırmacının görüşünü sınırlamaktadır.
Gözlemcinin grup üyeleri ile bütünleşmesi tarafsızlığını yitirmesine
neden olmaktadır.
Aynı grup ve aynı koşullarda farklı gözlemcilerin katılımı sonucu elde
edilen veriler ya da sonuçlar belli ölçülerde öznel birtakım yargıları da
içereceğinden ortak sonuçların alınması zordur.

Katılımsız gözlem: Gözlemcinin gözlenen olayın içerisinde doğrudan
bulunmadığı gözlem türüdür. Dışarıdan bakan gözlemci, içeride olup bitenleri
gördüğü hâlde gözlenen kişinin veya grubun bundan haberi olmaz. Gözlemcinin
varlığı ile gözleneni etkileme tehlikesi en düşük düzeydedir.
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Resim 2.4: Oyun oynayan bir çocuğun katılımsız gözlem tekniğiyle gözlenebilmesi



Sistematik gözlem

Sistematik gözlemde gözlenen olay veya olguda belirli bir kalıbın gözlemci tarafından
göz önünde bulundurulması söz konusudur. Bu da verileri denetleme olanağı ile basit
gözlemde doğabilecek bazı sakıncaların ortadan kalkmasını sağlar. Bu türde, bir uçta
yapılanmamış ya da açık sonlu gözlemler, diğer uçta ise nispeten yapılanmış ve önceden
belirlenmiş yöntemler yer alır. Birincide araştırmacı ayrım gözetmeden olabildiğince
araştırmanın tam bir tanıtımını vermeye çalışır. Diğeri ise olayın sayımı, dökümü ve
gruplandırılmasına dayanan bir yöntemdir. Dolayısıyla ikinci yaklaşımda ne tür olay veya
davranışların kaydedileceğine ve gözlemin hangi sıklıkta yapılacağına önceden karar
verilmelidir.
Gözlemde temel ilke olayı aynen yinelemek değil; onu özetlemek, basitleştirmek ve
sistemleştirmektir.

2.3.4. Görüşme
Herhangi bir konuda geniş bilgi edinilmek istendiğinde başvurulan bir yöntem olan
görüşme, toplumbilimcilerin sık sık başvurdukları bir tekniktir. Görüşülen her kişiye aynı
sorular yöneltilir. Yüz yüze bir ilişkiye dayanması, verilerin elde edilmesinde açıklık ve
kesinlik kazandırır. Konuyu daha fazla aydınlatmak için yeni sorular sorma olanağı vardır.
Bu bağlamda görüşülen kişinin fazla sınırlandırılmadığı bir yöntemdir. Alınan yanıtlar,
görüşmecinin elindeki yönerge doğrultusunda değerlendirilir. Bununla birlikte kendisiyle
görüşülen kişinin inanç, düşünce ve yargıları dolayısıyla sonuçlarda bir sapma olasılığı
ortaya çıkabilir. Bir araştırma tekniği olarak görüşmeye daha önceden hazırlanan bir soru
kılavuzu ile başlamakta yarar vardır.
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Resim 2.5: Görüşmelerin gruplar hâlinde de yapılabilmesi



Görüşme tekniğinin üstünlükleri

Görüşme tekniği dışında kullanılan anket, form, soru listesi vb. araçlar hazırlanarak
uygulanan tekniklerle kıyaslandığında birtakım üstünlükleri vardır. Yüz yüze görüşme
yönteminde iletişimi geliştirme olanağı vardır. Görüşmecinin cevaplayıcı ile kurduğu ilişki
ne kadar güçlü ise cevaplayıcının verdiği bilgiler de o derece doğru ve ayrıntılı olur.
Görüşmeci cevaplayıcıya daha derinlemesine yanıtlar alabilmek için ek sorular sorabilir.
Görüşmede sorulan soruların sıralarının değiştirilebilmesi veya herhangi bir sıraya tabi
tutulmadan sunulması açısından cevaplayıcıya bir esneklik de sağlar ve görüşmenin
verimliliğini artıran bir katkısı olur. Görüşme tekniğinin üstünlükleri:










Yüz yüze görüşmede cevaplayıcının görüşme esnasında kullandığı dilin
yanında jest ve mimikleri ile verdiği mesajlar da bilgi verici olabilir ve
değerlendirilebilir. Dolayısıyla form ya da anketlere yansımayan ipuçları
da görüşme sırasında edinilebilir.
Görüşme esnasında sorulan soruların diğer tekniklere göre yanıtlanma
oranı, diğer bir deyişle tamamlılık daha fazladır.
Görüşmenin tam olarak tarihi günü hatta saati bellidir, bu da görüşmeyi
değiştirebilecek gelişen olayların öncesi ve sonrasını gözlemleme şansı
verir.
Görüşmede karmaşık, grafik, tablo ya da şema gerektiren sorulara da yer
verilebilir ve gerekli açıklamalar yine görüşmeci tarafından yapılabilir.
Görüşmeci, görüşme esnasında cevaplayıcının verdiği anlık tepkileri ve
yanıtları gözlemleme şansına sahiptir. Bu tepkiler araştırma için önemli
bir ipucu, araştırmanın önceden kestirilememiş bazı yeni alanlarını keşif
imkânı verebilir.
Anketlere verecek yanıtları olmayan ya da bir dizi soruya yanıt vermeyi
çekici bulmayan, sözel olarak kendini ifade etmekte yazıyla ifadeye
oranla daha başarılı kişilerden görüşme yoluyla daha kolay ve doğru bilgi
edinilebilir.
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Yüz yüze yapılan görüşme sırasında cevaplayıcının anlamadığı sorularda
görüşmeci gerekli açıklamayı yapabilir ve aydınlatabilir.
Yüz yüze görüşme okuma yazması olmayanlar, çocuklar ya da anketiformu doldurmayı ciddiyetle yapmayan kişilerden sağlıklı bilgi
edinmenin en iyi yoludur.
Cevaplayıcının başkalarına danışmadan cevap vermesinin sağlanması,
cevaplarda bireyselliğin korunması açısından önemlidir. Bu da veri
kaynağının teyit edilmesini sağlar, anket yoluyla elde edilen verilere göre
geçerliği daha yüksektir ve görüşmecinin bulunduğu ortamın kontrol
edilmesini sağlar.

Resim 2.6: Görüşmede görüşmecinin tutumu çok önemli



Görüşme tekniğinin sınırlılıkları

Görüşme tekniğini kullanmanın diğer tekniklerle kıyaslandığında birçok üstünlüğü
olduğu gibi bir takım sınırlılıkları da vardır. Bunlar:






En önemli sınırlılığı maliyetli bir yöntem olmasıdır. Anket gibi veri
toplama yöntemleri ile kıyaslandığında sadece büyük değil küçük bir
örneklemde bile kişilerle görüşmek için harcanacak yol masrafları,
görüşme materyalleri, görüşme kayıtlarının yazıya geçirilmesi oldukça
maliyetli olabilir.
Görüşme yönteminde araştırmacı zamanının çoğunu görüşülecek kişiyi
tespit etmek, onlarla iletişim kurmak, randevu ayarlamak, belirlenen yere
seyahat etmek, görüşmeyi yapmak, görüşmeyle ilgili kayıt tutmak ve
onları yazıya geçirmekle harcar. Bu sebeple anket ya da diğer tekniklere
kıyasla daha zaman alıcıdır.
En büyük sınırlılıklarından biri de görüşmeciden doğan hatalar olabilir.
Görüşmeci, karşısındakinin yanıtlarını yanlış anlayabilir ya da kendi
öznelliğini kullanarak yorumlayabilir. Görüşmeci, cevaplayıcının kişisel
özelliklerinden (görünüş, cinsiyet, yaş, sosyal statü, tutum, tavır ya da
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aksan) olumlu ya da olumsuz etkilenebilir, bu durum da veri kaynağı için
yanlılığa yol açabilir.
Genellikle cevaplayıcı konu hakkında kayıtlı bir bilgi, yazılı bir kaynak
üzerinden konuşmasını yapmaz. Bu sebeple de bu yolla elde edilen
bilgiler büyük olasılıkla cevaplayıcının öznel yargısını ve sadece
hatırladıklarını kapsar.
Görüşme yapmak için uygun zaman ve mekânı ayarlama, anket gibi
tekniklerin bu anlamdaki uygunluğuna göre daha zordur.
Görüşmede zaman zaman belirli bilgilerin elde edilmesi güç olabilir ya
da bilgilerin doğru olmasından ziyade sosyal olarak kabul edilebilir
tarzda verilebilir. Çünkü görüşmeci kişiyle ilgili tüm bilgilere sahiptir ve
bu bilgiler utanç verici, aşağılayıcı ya da görüşmeci tarafından tehdit
edici bulunabilir. Bu durum da kişinin verdiği yanıtları değiştirmesine
sebep olabilir.

Görüşmecinin konuşma arasına girmesi, ek sorular yöneltmesi ya da kişiye göre
soruların soruluş şeklini değiştirmesi her ne kadar bir avantaj olarak değerlendirilse de bu
görüşmeciye bir güçlük de yaratabilir. Çünkü bu yolla toplanan verilerin standart olmaması,
farklı bireylerden elde edilen bilgilerin karşılaştırılmasında zor ve güvenirliği olumsuz yönde
etkileyici bir durum yaratabilir ve bu da bir avantaj olarak görülebilen esnekliğin dezavantaja
dönüşmesine sebep olabilir.
Görüşmeye katılacak kişilerin bilgilerine ulaşma da görüşme tekniğinin bir başka
sorunsal boyutudur. Görüşmede sonuç, cevaplayıcının isteğine bağlı ve kendini ifade etme
becerisiyle sınırlıdır
Görüşme raporu hazırlanırken görüşmeciden kaynaklanan birtakım hatalar oluşabilir.
Görüşmecinin görüşülen kişilerde ortak olan olayları ya da işaretleri tanıyamaması, gerekli
önemi vermemesi veya küçümsemesine tanıma hatası denir. Daha çok görüşmecinin not
alması sırasında bazı olayların, ifadelerin, deneyimlerin görüşmeci tarafından ihmal edilmesi
de ihmal hatası yaratabilir. Görüşmecinin bazen verilen cevapları yanlış anlaması veya
dikkatsiz davranmasıyla aldığı notları derlerken oluşabilen derleme hataları da olabilir. Bir
başka hata türü de görüşmecinin olayların sırasını veya aralarındaki bağlantıları
hatırlamamasından kaynaklı yerini değiştirme hatasıdır.

2.3.5. Tarama Yöntemi
Tarama yöntemleri, geçmişte ve hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle
betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi
koşulları içinde var olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde
değiştirme, etkileme çabası gösterilmez.
Tarama yöntemlerinde amaçların ifade edilişi genellikle soru cümleleri ile olur.
Bunlar: “Ne idi?”, “Ne ile ilgilidir?”, ve “Nelerden oluşmaktadır?” gibi sorulardır. Bir
kamuoyu yoklamasında “Halkın siyasal eğilimleri nedir?” den bir maddenin “Hangi
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bileşenleri vardır?” a kadar pek çok soru, tarama yönteminde bir araştırma ile
cevaplandırılabilir. Burada önemli olan, var olanı değiştirmeye kalkamadan
gözleyebilmektir.

Resim 2.7: Ortamı kesinlikle değiştirilmeyen tarama yöntemi

Tarama yöntemleri çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Ancak iki temel yaklaşım
vardır; genel tarama yöntemleri ile örnek olay taramalarıdır.


Genel tarama yöntemleri

Genel tarama yöntemleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende evren hakkında
genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da
örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir. Genel tarama yöntemleri ile tekil ya da
ilişkisel taramalar yapılabilir. Çoğu araştırmalarda hem tekil hem de ilişkisel taramalara
olanak verecek düzenlemelere gidilir.
Değişkenlerin tek tek, tür ya da miktar olarak oluşumlarının belirlenmesi amacı ile
yapılan araştırma modellerine, tekil araştırma modelleri denir. Bu tür bir yaklaşımda
ilgilenilen olay, madde, birey, grup, kurum, konu vb. birim veya duruma ait değişkenler, ayrı
ayrı betimlenmeye çalışılır. Bu betimleme, geçmiş ya da şimdi ki zamanla sınırlı olabileceği
gibi zamanın bir fonksiyonu olarak gelişimsel de olabilir.
Tekil arama modelleri ile anlık durum saptamaları yanında zamansal gelişimler ve
değişimler de belirlenebilmektedir. Zamansal gelişim ve değişmeleri belirlemeyi amaçlayan
tarama modelleri ile yapılan araştırmalara gelişim araştırmaları denilmektedir. Zamansal
gelişim ve değişimlerin taranmasında dinamiklik vardır. Zamansal taramalar, iki temel
yaklaşımdan biri ile gerçekleştirilebilmektedir. Bunlar izleme ve kesit alma yaklaşımlarıdır.


İzleme araştırması: Zamansal gelişim ya da değişimi belirlenmek
istenen değişken, aynı eleman ya da birimler üzerinde belli bir başlangıç
noktasından alınarak sürekli olarak ya da belli aralıklarla gözlenir. Bu
yaklaşımda, izlenen eleman ya da ünite genellikle az sayıdadır.
Derinliğine ve genişliğine kapsamlı gözlemlerin yapılmak istendiği

21

durumlarda özellikle uygun bir yaklaşımdır. Örneğin, dil gelişiminin
belirlenmesinde az sayıda (5-10) çocuğun doğuştan başlanarak yedi
yaşına kadar belli aralıklarla gözlenmesi izleme yaklaşımının somut
uygulamalarındandır. Öğrencilerin mezuniyetten sonraki meslek
yaklaşımlarının incelenmesi vb. konular da izleme yaklaşımı ile ele
alınabilir. İzleme yaklaşımını içeren tarama yöntemleri ile yapılan
araştırmaların en ayırıcı özelliği, bu tür araştırmaların daha uzun zaman
diliminde bitirilebilmesidir. Bu özelliği nedeniyle böyle bir yaklaşımla
başlatılan bir araştırmanın bitirilmesine ve tek bir araştırmacının ömrünün
yetmediği uygulamalara sıkça rastlanabilmektedir. İzleme yaklaşımı ile
elde edilen bulguların geçerlik olasılığı yüksektir. Ancak az sayıda
eleman üzerinde çalışılabildiğinden gözlenenler dışında genellenebilirliği
sınırlıdır.

Resim 2.8: İzleme araştırmalarının uzun ve yoğun çalışma gerektirmesi





Kesitsel araştırmalar: Herhangi bir olayın belli bir zaman kesiti içinde
araştırılmasıdır. Sayım, durum saptama ve tarama araştırmaları bu
gruptadır. Örneğin, dil gelişiminin belirlenmesinde yukarıda açıklanan
izleme yaklaşımı yerine kesit alma yaklaşımı da izlenebilirdi. Buna göre
dil gelişimi bakımından önemli görülen her yaş diliminden o yaş
dilimindekileri temsil edebilecek yeterlilikte çocuk seçilir. Bu sayı, her
yaş dilimi için 50 olsun. Böylece yedi yaş diliminden toplam 350 çocuk
üzerinde gözlemler yapılır. Her yaş diliminden alınan sonuçlar, sıralı
olarak birbirine ulanarak değerlendirildiğinde gelişmenin görünümü
ortaya çıkar.

Örnek olay tarama yöntemleri

Örnek olay tarama yöntemleri, evrendeki belli bir ünitenin (birey, aile, okul, hastane,
dernek vb.) derinliğine ve genişliğine kendisini ve çevresi ile olan ilişkilerini belirleyerek o
ünite hakkında bir yargıya varmayı amaçlayan tarama düzenlemeleridir.
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2.3.6. Saha Notları
Saha notları, araştırmacının niteliksel araştırmada veri toplarken ve veriler hakkında
görüş bildirirken gördüklerinin, duyduklarının, deneyimlerinin ve düşüncelerinin yazılı
ifadeleridir. Saha notları, araştırmanın gerçekleştirildiği ortam için delil ve ipucudur. Özenle
ve sistematik olarak toplanırsa araştırmacıyı belli bir kurama ulaştırır. Saha notlarının
betimsel yönü üç özelliği kapsar. Bunlar; nüfus, yer ve takvimdir.





Nüfus: Kişilerin giysileri, fiziksel özellikleri, konuşma tarzları vb. özelliklerinin
mümkün olduğu kadar gerçek ifadelerle yazılmasıdır.
Yer: Fiziksel ortamın betimlenmesidir. Fiziksel veriler ortamın betimlenmesi,
planlar, krokiler, fotoğraflar vb. dokümanların ayrıntılı dökümüdür. Fiziksel
kalıplar, sosyal statüler hakkında ipuçları sağlamaktadır. Araştırmacının fikirler,
sorular, varsayımlar geliştirmesine ve ortam hakkında bir bakış açısı
geliştirmesine yardımcı olmaktadır.
Takvim: Belli olayların betimlenmesidir. Ortamda gerçekleşen olayların türleri,
ritmi, kişiler, tavırları ve olayların doğası hakkında bilgileri içerir.

Saha notlarının yazıldığı form beş ana bölümden oluşur. Bunlar; bağlam bilgileri,
betimsel bilgiler, betimsel indeks, gözlemci yorumu ve genel yorumdur.









Bağlam bilgileri: Yer, zaman, tarih, kişiler, odak, ayrıca sayfa ve gözlem
numaraları gibi bilgiler olmalıdır.
Betimsel bilgiler: Gözlenenlerin belirgin özellikleri, gerçek davranışlar,
işaretlerin yargısız yazılmasıdır. Örneğin “İki kişi birbirlerine
bağırıyor.”vb.
Betimsel indeks: Betimsel bilgilerdeki ayırt edici özelliklerin listesidir.
Örneğin yukarıdaki “İki kişi birbirlerine bağırıyor.” betimsel bilgisi için
“bağıran kişiler” şeklinde yazılabilir.
Gözlemci yorumu: Betimsel bilgiler hakkındaki araştırmacının
duyguları, yargıları, etkilenimleri ve görüşleridir. Ayrıca araştırmacının
verileri hakkındaki problemleri, saha notlarındaki hatalar, yansıtmalar ve
belli bir kurama gidişi yazılır. Örneğin yukarıdaki “İki kişi birbirlerine
bağırıyor.” betimsel bilgisi için “Ders hakkında sinirlenmiş
gözüküyorlar.” yorumu yapılabilir.
Genel yorum: Tutulan saha notları hakkında gözlemcinin genel bir
yorumu varsa yazılır.
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Resim 2.9: Saha notlarının sahadayken küçük notlar hâlinde tutulması

2.3.7. Vak’a İncelemesi
Vak’a incelemesi, sorunu olan kişiyi bir bütün hâlinde derinlemesine inceleme
demektir. Vak’a incelemesinde test ve çeşitli test dışı teknikler kullanılarak sorunu olan birey
hakkında çok çeşitli bilgiler toplanmalıdır. Vak’a incelemesinde amaç, bireyin sorununun
nedenlerini ve uygun tedavi yöntemlerini saptamak, bireyin sorununu iyileştirici önlemler
almaktır. Vak’a incelemesi bireyin öz geçmişini ve hayat hikâyesini kapsadığı gibi bununda
ötesinde toplanan bilgilerin analiz ve yorumlarını, sorunların ya da problemlerin giderilmesi
için gerekli değerlendirmeleri, önlemleri ve önerileri de kapsamalıdır.
Vaka incelemesini yapan kişi objektif, açık olmak, kişisel yanlılıktan kaçınmak,
sayısal verilere dayanmak, sayılarla desteklenmeyen gereksiz bilgi vermek ve dayanıksız
yorum ve genelleme yapmaktan sakınmak zorundadır.

2.3.8. Envanter
Envanterler bireyin kişilik, ilgi ve tutumlarıyla ilgili tipik davranışlarını ölçen
araçlardır. Envanterlerin bazı genel ve ortak özellikleri vardır. Bunlar:
Envanterler objektif olarak uygulanmakta ve puanlanabilmektedir.
Envanterler ekonomiktir. Kısa sürede çok sayıda kişiye uygulanarak grupları
birbirleriyle karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Ancak okuma yazma bilmeyenlere bireysel
olarak uygulanması gerektiğinde soru sayısının çok olması nedeniyle zaman alıcıdır.
Güvenilirlilik katsayıları ve kapsam geçerlikleri oldukça yüksek ölçme araçlarıdır.
Envanterler bireyin belli niteliklerini ölçer ancak ölçülen niteliğin nedenleri hakkında
bilgi vermez.
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Envanterlerde soruları yanıtlama biçimleri envanterin yapısına bağlı olarak
değişmektedir. Bazı envanterler “evet-hayır”, bazısı derecelendirmeli, bazısı ise “en az-en
çok tercih” edilen seçeneği işaretleme biçiminde düzenlenmiş olabilir.

Resim 2.10: Envanterlerin kısa sürede çok kişiye uygulanabilecek özellikte olması

2.3.9. Problem Tarama Testleri
Problem tarama listeleri, bireyin gereksinimleri, kişisel sorunları, sağlık, bedensel
gelişim, benlik algısı, sosyal destek sistemi, okul, öğretmenler, aile, gelecek, meslek seçme,
insan ilişkileri gibi konularda bireyin yaşamakta olduğu sorunlar hakkında bilgi toplayan ve
bireylerin sorunlarının giderilmesi için yardım etmeyi amaçlayan bilgi toplama araçlarıdır.
Bu tekniğin amacı, bireyin sahip olduğu önemli problemleri saptayarak bu
problemlerini çözmesi için kişiye yardım etmek ve böylece kişinin bir bütün olarak
gelişmesine ve hayattaki başarısının yükselmesine katkıda bulunmaktır.
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Resim 2.11: Problemi tespit edip bireye yardım etmek en önemli amaç

Problem tarama listeleri bireylerin kişilik özellikleri, gereksinimleri, gelişim
dönemleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Örneğin, ilköğretim çocukları için hazırlanacak
problem tarama listesi, yatılı lise öğrencileri için hazırlanan problem tarama listesinden farklı
olmalıdır.
Problem tarama listelerinde problem cümleleri 30 ile 400 arasında değişir. Yalnız 4050’den fazla soru sorulmamalıdır. Çünkü genelde kişiler çok sayıda maddeyi okumaktan
kaçınmakta ve rasgele işaretleme yapmaktadır. Problem tarama listeleri hazırlanırken şu yol
izlenebilir:
Problem tarama listesi uygulanacak gruba çeşitli problem alanlarıyla ilgili açık uçlu
sorular sorularak grubun problemleri hakkında kabaca bilgi toplanabilir.
Bu toplanan bilgiler ile uzmanların gözlemleri birleştirilerek geçici problem tarama
listesi hazırlanır.
Maddeler amaca uygun bir biçimde yazıldıktan sonra bir de açıklama yazılarak bu
geçici form deneme uygulaması için hazır hâle getirilir.
Problem tarama listesi geçici formun deneme uygulaması, esas uygulama grubuna
benzer 30-40 kişilik küçük bir gruba uygulanır.
Deneme uygulamasından sonra problem tarama listesi üzerinde gerekli düzeltmeler
yapılarak esas form oluşturulur. Bu şekilde geliştirilmiş form, hedef grup için uygulanmaya
hazır hâle gelir.
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Problem tarama listelerinin sonuçları hedef grupla paylaşılabilir. Ancak sonuçların
paylaşılmasında çok dikkatli olunmalıdır. Bir kişinin problemi o kişinin rızası olmadan hiç
kimse ile paylaşılmamalıdır. Kişisel nitelikli problem konusunda problemlerin çözümü
amacıyla uzman kişiler tarafında görüşmeler yapılır. Grup için ortak ve yaygın olan
problemlerin neler olduğu ise uygun bir dille belirtilir.

2.3.10. Otobiyografi
Otobiyografi, bireyin geçmiş ve şimdiki yaşamı ile geleceğe ilişkin planlarını yazılı
olarak anlatmasıdır. Otobiyografinin amacı, bireyin davranışlarının gerisinde yatan
gereksinimleri, bastırılmış duyguları, tutumları ortaya çıkarmak ve baskı altında tutulan
duygu ve düşünceleri ifade ederek bireyin rahatlamasını sağlamak, bireyi dolaylı olarak
farklı yönleriyle tanımaktır. Ayrıca otobiyografi bireye zayıf ve üstün yanlarını, başarı ve
başarısızlıklarını, insan ilişkilerini ve yaşantılarını anımsama fırsatı vermektir.
Bireylere otobiyografi yazdırılırken genellikle iki yol benimsenebilir. Bunlardan
birincisi, bireyin kendisi hakkında her konuda istediği gibi serbestçe yazması istenir. Buna
kontrolsüz ya da sınırsız otobiyografi denir. Bir başka yol ise yazılacak konu ya da alt
konuları sınırlamaktır. Bu durumda bireyin sadece belirli bir konu etrafında örneğin aile
özgeçmişi, başkaları ile ilişkileri, ilgileri, geleceğe ilişkin kaygıları gibi konulardan biri
hakkında serbestçe yazması istenir. Buna da kontrollü ya da sınırlı otobiyografi denir.

Resim 2.12: Otobiyografi, bireyin geçmiş ve şimdiki yaşamı ile geleceğe ilişkin planlarını yazılı
olarak anlatması

Otobiyografi, diğer tekniklerle elde edilemeyen ve gerçekten elde edilmesine
gereksinim duyulan bilgileri elde etmek amacıyla yazdırılmalıdır. Elde edilen bu bilgiler
birey hakkındaki mevcut bilgilere ek bilgiler katacaksa otobiyografi yazdırılmalıdır. Çünkü
sık sık otobiyografi yazdırmak mümkün olmamaktadır. Otobiyografi yazdırılmadan önce,
elde edilen bilgilerin ne amaçla kullanılacağı konusunda birey bilgilendirilmeli ve bu
bilgilerin gizli kalacağı konusunda güvence verilmelidir.
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Otobiyografi, bireyi tanıma teknikleri içinde geçerliliği en düşük olan tekniklerden
biridir. Bu nedenle otobiyografiden elde edilen bilgiler, diğer bireyi tanıma teknikleri
aracılığı ile elde edilen bilgilerle değerlendirilmelidir.


Otobiyografinin olumlu yönleri






Bireyin önemli duyguları, tutumları ve yaşantıları öğrenilebilir.
Uygulama ve değerlendirilmesi görüşmeden daha az zaman alır.
Birey, kendini ve yaşantılarını anlatırken içini boşaltır.

Otobiyografinin sakıncalı yönleri




Elde edilen bilgiler, başka kaynaklardan elde edilenlerle denetlenmedikçe
rehberi yanıltabilir.
Yaş, zekâ ve yazma yeteneği yazma tekniğini etkiler ve bu da
değerlendirecek olan uzmanı yanlış yargılara götürebilir.
Birey yaşantısındaki gerçekleri değiştirebilir.

2.3.11. Psikodrama
Psikodrama, bireyin kendisi için kaygı ve üzüntü kaynağı olan bir psikolojik
problemini bir rol olarak alıp bir grup karşısında gerçek yaşamında olduğu gibi oynayarak
ortaya koymasıdır. Buna göre psikodrama tekniğinin uygulanabilmesi için belirli bir ortamda
bazı koşulların sağlanması gerekir. Psikodramada bir yönetici danışman veya terapist ile
grubu oluşturan danışanlar ya da izleyiciler vardır. Danışanlardan biri kendi isteği ile grup
karşısında kendi problemi ile ilgili rolünü oynar. Rol oynanırken ortamda gerekli
düzenlemeler yapılır ve grubun bazı üyeleri oynanmakta olan rolün gerektirdiği diğer rolleri
alır ancak başoyuncu problemini oynamak üzere ortaya çıkan oyuncudur. Ortam tamamen
özel olarak seçilmiş bir oda içinde duygusal ve psikolojik ilişkilerin kurulmasına uygun bir
terapi ortamıdır. Bu özelliklerden dolayı psikodrama, devam eden bir grup terapisi veya bir
grupla psikolojik danışma süreci içinde yerine göre zaman zaman başvurulacak bir tekniktir.
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Resim 2.13: Psikodramanın bireyin problemlerini grup içinde sergilemesine fırsatı vermesi

Psikodrama, bireyin grup içinde problemlerini yaşantısal olarak oyunla sergileme
fırsatı vererek onun tüm duygularını ortaya koyması ve problemi hakkında daha çok
bilinçlenmesini sağlaması bakımından etkili bir terapi tekniğidir. Ancak bu sonuçların
gerçekten ortaya çıkması için psikodramayı yöneten terapistin bu konuda yeterli ve tecrübeli
olması gerekir.
Psikodrama sürerken danışanın yani esas oyuncunun ortaya koyduğu davranışları ve
bu davranışlar arasındaki ilişkileri anlama ve gerektiğinde bir yönetici olarak terapistin
yapacağı girişimler, yorum ve yönlendirmeler çok önemlidir. Bunlar ise psikodrama
süresince terapistin çok uyanık ve etkin olmasını zorunlu kılar.

2.1.12. Oyun
Oyun, çocuklar için kendini tanıma, kendini anlatma, düşünme ve deşarj olma
aracıdır. Aynı zamanda oyun, çocuğu tanımak için bir tekniktir. Çocuğun gerginlik ve
kaygılarını gidermede düzeltici bir işlev görür. Çocuk oyun aracılığıyla dünyayı anlar,
ilişkilerini, geçmişi ve geleceği kavrar. Bu nedenle oyun bir öğrenme aracıdır ve evrensel bir
dildir.
Çocuğun oyun ortamında oyuncaklarla ilişkisi, oyunda aldığı roller, benimsediği
davranış kalıpları, kurallara uyma düzeyi, grupla iş birliği yapma, kişisel sorumluluk
üstlenme, ilgisi, becerileri, liderlik özellikleri, başkalarının özelliklerine saygılı olma,
bencillik, paylaşımcılık gibi çok sayıda niteliği gözlenerek çocuk hakkında bilgi elde
edilebilir. Ayrıca oyun aracılığıyla çocuğun sıkıntı ve sorunları ile davranış bozukluklarını
anlamak ve bu davranış problemlerini oyun aracılığıyla çözmek de mümkün olabilmektedir.
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Resim 2.14: Çocukları tanımada en önemli araç oyun

Oyun aracılığıyla çocuk çok çeşitli yönlerden kendini tanıma, üstün ve zayıf yönlerini
anlama, zayıf yönlerini geliştirme, kendini başkalarıyla kıyaslama ve akranlarını tanıma
fırsatını da yakalamaktadır. Çocuk yaşam için gerekli olan davranış, bilgi, beceri ve
alışkanlıklarının çoğunu, cinsiyet rollerini oyun ortamında öğrenir. Oyun bir öğrenme
ortamıdır. Böyle bir öğrenme ortamında çocuk özgür ve yaratıcıdır. Potansiyellerini
geliştirebilir. Çocuk bireysel oyundan grupla oyun oynamaya geçince sosyalleşme süreci
hızlanır ve çocuk akranlarıyla birlikte bu doğal ortamda sosyalleşir. Bu nedenlerle oyun
çocuğun yaşamının ayrılmaz parçasıdır. Çoğu kez çocuğun oyun tercihlerine ve
davranışlarına bakarak temel ilgi alanlarını kişisel tutum ve eğilimlerini tanımak, ruhsal
güçlüklerini ve davranış bozukluklarını teşhis etmek mümkün olmaktadır. Psikologlar ve
psikiyatrisiler, çocuk oyunlarının bu yansıtıcı potansiyelinden yararlanmaktadırlar.
Uzmanlar, çocukları oyun içinde gözleyerek onların ruhsal problemlerini açıklayıcı ve
yardım edici yöntemler geliştirmişlerdir.

2.1.13. Arzu Listeleri
Daha çok okul öncesi eğitim düzeyinde ve ilköğretimde kullanılan arzu listeleri
aracılığıyla çocuk, doyurulmamış gereksinimlerini, arzularını, gerginlik, sıkıntı ve
sorunlarını, ifade edemediği duygularını, güdü ve umutlarını ifade etme olanağı bulmaktadır.
Uzmanlar ve öğretmenler de bu yolla çocuğu çeşitli yönlerden tanıma fırsatı
yakalayabilmektedir. Arzu listeleri çerçevesinde çocuklara sorulacak sorulardan birkaçı
söyle sıralanabilir:
Bir dilek perisi çıkıp size üç dileğinizi sorsa ona ne yanıt verirdiniz?
Bir uçan halıya binseydiniz nasıl bir yere gitmek isterdiniz?
Bir sihirli güce sahip olsaydınız dış görünüşünüzde ne gibi değişiklikler yapmak
isterdiniz?
Tekrar dünyaya gelseydiniz nasıl bir kişi olmak isterdiniz?
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Bu sorulara yeni sorular da eklenebilir. Çocuklara zaman zaman buna benzer sorular
sorularak özgürce konuşmaları sağlanabilir. Bu soruların hepsinin bir seferde sorulması veya
bu soruların mutlaka sorulması gerekmez; bu doğru da değildir. Öğretmenler veya uzmanlar
çocukların da gelişim dönemlerini, yaşlarını dikkate alarak uygun sorular sormalıdır.
Örneğin, “Bir sihirli güce sahip olsaydınız dış görünüşünüzde ne gibi değişiklikler yapmak
isterdiniz?”, “Tekrar dünyaya gelseydiniz nasıl bir kişi olmak isterdiniz?” sorularını okul
öncesi çocuğu yerine ergenlere sormak daha yerinde olur. “Bir dilek perisi çıkıp size üç
dileğinizi sorsa ona ne yanıt verirdiniz?” sorusu ise okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine
sorulabilir. Sorulara okul öncesi öğrencileri sözlü, okuma yazma bilenler veya ergenler ise
yazılı olarak yanıt verebilirler. Sorulara verdikleri yanıtlar aracılığı ile çocuğun
doyurulmamış gereksinimleri, arzuları, gerginlik, sıkıntı ve sorunları, ifade edemediği
duyguları, güdü ve umutları, özlem ve sıkıntıları, kişilik yapısı, sosyal destek sistemi ve
içinde yaşadığı koşul ve olanaklar ile algıları hakkında bilgi toplanabilir. Bu teknik
aracılığıyla çocuk kendini bazı yönlerden daha iyi tanıyabilir, bir iç görü kazanabilir.

2.1.14. Değerlendirme Ölçeği
Bir kimsenin kişilik yapısı ve özellikleri hakkında bir ya da birkaç kişinin kanaat
bildirmesi demektir. “Bu insanı nasıl bilirsiniz?” sorusunun cevaplandırılması bu yöntemin
temelini oluşturmaktadır.
Değerlendirme ölçeğinde ya standart bir form kullanılır ya da uygun bir kâğıt belli
kısımlara ayrılarak her kısma bir tane kişilik özelliği yazılır. Bu özellikler dürüstlük,
güvenirlilik, çalışkanlık vb. ya her özelliği 1–5 ya da 1–7 arasında değişen rakamlar verilerek
ya da not kelimelerle (iyi-orta-zayıf vb.) değerlendirilebilir. Ölçeği birden fazla insanın
değerlendirmesi objektifliği arttırabilir.
Herhangi bir kimseyi başkalarına tanıtmak (tavsiye etmek) için mektuplar ve yazılar
da değerlendirme ölçeği sayılır. Güvenilir bir yöntem değildir.

2.1.15. Bireyi Tanımada Kullanılan Testler
Test bireyin zihinsel, dil ve iletişim, psikomotor vb. gelişimini değerlendirmek, kişilik,
tutum, yetenek, ilgi ve mesleki eğilimini belirlemek, ruhsal bozukluklarını ve bu
bozukluklara yol açan etkenleri saptamak amacıyla kullanılan araçlardır.
Test kavramı ilk defa Amerikalı psikolog Cattell tarafından “Mental test” yani zihinsel
test terimiyle psikoloji terminolojisine girmiştir. Daha sonra 1915 yılında Fransız psikolog
Alfred Binet, Th. Simon ile birlikte “Anormallerin Zekâ Düzeyinin Tanısı İçin Yöntemler”
adıyla bir makale yayınlamıştır. Bu makaleyle ilk pratik zekâ testi ortaya konulmuştur.
Testlerin kullanımı zamanla eğitim, psikiyatri, endüstri alanlarına da yayılmıştır.
Psikolojik testler, bireyin davranışını standart koşullar altında gözlemeye yarayan
ölçme araçlarıdır. Testlerin hazırlanmasında iki çeşit soru hazırlanır, bunlardan birinde
cevaplar önceden bilinmektedir. Bu tür sorular başarı ve yetenek testlerinin hazırlanmasında
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kullanılır. Diğer soru türünde ise sorunun cevabı ya bilinmemektedir ya da seçeneklerin
önem derecesi bireye göre farklılık gösterir. Denek, gösterilen nesne veya anlatılan konu
hakkındaki yorumunu söyler ya da sunulan seçenekler içinde durumuna uygun olan seçeneği
tercih eder. Bu tür sorular kişilik, ilgi ve tutumlarla ilgili testlerin hazırlanmasında kullanılır.

Resim 2.15: Testler, çocuğun gelişimini değerlendirmek ve kişilik özeliklerini belirlemek için
kullanılan araçlar



Testlerin kullanım amaçları










Psikolojik testlerle çocukların temel gelişim alanlarındaki düzey
belirlenir. Saptanan geriliklere yönelik gerekli eğitim, tıbbi yardım ve
diğer hizmetlerin sunulması sağlanır. Zihinsel ve diğer alanlardaki
gelişim gerilikleri test ve envanterlerle belirlenen bireyler için uygun
eğitim programları hazırlanır ve kısa bir zamanda yaşıtlarına uygun
beceriler kazandırılmaya veya yetersizlikleri en az düzeye indirilmeye
çalışılır. Bu durumlarda erken tanı çok önemlidir. Dolayısıyla çocuğun
gelişimindeki gerilikler erken yaşlarda test edilmeden fark edilmeyebilir.
Üstün ve özel yetenekli çocukları belirmek için testlerden yararlanılır.
Böylece çocukların daha iyi gelişmelerine ve potansiyellerini doğru
yönde ve maksimum düzeyde kullanmaları sağlanır.
Okullarda erken yaşlarda örneğin ilköğretim son sınıfta öğrencilerin
mesleki eğilimleri belirlenerek bu yönde bir alana yönlendirilmeleri
sağlanır. Ayrıca birçok okul, başvuran öğrencileri teste tabi tutarak
koşullarına uygun öğrencileri seçer.
Çeşitli testlerle yetişkinlerin ilgileri ve yetenekleri belirlenerek daha
doğru ve daha verimli bir alanda çalışması sağlanır. Endüstri alanında
çalışanların birçoğu işe alınmadan önce birkaç teste tabi tutulurlar. Uygun
görülenler, ilgili departmanlarda çalıştırılır.
Bireylerin farkındalıklarını artırarak kendilerini daha iyi tanımalarını
sağlamak, güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkarmak ve böylece farkına
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Testlerin özellikleri








varılmamış ve gizli kalmış potansiyellerini keşfetmek için testler
uygulanılır.
Klinik psikolojide daha doğru bir tanı koymak, bireyi bir bütün olarak ve
her yönüyle tanımak ve yapılacak tedavinin yöntemini ve yönünü tayin
etmek amacıyla testler uygulanır. Ayrıca psikolojik sorunlara yol açan
etkenlerin ortaya çıkarılmasında testlere başvurulur.
Bireyin iş koşullarında, sosyal çevresinde, okul ve aile ilişkilerinde uyum
durumu takip edilirken testlerden yararlanılır.
Bireylerin başarısızlık nedenleri ve eğitim sürecindeki başarı seviyeleri
testlerle belirlenir ve gerekli görüldüğünde çeşitli kurslar ve özel eğitimle
destek verilmeye çalışılır.
Bilimsel araştırmalarda çeşitli teorilerin ve kavramların doğruluğunu
belirlemek için testlerden yararlanılır.

Standart olması: Testin her koşulda uygulama ve puanlamasının benzer
biçimlerde yapılmasıdır. Teste tabi tutulan bireylerin farklı zamanlarda
aldıkları sonuçlar veya farklı bireylerin aldıkları puanlar arasında bir
tutarlılık görülüyorsa testin standart olduğu kabul edilebilir.
Güvenilir olması: Testin uygulandığı bireylerin farklı zamanlarda test
sorularına verdiği yanıtlar arasında bir tutarlılığın olmasıdır. Yani iki defa
art arda teste tabi tutulan kişinin her iki durumda benzer sonuçlar alması
testin güvenirliliğini artırır. Test sorularının anlaşılır ve açık ifadeleri
barındırması testin güvenirliliğini yükselten niteliklerdir.
Geçerli olması: Testle ölçülen davranışın amaca uygun ve doğru olarak
ölçülmesidir.

Test çeşitleri

Testler bireylerin yetenekleri, becerileri, güdüleri, tutumları, savunmaları vb. hakkında
bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli bir yaklaşımdır.

Yetenek testleri: Yetenek testleri bireyin zihinsel, mesleki ve kişilik
alanındaki potansiyelini ortaya çıkaran testlerdir. Bireylerin
yeteneklerinin bilinmesi ilerisi için daha uygun amaçlar belirlemesini
sağlar. Yaşama daha planlı bir biçimde hazırlanmasında kılavuz niteliği
taşır. Bireyin yeteneklerinin bilinmesi meslek seçiminde daha kararlı ve
gerçekçi seçimlerin yapılmasını sağlar. Testler bireylerin yaşları dikkate
alınarak hazırlanır ve genellikle çoklu puan veren yetenek testlerinin
tercih edilmesi önerilir çünkü tekli puan veren testlerde olumsuz sonuç
alan bireyin özgüveni düşebilir. Çoklu puan veren testler bireyin hem
güçlü hem de zayıf yönlerini ortaya çıkartır. Dolayısıyla birey
yapabileceği alanlara yönlendirilir ve böylece özgüveninde gereğinden
fazla bir düşüş olmaz.
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Yetenek testleri genel yetenek, farklı yetenek ve özel yetenek testleri olarak
hazırlanır. Özellikle özel yetenek testleri, bazı alanlarda örneğin resim, müzik,
sporda üstün yetenekli olduğu tahmin edilen çocuklara uygulanır. Yetenekleri
erken fark edilen çocuklar, zaman kaybı yaşamadan yeteneklerini geliştirme
olanağına kavuşurlar.
Farklı yetenek testleri bireylerin dil, mekanik ve soyut algılama yeteneklerini
ölçmek amacıyla kullanılır. Bireylerin mesleki yeteneklerini belirlemede
kullanılan çok sayıda yetenek testi geliştirilmiştir. Bireylerin düşünme, hafızada
tutma, sayısal işlemler yapma, var olan bilgiyi sınıflandırma, problemleri
anlama ve çözme gibi zihinsel işlevlerini ölçen araçlara da zihinsel yetenek
testleri denilir. Diğer adı zekâ testleridir.

Resim 2.16: Zihinsel yetenek testlerinde problemi anlama ve çözmenin önemi



Zekâ testleri: Zekâ testleri bireysel ve grup zekâ testleri olmak üzere iki gruba
ayrılır. Grup zekâ testleri aynı anda birden fazla kişiye uygulanırken bireysel
zekâ testleri sadece bir kişiye uygulanacak biçimde hazırlanmıştır. Birçok zekâ
testi kültürel özellikler ve değerler düşünülerek hazırlandığı için başka kültürde
yaşayan bireylere uygulanmak istendiğinde uyarlama gereği duyulur. Aksi
durumda geçerlilik ve güvenirlikleri düşer.
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Resim 2.17: Zekâ testlerinin her bireye ayrı olarak uygulanması

Bireysel zekâ testlerinden Stanford-Binet, Wechsler ve Goodenough zekâ testleri
yaygın olarak kullanılmaktadır.
o

o

o

Stanford Binet zekâ testi: Türkçeye çevrilip kültürümüze
uyarlanan Stanford-Binet zekâ testi, bireysel uygulanan ve kültüre
bağlı olarak geliştirilmiş bir testtir. Uygulama bir uzmanın
kontrolünde yapılır. Uygulayıcı anlaşılır ifadelerle soru sorar veya
yönerge verir. Bireyden uygun tepkiler vermesi istenir. Uygulama
sırasında belirli bir süre sınırlaması söz konusu değildir. Uygulama
sonunda bireyin zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilir. 2 yaştan 35
yaşa kadar olan bireylerin zihinsel performansı ölçülebilir. 35 yaşın
üstündeki bireyler için de ayrı bir formu bulunmaktadır.
Wechsler zekâ testleri: İlk Wechsler zekâ testi 1939’da
yetişkinler için psikolog Wechsler tarafından geliştirilmiştir.
Wechsler’e ait üç test takımında sözel ve performans bölümleri yer
almakta ve her bölüm kendi içinde alt bölümlere ayrılmaktadır.
Sözel bölümde yer alan alt testlerle bireylerin genel bilgi düzeyleri,
benzerlikleri bulma, sözcük hazinesi, aritmetik, yargılama ve
sayıları hatırlama gibi yetenekleri belirlenir. Performans
bölümünde bulunan alt testlerle bireylerin resim tamamlama, resim
düzenleme, küplerle desen oluşturma, parçaları birleştirme, şifre
çözme, labirentlerden geçme gibi eylemsel performansları ölçülür.
Wechsler testlerinde sonuç, standart sapma yöntemiyle bulunur.
Goodenough zekâ testi: 3–10 yaşındaki çocuklara uygulanan
bireysel zekâ testidir. Çocuğun yaptığı resim belli ölçütlere göre
puanlandırılır ve zekâ düzeyi saptanmaya çalışılır. Uygulayıcı
çocukla karşılıklı oturur ve çocuktan bir insan resmi yapmasını
ister. Çocuk resmi yaptıktan sonra uygulayıcı önceden belirlenmiş
ölçüte göre resmi değerlendirir. Örneğin, “Kulaklar yapılmış mı?,
kaşlar çizilmiş mi?, parmaklar ve parmak sayısı belirtilmiş mi?”
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o



vb. ölçütler dikkate alınır ve her bir kısım için önem durumuna
göre puan verilir.
Kohs küpleri zekâ ölçeği: 10 yaşın üstündeki çocuklara
uygulanan bir zekâ testidir. 17 adet kart ve desenli küplerden
oluşan test belirlenen sürede tamamlanır, yani sınırlandırılmış bir
uygulama süresi vardır. Bireylere tek tek uygulanır.

Başarı testleri

Başarı testleri, bireyin performans seviyesini ölçmek amacıyla geliştirilmiş testlerdir.
Testin içeriği bireyin anlama, hatırlama ve problem çözme başarısını ölçmeye dayalıdır.
Edward L. Thorndike, hazırladığı testlerle başarı testlerinin gelişmesine büyük katkılar
sağlamıştır. Başarı testleri, okullarda öğrencilerin derslerdeki başarı durumunu, endüstri
sektöründe çalışanların başarı düzeylerini ve personel alımında uygun elemanları belirlemek
amacıyla kullanılır. Standart başarı testleri ve öğretmen yapımı başarı testleri olarak iki
gruba ayrılır.
Standart başarı testleri, bireyin bulunduğu çevre ve diğer koşulları göz önüne almaz ve
genel uygulama olanağı sağlayan bir formatta hazırlanır. Bu testler, uzman bir ekip
tarafından hazırlanıp uygulandığı için geçerlilik ve güvenirlikleri, öğretmen yapımı başarı
testlere göre daha yüksektir.
Öğretmen yapımı testler, içinde bulunulan koşullar dikkate alınılarak öğretmenler
tarafından hazırlanır ve derslerde öğrencilere öğretilen konuların öğrenilme düzeyini
ölçmede kullanılır. Öğrencinin belirli konulardaki durumunu bir bütün olarak değerlendiren
bu testler, öğrencilerin öğrenmedikleri bilgi veya konuları saptayabilmektedir. Böylece
öğrencinin başarısızlık durumu ve nedenleri ortaya çıkarılabilir. Ayrıca öğretilen konuların
sınıf düzeyinde öğrenilme derecesini belirler ve öğrencilerin karşılaştırma yapabilmelerini
sağlar.

Resim 2.18: Testlerin uzman bir ekip tarafından hazırlanması ve değerlendirilmesi

36



İlgi envanterleri

İlgi envanterleri bireylerin ilgilerini belirlemek ve kendilerini tanımalarını sağlamak
amacıyla geliştirilir. Bu envanterler ilk olarak E. K. Strong tarafından geliştirilmiştir.
Bireylerin ilgi duydukları alanları belirlemek ve doğru mesleğe yönlendirmek için uygulanır.
Ayrıca endüstride bireylerin ilgi alanlarının saptanmasında kullanılır. İlgi envanterleri
bireyin doğrudan verdiği cevaplar ve gözlem aracılığıyla elde edilen verilerle kullanıldığında
daha gerçekçi sonuçlara ulaşılabilir. Örneğin, çocukların oyunlarda üstlendikleri roller,
okuldaki sosyal ve kültürel etkinliklerdeki görevleri ve hoşlandığı alanlarla ilgili sözel
açıklamaları ilgi envanterlerinden alınan sonuçlarla birlikte değerlendirilir.
Küçük yaşlarda bireyler bir anda birden fazla alana ilgili gösterilebilirler. Ancak
ergenlikten sonra kısmen de olsa ilgiler sabitlenir. Bundan dolayı ilgi envanterlerinin
ergenlikten önce uygulanması önerilmemektedir. Bireyin bir alana ilgi duyması onun o
alanda yetenekli olduğunu ve başarı sağlayacağı anlamına gelmez. Örneğin, doktor olmak
isteyen kişi tıp eğitimi için gerekli başarıyı gösteremez veya ressam olmak isteyen kişinin
resim yapma yeteneği olmayabilir. Bu nedenle ilgilerine göre yönlendirilmemeli, ilgi
envanterlerinden elde edilen sonuçlar başarı ve yetenek testlerindeki sonuçlar birlikte
değerlendirilerek uygun bir alana yönlendirilmelidir.

Resim 2.19: Küçük yaşlarda ilgilerin çok sık değişmesi

Kuder ilgi alanları envanteri, mesleki eğilimi ölçen bir envanterdir. Bireyin sadece bir
mesleğe olan ilgilisin değil, genel bir meslek alanına olan ilgisini belirler. Bu mesleki alanlar
şunlardır; el işi, hesap, ilim, ikna, sanat, edebiyat, müzik, sosyal, büro vb. Üçerli
gruplandırılmış 504 maddeden oluşan envanterde herhangi bir süre sınırlaması yoktur. Daha
çok lise öğrencilerine uygulanır. Ortalama 40 kişilik bir gruba uygulanabilir.


Kişilik testleri

Bireylerle ilgili genel özellikleri belirlemek için kişilik testleri geliştirilmiştir. Bireyin
kişisel ve ruhsal yapısını, yaşama bakış açısını, içsel çatışmalarını, sosyal ortamdaki
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uyumunu, insanlar arası ilişkilerini vb.ni ölçmek için kullanılır. Kişilik testleri, bireyin
kişiliğini ortaya koymada kesin sonuçlar vermez. Genellikle klinik psikolojide tercih edilir.
Okullarda ve endüstride diğer test ve envanterlerle birlikte kullanılmaktadır.
Bir bireyin “ne kadar yaptığı” onun başarısını, “neyi ne kadar yapabileceği” onun
yeteneğini, “neyi ne kadar yapmak istediği” onun ilgisini gösterir. Kişilik testleri ise bireyin
tipik olarak ne yaptığını bulmayı amaçlar. Kişilik testleri yetenek, başarı, tutum ve ilgi gibi
alanların dışında kalan kişilik özelliklerini ölçer. Kişilik testleri yanlış yorumlara ve
değerlendirmelere yol açabileceği için uzman olmayan kişilerin uygulamaması gerekir.

Resim 2.20: Kişilik testlerinin bazen şekilli sorularla karakter çözmeyi hedeflemesi



Tutum ölçekleri

Tutum bireyin diğer insanlara, durumlara, objelere karşı geliştirdiği duygu, düşünce ve
davranış biçimidir. Tutum, davranıştan önce oluşur ve davranışın ortaya çıkmasına öncülük
eder. İnsanların olaylara karşı tutumları önceden bellidir ve herhangi bir olay karşısında
kişinin davranış biçimini tutum belirler. Tutum ölçekleri, bireyin bir süreç içindeki olay
karşısındaki tutumunu; insanlarla ilişkilerinin, olguların ve nesnelerin kendisi için ne ifade
ettiğini belirlemek için geliştirilir. Tutumlar doğrudan değil dolaylı ölçülebilir.
Ailelerin çocuk yetiştirme konusundaki tutumları, insanların siyasi oluşumlar
karşısındaki tutumları, tüketicilerin bazı ürünlere ilişkin tutumları söz konusu ölçeklerle
belirlenmeye çalışılır.
Tutum ölçekleri, doğrudan ve dolaylı olarak kullanılabilecek iki farklı biçimde
hazırlanmıştır. Dolaylı ölçek yönteminde tutumu ölçülecek deneğin haberi olmaz.
Geliştirilen tutum ölçekleri ve ölçüm teknikleri şunlardır:
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Resim 2.21: Bireylerin tutumlarının çocuk yaşta örnek aldıkları kişiye bağlı olabilmesi













Thurstone’nun eşit görünen aralıklar ölçeği: Thurstone tarafından
1928 yılında geliştirilen bu ölçekle tutumların sadece niceliği ölçülebilir.
Ölçülecek olan tutum nesnesi ile ilgili 100 tane ifade toplanır. Bu ifadeler
en olumludan en olumsuza doğru sıralanır. Bir hakem kurulu oluşturulur.
Tutumları ölçülecek evren içinde bir örneklem seçilir ve 11 puanlı bir
ölçek hazırlanarak ifadeler, çeşitli tekniklerle değerlendirilir. Günümüzde
bu ölçek pek tercih edilmemektedir.
Likert ölçeği: Likert tarafından 1932 yılında geliştirilen bu ölçek, yaygın
olarak tercih edilmektedir. Ölçek dört basamaktan oluşur ve
Thurstone’nun “eşit görünen aralıklar ölçeği”ne göre daha kolay ve daha
az maliyetle uygulanabilir.
Duygusal anlam ölçeği: Osgood, Suci ve Tannenbaum tarafından
geliştirilen bir ölçektir. Diğer iki ölçekte her bir tutum nesnesi için bir
ölçek geliştirme zorunluluğu varken Duygusal Anlam Ölçeğinde tek bir
ölçekle birden fazla tutum nesnesi ölçülebilir.
Fizyolojik ölçümler: Heyecanlarla ilgili tepkiler, fizyolojik tepkilerle
birlikte ortaya çıkar. Örneğin korku anında kan basıncının artması, hızlı
soluklanma ve terleme vb. Bundan dolayı fizyolojik tepkileri ölçmek için
nesnel tutum işaretleyicisi olarak galvanik, deri refleksi ile
elektromiyogram geliştirilmiştir.
Davranışın gözlenmesi ve tepkisel olmayan ölçümler: Bu yöntemde
tutumlar gözlenebilir davranışlara göre ölçülür. Davranışın gözlenmesi
tekniğinde denekler gözlendiklerinin farkındayken tepkisel olmayan
ölçümlerde denekler gözlendiklerini bilmezler.

Projektif testler

Pojektif testler, psikolojik testler kapsamına girer, bu testlerin en önemli özelliği, test
ile ilgili yönergeye veya uyarana verilen tepkinin kişiden kişiye farklılık göstermesidir.
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Örneğin, Rorschach testine ait herhangi bir mürekkep lekesi, biri için hayvan postu olarak
görünürken bir başkası için yarasa olarak algılanabilir. Bu testler de denekler kişilik
yapılarına uygun cevaplar vermekte ve yorumlar yapmaktadırlar. Yani geri bildirimler,
katılımcıların kişilik niteliklerini yansıtmaktadır. Bu testlerin geçerlik ve güvenilirliği
düşüktür. Projektif testlerin temel unsurları kelime, resim ve şekillerden oluşur. Yaygın
olarak kullanılan projektif testlerden birkaçı; tematik algı testi, Rorschach testi, Beier cümle
tamamlama testi, Jung’un çağrışım deneyi (kelime çağrışım testi), Michigan resim testi,
Louısa Duss psikanalitik hikâyeler testi vb.




Jung’un çağrışım deneyi: Çağrışım deneyinde örneğin yüz kelimeden
oluşan bir liste hazırlanır. Birey yapacağı işi kavradıktan sonra deneye
başlanır. Terapist sırayla kelimeleri söyler ve kişi aklına gelen bir başka
sözcüğü söyler, yani uyaran sözcüğü duyduktan çok kısa bir süre içinde
aklında çağrıştırdığı kelimeyi söyler. Örneğin, terapist “ağaç” der. Testin
uygulandığı kişi “elma” der. Kronometreyle bireyin tepki verme süresi
ölçülür ve kaydedilir. Sözcüklerin tamamı bitirildikten sonra deneyin
ikinci aşamasına geçilir. Kelimeler sırayla yeniden söylenir ve kişinin
daha önce verdiği cevapları tekrarlaması istenir. Burada da kişinin
bocalamaları, yanlış cevapları ve yanılgıları önem taşır ve dikkatle
izlenerek saptanır.
Tematik algı testi (TAT): Amerikalı psikolog Murray tarafından 1935’li
yıllarda geliştirilmiş projektif bir kişilik testidir. Daha çok klinik
psikolojide tanı amaçlı kullanılan test, diğer birçok alanda ise kişilik
incelemesi için uygulanır. TAT resimli kartlardan oluşmaktadır. Toplam
kart sayısı 41 adettir, kadın ve erkekler için ayrı kartlar bulunmaktadır,
kartlardan birinde herhangi bir resim yoktur. Kartlar sırayla bireye
gösterilir ve karttaki resme uygun sıralı bir öykü anlatması istenir. Ayrıca
resimlerde yer alan kişilerin duygu ve düşüncelerine ilişkin açıklamalarda
bulunması istenir. Bireyin anlattıkları psikanaliz ilkelerine göre
yorumlanır. Yapılan açıklama ve anlatılan öykülerden bireyin kişiliğine
ve yaşamına ilişkin verilere ulaşılır çünkü kişi resimlerle ilgili öyküleri
kurgularken resimdeki kişilerle özdeşim içine girerek duygu ve düşünce
dair bilgiler verir. Bu test klinik psikolojide diğer pojektif testlerle birlikte
kullanıldığında daha olumlu bir sonuç elde edilir.
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Resim 2.22: Tematik algı testine örnek resimler



Rorschach mürekkep testi: Rorschach testi, İsviçreli psikiyatr Hermann
Rorschach tarafından geliştirilmiş bir kişilik testidir. Test, kişilik
incelenmesinin yanı sıra ruhsal sorunların teşhisinde de doğru bilgiler
verdiği için klinik psikolojide yaygın olarak kullanılmaktadır. Test,
kartlar üzerinde yer alan 10 mürekkep lekesinden oluşur. Bireye sırayla
lekeler gösterilir; lekelerin neye benzediği ve kendisi için ne ifade ettiği
yönünde yönergeler verilir. Alınan cevaplar psikanaliz tekniğine uygun
olarak yorumlanır. Yapılan açıklamalarda lekelerin kişi tarafından
algılanış biçimi, yorumların kalitesi ve içeriği büyük önem taşır.
Uygulama sırasında puanlama birçok kurala dayandığı için testin
uygulanışı hakkında yeterli bilgiye sahip olan uzman kişiler tarafından
uygulanmalıdır.

Resim 2.23: Rorschach mürekkep testi örnek resimler



Beier cümle tamamlama testi: Projektif bir test olan Beier cümle
tamamlama testi tamamlanmamış cümlelerden oluşur. Bireyden bu
cümleleri tamamlaması istenir. Kişiliğin incelenmesinde ve arzu, özlem
gibi duyguların açığa çıkarılmasında kullanılır. Test iki ayrı formdan
oluşur; Form A 56, Form B ise 67 maddeden meydana gelir. Form A 8
yaştan 16 yaşa kadar olan bireylere, Form B ise 13 ve üzeri yaşta olan
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bireylere uygulanır. Eksik cümleler uygulayıcı tarafından okunur,
denekse bu cümleleri kendi ifadeleriyle tamamlar. Herhangi bir süre
sınırlaması yoktur fakat bireyin fazla düşünmeden kısa sürede cevap
vermesi önemlidir. Bireysel uygulanabildiği gibi gruba da uygulanabilir.
Örneğin, istikbal bana ………., çocukken …….. vb. cümlelerin
tamamlanması istenir.
Louısa Duss psikanalitik hikâyeler testi: Yarım bırakılmış 10 adet
hikâyeden oluşan bir kişilik testidir. Bireysel olarak uygulanır ve belli bir
süre sınırlaması yoktur. Bireyin kişilik yapısına ilişkin bilgileri elde
etmek ve ruhsal sorunlarını belirlemek amacıyla psikolojik danışmanlıkta
ve klinik psikolojide kullanılır. Uygulayıcı hikâyeleri yüksek sesle okur
ve bireyden bu hikâyeleri tamamlaması istenir. Kişi hikâyeleri
tamamlarken kişiliğine dair gizli bilgileri ve bilinçaltında bastırılmış
yaşantıları açığa çıkarır.

2.4. Veri Toplanacak Konular
Veri toplanacak konular genellikle olgusal veri sisteminin bir parçasıdır. Cevaplar
kesin ve yoruma açık değildir. Ancak bazı durumlarda yargısal verilere de ihtiyaç
duyulabilir. Bu durumda daha çok birebir görüşme, gözlem ve saha araştırma tekniklerinin
kullanılası ön görülür. Çünkü diğer tekniklerde kişi objektif olamayabilir.

2.4.1. Ad, Soyadı, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi
Bazı veri toplama sistemlerinde ad, soyadı, doğum yeri ve tarihi araştırmanın
geçerliliği ve güvenilirliği için önemlidir. Bu tür bilgiler genellikle anketlerin posta yoluyla
gönderilmesi sisteminde gereklidir ya da veri toplama işini başka bir kişi yürütüyorsa ismini
belirttiği kişilere gerçekte ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için önemli bir bilgidir.

Resim 2.24: Nüfus bilgilerinin veri toplamada çok önemli olması
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2.4.2. Anne Babanın Sağ, Ölü, Öz ve Üvey Oluşu
Özellikle kişinin ruhsal yapısı ve yaşayışıyla ilgili verilerde gerekli olduğu
düşünülmektedir. Bu bilginin kişiyi nasıl etkilediğinin anlaşılabilmesi için diğer sorularla
veya testlerle desteklenir. Örneğin; “Anne babanın ölümü çocuklarda olumsuz etki yaratır.”
hipotezinin desteklenmesinde deney tipi veri toplama tekniğinde deney grubu anne veya
babası ölmüş olanlardan seçilir. Kontrol grupta ise böyle bir şart aranmaz ve bu durumdan
grupların etkilenip etkilenmediği araştırılır. Deney grubunun yaşayış ve ruhsal yapısında
anne babanın ölmüş olması olumsuz etki yaratıyorsa hipotez doğrudur.

Resim 2.25: Boşanmanın ve ölümlerin kişilik üzerinde olumsuz etki bırakabilmesi

2.4.3. Sorunun Kısaca Tanımı
Özellikle posta yoluyla veya anketör yoluyla yapılacak olan anketlerde kullanılır.
Sorularda istenilen cevabın kısa bir özetidir. Sorunun tanımı kısa, açık ve sade bir dille
belirtilmelidir. Tanım sorudan ayırt edilecek şekilde farklı punto ve kalınlıkla yazılmalıdır.

2.4.4. Tıbbi ve Psikolojik Muayene
Araştırmanın konusuna göre gerekli görülebilir. Özellikle ön araştırmalarda gereklidir.
Bir denek grubu seçilecekse içerisinde bulundukları psikolojik durum araştırmayı
etkileyeceği için soru ön araştırmada sorulur, denek grubu sonrasında seçilir. Örneğin; tıbbi
ve psikolojik tedavileri devam eden deneklerin diğer deneklere göre vereceği cevaplar farklı
olabileceğinden araştırmayı etkileyebilir. Bu durumun önceden bilinmesinde fayda vardır.
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Resim 2.26: Tıbbı ve psikolojik rahatsızlıkların kişilerin veri toplarken verecekleri cevapları
etkileyebilmesi

2.4.5. Geçirdiği Hastalıklar ve Ameliyatlar
Yapılan araştırmaya göre gerekli görülen bir soru olabilir. Özellikle işe alımlarda
yapılan görüşmelerde sorulması gereken bir sorudur. Çünkü geçirilen hastalıklar veya
ameliyatlar kişinin uygun görülen işte çalışması için elverişsiz olabilir.

2.4.6. Başarı Durumu, Disiplin Vakaları
Özellikle öğrencilerin yönlendirilmesinde gerekli görülen bir araştırma sorusudur.
Tarama yöntemi ve saha araştırmaları ile sınıflarda veya okullarda hangi öğrencilerin, hangi
alanlarda başarılı oldukları belirlenir ve yönlendirmeler buna göre yapılır. Disiplin
vakalarında ise öğrencilere nasıl ve hangi konuda yardımcı olunabileceğini belirleyerek
gerekli önlemler ve uygulamalar yapılabilmesi için tarama yöntemi ve saha araştırmalarında,
daha sonrasında da görüşme yönteminde konu olarak seçilebilir.

Resim 2.27: Disiplin vakalarının sebeplerinin mutlaka araştırılması

2.4.7. Aile Tarihçesi
Tarama yöntemi ve saha araştırmalarında özellikle kullanılan bir araştırma konusudur.
Yapılan araştırmaya göre ailenin tarihçesini, yaşayış biçimini bilmek araştırma için gerekli
olabilir. Bu tip sorular eğer kişi sorularak bilgi alınmaya çalışılıyorsa yargısal soruya
girebilir. Çünkü kişi bazı aile bilgilerini istediği gibi cevaplandıracaktır. Objektiflik
zayıflayacaktır.
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Resim 2.28: Ailenin tarihçesi ile ilgili soruların olgusal da yargısal da olabilmesi

2.4.8. Sosyal İlişkileri
Kişinin sosyal ilişkileri özellikle gözlem tekniğiyle ölçülebilir. Katılımsız gözlem ile
daha doğru sonuçlar elde edilebilir. Çünkü bu tip bir gözlemde gözlemci gruba herhangi bir
açıklamada bulunmadığı için kişi doğal davranışlarda bulunacaktır. Gözlenen kişilerin sosyal
ilişkileri araştırmanın konusuna göre çok önemli olabilir. Örneğin; zararlı alışkanları olan
gençler üzerinde bir araştırma yapılırken gözlemcinin kimliğini belirtmesi katılımcıların
doğal davranmamasına sebep olacak ve araştırmanın geçerliliğini olumsuz etkileyecektir.

2.4.9. Geleceğe Yönelik Beklenti ve Planları
Daha çok yargısal verilere giren bir araştırma konusudur. Çünkü birey geleceğe
yönelik beklenti ve planlarında objektif olmayabilir. Bu sebeple soru cevap sistemi ile
yapılan veri toplama teknikleri bu araştırma konusu için güvenilir değildir. Birçok yargısal
veride de olduğu gibi en geçerli veri toplama tekniği katılımsız gözlem tekniğidir.

2.4.10. Duygusal Gelişimi
Yargısal verilerden bir diğeri de duygusal gelişimdir. Soyut olan ve değişebilen bir
araştırma konusudur. Tam olarak geçerli ve doğru bir sonuç alınabilmesi mümkün değildir.
Gözlem, deney ve saha araştırmaları teknikleri kullanılabilir.
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Resim 2.29: Duygusal gelişimin çok yönlü araştırılması

2.4.11. İncelemeyi Yapan Kişi, Kurum ve Tarih
Veri toplama tekniklerinde hangi veri toplama tekniği kullanılırsa kullanılsın mutlaka
incelemeyi yapan kişi, kurum ve tarih belirtilmelidir. Çünkü bu tür bilgiler kişilerin yapılan
araştırmanın konusuna daha bir ciddiyetle yaklaşmalarına imkân verir. Ayrıca araştırma
yapılan kişiler herhangi bir olumsuzluk durumunda hangi kuruma başvuracaklarını bilirler ve
güvenilirlik ilkesi sağlanmış olur.

2.5. Verilerin Kaydedilmesi
Sosyal vaka araştırmalarında veri toplama yönteminin belirlenmesi ve uygulanması
büyük önem taşımaktadır. Seçilen yöntem gözlem, görüşme, yazışma, belge tarama, anket,
saha araştırması veya tarama yöntemlerinden sadece biri olabileceği gibi araştırmanın
niteliğine göre aynı anda birden fazla yöntem şeklinde de olabilir.
Veri toplama yöntemi ne olursa olsun önemli olan, veri toplama yönteminin araştırma
amaçları doğrultusunda planlı olarak toplanması, kaydedilmesi ve değerlendirilmesidir. Yani
veri toplama işinin bilimsel bir yaklaşımla ele alınması ve sonuçlandırılması gerekmektedir.
Toplanan her veri değişik şekillerde kaydedilmektedir. Bunlar sırasıyla;


Anket

Anket kayıtlarında sorulan sorular kapalı uçlu sorulardan oluşmuş ise sorulara verilmiş
olan cevap şıkları toplanır ve çetelesi çıkarılır.
Örneğin; kendinizle ilgili konularda başkalarına danışır mısınız?
A) Her zaman

B)Bazen

C) Çoğunlukla D) Hiçbir zaman

Sorusuna verilen cevaplar toplanır ve bunun gibi her soru tek tek değerlendirilerek
sonrasında yorumlanır. Cevaplar açık uçlu ise mutlaka bir format oluşturulmalı birbirine
yakın olan cevaplar toplanıp değerlendirilmelidir.
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Resim 2.30: Anket verilerinin çok iyi kaydedilmesi


Deney
Deney grubu ve kontrol grupları oluşturulduktan sonra verilerin bazıları deneyi yapan
kişi tarafından deneyi yaparken küçük notlar veya ses kayıt cihazları ile tutulmalıdır. Daha
sonrasında tekrar değerlendirilmeli ve gerekirse tablo ve grafikler kullanılarak
kaydedilmelidir.

Resim 2.31: Deney kayıtlarının deney esnasında tutulması



Gözlem

Gözlem ile elde edilen veriler en kısa zamanda kaydedilmelidir. Bu kayıtlar anında
alınacak notlar, gözlemden hemen sonra alınan belleğe dayalı notlar ile ses ve video kayıtları
gibi fiziki kayıt araçları ile tutulabilir. Gözlem anında not almak veri kaybına neden
olabileceğinden fiziki kayıt araçları ile yapılan kayıtlar daha güvenilir olabilir. Her gözlem
için iki ya da daha fazla gözlemcinin kullanılması gözlemin güvenirliği açısından önemlidir.
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Gözlemcinin bakış açısında değişikliklere neden olabileceği için gözlenen veriler
yorumlanmadan kaydedilir. Yorum bütün veriler toplandıktan sonra yapılır.

Görüşme
Bir görüşmenin nasıl kaydedileceği çok önemlidir. En uygun kaydetme şekli
görüşülen kişinin de iznini alarak ses kayıt cihazına kaydetmektir. Bazı durumlarda ses kayıt
cihazıyla verilerin kaydedilmesi mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlara belirli noktaları not
almak görüşme bittikten hemen sonra tekrar gözden geçirmek gerekir.

Tarama yöntemi
Tarama yönteminde de gözlem ve görüşme teknikerinde olduğu gibi kayıtlar hemen
tutulmalı sonra gözden geçirilmelidir. Ancak izleme araştırmaları uzun yıllar alacağı için
kayıtlar belli aralıklarla tutulmalıdır. Veriler kaydedilirken iki nüsha hâlinde tutulmalıdır.

Saha notları
Saha notları, veri hakkında araştırmacının kendi için çıkardığı notlarıdır. Belli olaylar
gerçekleşirken kayıt tutulur. Eğer ortam uygun değilse kısa notlar alınır. Saha terk edilir
edilmez ayrıntılar tamamlanmalıdır. Veriler hakkında kimseyle konuşmadan ayrıntılı yazmak
verilerin doğruluğu ve ayrıntılılığı için önemlidir. Saha notları, ister sahadayken ayrıntılı
yazılsın isterse notlar alınmış olsun mutlaka yeniden yazılmalıdır.

Resim 2.32: Sahada tutulan notların tekrar gözden geçirilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Her bir birey için ayrı ve çeşitli veri toplama teknikleri kullanılır. Bireyi tanımak için
bu veri toplama tekniklerini ve özelliklerini iyi bilmek gerekir. Kelime avı tekniği ile veri
toplama tekniklerini kullanarak bulmaca hazırlayınız.
İşlem Basamakları
 Bireyi tanımada kullanılan veri
toplama tekniklerini araştırınız.
 Bireyi tanımada kullanılan veri
toplama teknikleri sıralayınız.
 Kelime avı bulmaca tekniğinin
özelliklerini araştırınız.
 Veri toplama tekniklerini sağdan
sola, soldan sağa yazınız.
 Veri toplama tekniklerini yukarıdan
aşağıya aşağıdan yukarıya yazarak
listeleyiniz.
 Veri toplama tekniklerini çapraz
olarak listeleyiniz.
 Yaptığınız listeleri birbirleri ile
ilişkilendirerek kontrol ediniz.
 Bulmacayı hazırlamak için gerekli
tabloyu çiziniz.

 Boş kalan kutucuklara harfler
yazınız.
 Bulunmasını istediğiniz kelimeleri
oluşturduğunuz tablonun üzerine
yazınız.

 Yaptığınız çalışmayı kontrol ediniz.

Öneriler
 Yazılı ve görsel yayınlardan, İnternetten
faydalanabilirsiniz.
 Çevrenizden görüş sorabilirsiniz.
 Yaptığınız araştırmalardan
yararlanabilirsiniz.
 En çok geçerli olanları kullanabilirsiniz.
 İlgili kitap dergi vb. yayınlardan
faydalanabilirsiniz.
 Süreli yayınlardan faydalanabilirsiniz.
 Veri toplama tekniklerden hangilerini
yazacağınızı belirleyebilirsiniz.
 Veri toplama tekniklerden hangilerini
yazacağınızı belirleyebilirsiniz.
 Veri toplama tekniklerden hangilerini
yazacağınızı belirleyebilirsiniz.
 Hazırladığınız listelerin birbirleri ile
ilişkilerini kurarak nereye hangi yöntem ve
tekniği yazacağınıza karar verebilirsiniz.
 Kaç sütuna ve kaç satıra ihtiyacınız
olduğuna karar vererek oluşturacağınız
tablonun büyüklüğünü ve şeklini
belirleyebilirsiniz.
 Anlam oluşturmayacak şekilde yazmaya
dikkat edebilirsiniz.
 Veri toplama tekniklerinin dışında
şaşırtmak amacıyla başka kelimeler de
yazabilirsiniz.
 Öğrenme faaliyetinizin diğer konularından
da yararlanarak kelime bulabilirsiniz.
 Hatalarınızı düzeltmek ve eksiklikleriniz
için kendiniz hazırladığınız bulmacayı
çözebilirsiniz.

49

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdakilerden hangisi olgusal veridir?
A.)
B.)
C.)
D.)

2.

Aşağıdakilerden hangi tür anket sorusu kişinin davranış, tutum ve görüşlerinin
kökenine iner, neden ve niçinleri araştırır?
A.)
B.)
C.)
D.)

3.

Eleme soruları
Sondaj soruları
Sınama soruları
Bilgi soruları

Araştırmacının olayların birbiri üzerindeki etkilerini araştırdığı ve bunu
yaparken bazı değişkenleri değiştirdiği, bazılarını ise etkilerinin daha fazla
olduğunu düşünerek değiştirmediği veri toplama tekniği aşağıdakilerden
hangisidir?
A.)
B.)
C.)
D.)

4.

Düşünce
Yaş
Tutum
İnanç

Anket
Görüşme
Deney
Gözlem

Deneyde bağımsız değişkene tabi tutulan grup hangisidir?
A.)
B.)
C.)
D.)

Kontrol grubu
Deney grubu
Bağımsız grup
Bağımlı grup

5. Aşağıdakilerden hangisi doğal olay veya davranışların seçilmesi, kaydedilmesi ve
kurallaştırılmasına yönelik sistematik bir veri toplama tekniğidir?
A.)
B.)
C.)
D.)

6.

Görüşme
Gözlem
Anket
Tarama yöntemi

Gözlemcinin herhangi bir gözlem aracı kullanmadan olaya doğrudan katıldığı
gözlem türü aşağıdakilerden hangisidir?
A.)

Katılımlı gözlem
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B.)
C.)
D.)

7.

Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir konuda geniş bilgi edinilmek istendiğinde
başvurulan bir yöntem olarak toplum bilimcilerin sık sık başvurdukları bir
tekniktir?
A.)
B.)
C.)
D.)

8.

Tekil araştırma modelleri
Kesitsel araştırmaları
İzleme araştırmaları
Örnek olay incelemesi

Saha notlarında “İki kişi birbirine bağırıyor.” örneği hangi tür bilgiye girer?
A.)
B.)
C.)
D.)

12.

Tekil araştırma modelleri
İzleme araştırmaları
Kesitsel araştırma
Örnek olay incelemesi

Tarama yöntemi içerisinde en uzun süren araştırma modeli ve bu sebepten
dolayı çok tercih edilemeyen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A.)
B.)
C.)
D.)

11.

Tarama yöntemi
Gözlem
Görüşme
Deney

Değişkenlerin tek tek, tür ya da miktar olarak oluşumlarının belirlenmesi amacı
ile yapılan araştırma modellerine ne ad verilir?
A.)
B.)
C.)
D.)

10.

Anket
Saha araştırması
Tarama yöntemi
Görüşme

“Ne idi?”, “Ne ile ilgilidir?”, “Nelerden oluşmaktadır?” gibi soru
cümlelerinden oluşan veri toplama yöntemine ne ad verilir?
A.)
B.)
C.)
D.)

9.

Katılımsız gözlem
Dolaylı gözlem
Sistematik gözlem

Bağlam
Betimsel indeks
Betimsel bilgi
Gözlemci yorumu

Sorunu olan kişiyi bir bütün hâlinde derinlemesine incelemeye ne ad verilir?
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A.)
B.)
C.)
D.)

13.

Bireyin kişilik, ilgi ve tutumlarıyla ilgili tipik davranışlarını ölçen araçlara ne
ad verilir?
A.)
B.)
C.)
D.)

14.

20-30 soru
30-40 soru
40-50 soru
50-60 soru

Bireyin kendisi hakkında her konuda istediği gibi serbestçe yazdığı
otobiyografiye ne ad verilir?
A.)
B.)
C.)
D.)

16.

Otobiyografi
Arzu listesi
Envanter
Görüşme

Problem tarama listelerinde sorular en fazla kaç tane olmalıdır?
A.)
B.)
C.)
D.)

15.

Anket
Vaka incelemesi
Envanter
Görüşme

Kontrollü otobiyografi
Kontrolsüz otobiyografi
Sınırlı otobiyografi
Gelişigüzel otobiyografi

Bireyin kendisi için kaygı ve üzüntü kaynağı olan bir psikolojik problemini bir
rol olarak alıp bir grup karşısında gerçek yaşamında olduğu gibi oynayarak
ortaya koymasına ne ad verilir?
A.)
B.)
C.)
D.)

Oyun
Anket
Görüşme
Psikodrama
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17.

Bireylerin düşünme, hafızada tutma, sayısal işlemler yapma, var olan bilgiyi
sınıflandırma, problemleri anlama ve çözme gibi zihinsel işlevlerini ölçen
araçlara ne ad verilir?
A.)
B.)
C.)
D.)

18.

“3–10 yaşındaki çocuklara uygulanan bireysel zekâ testidir. Çocuğun yaptığı
resim belli ölçütlere göre puanlandırılır ve zekâ düzeyi saptanmaya çalışılır.”
tanımı aşağıdaki zekâ testlerinden hangisine aittir?
A.)
B.)
C.)
D.)

19.

Wechsler zekâ testleri
Stanford Binet zekâ testi
Kohs küpleri zekâ ölçeği
Goodenough zekâ testi

“Bir dilek perisi çıkıp size üç dileğinizi sorsa ona ne yanıt verirdiniz?” sorusu
bireyi tanıma tekniklerinden hangisinde kullanılır?
A.)
B.)
C.)
D.)

20.

Yetenek testleri
Zihinsel yetenek testleri
Başarı testleri
Kişilik testleri

Arzu listesi
Anket
Psikodrama
Oyun

41 tane resimden oluşan projektif teste ne ad verilir?
A.)
B.)
C.)
D.)

Jung’un çağrışım deneyi
Tematik algı testi (TAT)
Rorschach mürekkep testi
Beier cümle tamamlama testi

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
21.

( ) Veri toplanacak konular genellikle olgusal veri sisteminin bir parçasıdır.

22.

( ) Sorunun kısaca tanımı sorularda istenilen cevabın kısa bir özetidir.

23.

( ) Tıbbi ve psikolojik muayene ön araştırmalarda gerekli görülmeyebilir.

24.

( ) Sosyal ilişkiler özellikle gözlem tekniğiyle ölçülebilir.

25.

( ) Veri toplama işinin bilimsel bir yaklaşımla ele alınması ve sonuçlandırılması
gerekmektedir.

26.

( ) Deneyi yapan kişi deneyi yaparken küçük notlar veya ses kayıt cihazları
kullanmalıdır.

27.

( ) Gözlem sonundaki veriler herhangi bir zamanda kaydedilebilir.
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28.

( ) Görüşmede en uygun kaydetme şekli ses kayıt cihazı kullanmaktır.

29.

( ) İzleme araştırmalarının kayıtları hemen tutulmalıdır.

30.

( ) Saha notları, ister sahadayken ayrıntılı yazılsın isterse notlar alınmış olsun mutlaka
yeniden yazılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.

54

UYGULAMALI TEST
Görüşme tekniğinde özellikle bilinmesi gereken objektif olunmasıdır. Aşağıdaki
ölçütleri ve görüşme tekniğinin özelliklerini dikkate alarak görüşme formu hazırlayınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Formda adı-soyadı bölümünü oluşturdunuz mu?

2.

Formda görüşme tarihi bölümünü oluşturdunuz mu?

3.
4.

Formda görüşme saati bölümünü oluşturdunuz mu?
Formda görüşülenin doğum yeri ve tarihi bölümünü
oluşturdunuz mu?
Formda görüşülenin adres bölümünü oluşturdunuz mu?
Formda görüşülenin öğrenim durumu bölümünü
oluşturdunuz mu?
Formda geliş nedeni bölümünü oluşturdunuz mu?
Formda kim ya da hangi kurumca gönderildiği ile ilgili
bölüm oluşturdunuz mu?
Formda baba adı, yaşı, öz mü, üvey mi? sorularını
oluşturdunuz mu?
Formda anne babanın akrabalık derecesi bölümünü
oluşturdunuz mu?
Formda kardeş sayısı, kardeşlerinin yaşı bölümünü
oluşturdunuz mu?
Formda ailede bulunan başka kişiler ile ilgili bölüm
oluşturdunuz mu?
Formda görüşmenin özet bölümünü oluşturdunuz mu?
Formda görüşmenin çözümlenmesi (analizi) ile ilgili
bölüm oluşturdunuz mu?
Formda bulgular ve karar bölümünü oluşturdunuz mu?
Formda gelecek görüşme için geçici plan ve görüşme
tarihi oluşturdunuz mu?
Formda görüşenin adı-soyadı ve unvan bölümünü
oluşturdunuz mu?

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Evet

Hayır

18. Görüşme formunu hazırladınız mı?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ3
AMAÇ
Bireylerle ilgili toplanan verileri doğru rapor edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Veri raporunun yazılmasındaki temel ilkeleri araştırınız.
Hazırlanan veri sonuçlarının rapor edilmesini araştırınız.

3. VERİLERİN RAPOR EDİLMESİ
Araştırma yöntemleri problemin tanımlanmasından çözümüne kadar olan zihinsel
çabaların tümünü, bilimsel yöntemi; araştırma teknikleri ise yöntemi somutlaştıran, verilerin
toplanması ile bunların yazılı bir dökümü olan araştırma raporunun yazılmasını içerir O
hâlde rapor araştırmada elde edilen verilerin belirli kurallara uygun olarak yazıya
dökülmesidir. Rapor yazmak en az araştırma yapmak kadar zor, emek isteyen, zaman alan ve
o oranda değerli bir faaliyettir.

3.1. Veri Raporunun Yazılmasında Temel İlkeler
Araştırma bir süreç olup amaç, problemlere güvenilir çözümler bulmaktır. Bunun için
planlı ve sistemli çalışmak gerekir. Ayrıca, bilgide sürekliliği ve denetlenebilirliği sağlamak
için sonucun kesinlikle raporlaştırılması gerekir.

3.1.1. Bilimsel İlkeler
Bir araştırmadan elde edilen sonucun amacına ulaşabilmesi için çalışmanın belli
kurallara göre işlenip yazılması gerekir. Çalışma açık (akla gelebilecek soruların cevabını
verebilecek özellikte) ve sade bir dille yazılmalı, yazı okuyucunun ilgisi çekebilecek bir
üslup içinde hazırlanmalıdır.
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Resim 3.1: Araştırma raporunda bilimsel ilkelere dikkat edilmesi

Rapor hazırlanıp kaleme alınırken bir örneklik, bağlantı, sadelik ve açıklık, yazım
kılavuzuna uyma, sürükleyici bir üslup ve sonuçların iyi değerlendirilmesi gibi gerçek
değerini ortaya çıkaran faktörler üzerinde titizlikle durulmalıdır.


Bir örneklik

Raporda bir örnekliği sağlamak şarttır. Sözgelimi tabloların düzeni, kaynak gösterme
gibi uygulamalar birbirine benzer özellik taşımalıdır. Örneğin, yüzdeli sayı yazarken kesirler,
bir tabloda bir haneli, diğer tabloda ise iki haneli yazılmamalı ya da bir tablo başlığının
sadece ilk kelimesinin baş harfi büyük, diğer tablonun başlığındaki her kelimenin baş harfleri
büyük harfle yazılmamalıdır. Kaynak listesinde yıl bir kaynakta sonda olmamalıdır. Metin
içinde kaynak gösterme birinde numaralayarak bir başka yerde (soyadı yıl) şeklinde
gösterilmez.


Bağlantı

Raporda cümle, paragraf ve bölümler arasında bağlantı olmalı konu dışına
çıkılmamalıdır. Konu, söz gelimi materyal, önem, zaman, sebep, etki ve benzerlik gibi
hususlar sıralı bir şekilde bir diğerinin içine alınmadan işlenmelidir. Benzer sıralama
araştırmacı tarafından düşünülmelidir.

Resim 3.2: Raporda konu dışına çıkılmaması
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Sadelik ve açıklık

Rapor sade ve açık dille yazılmalıdır. Açıklık terim ve tanımlamaların yerinde
kullanılması ile sağlanır. Araştırmacının anlaşılması güç kavramları açıklaması gerekir.
Yalınlık raporun anlaşılırlığını büyük ölçüde artırır.


Yazım kılavuzuna uyma

İmlada doğruluk, noktalama, büyük harflerin yerleri vb. kurallara uyma her yazıda
bulundurulması gereken niteliklerdir. Bu amaçla Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu (son
baskı) rehber olarak muhakkak elde bulundurulmalıdır.


Sürükleyici üslup (akıcılık)

Raporlar okuyucuyu sıkmamalı, ilginç noktalar yakalanıp ilgi uyandırır bir üslupla
kaleme alınmalıdır.


Sonuçların iyi değerlendirilmesi

Raporda doğruluk, objektif olma, tarafsızlık ve kontrol edilebilme gibi nitelikler de
aranır.

Doğruluk: Yanlış, gerçeğe uymayan bilgiler birçok kişiyi yanlış yola
yöneltir ve yazarını güç duruma düşürür.

Resim 3.3: Raporda gerçeğe uygun bilgilere yer verilmesi





Objektif olma: Raporlar objektif sonuçlara dayanarak hazırlanır.
Subjektif görüşlerle problem çözülemez. Bazen subjektif görüşler değer
taşırsa da çok fazla olmamalıdır.
Tarafsızlık: Raporların çok önemli niteliklerinden biri de tarafsız bir
görüş içinde hazırlanmış olmasıdır. Araştırmadan alınan bulgulara göre
tarafsız sonuca varmak gerekir. Taraf tutulan bir rapor gerçekleri
yansıtmaz, doğru olamaz.
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Resim 3.4: Raporu hazırlayan kişinin tarafsız bir görüş içinde olması



Kontrol edebilme: Bitmiş bir araştırma başkası tarafından tekrarlanarak
sonuçların kontrol edilmesi istenebilir. Bunun için araştırmanın yöntem
bölümünde örnek, materyal nereden nasıl elde edildi, veriler hangi
yöntem ve tekniklerle hangi düzende toplandı? Tüm işlemlerle ilgili bilgi
verilmeli, gerekli titizlik gösterilmelidir.

3.1.2. İçerik ile İlgili İlkeler
Araştırma raporu; ön kısım, metin kısmı ve son kısımdan oluşur.


Ön kısım

Bu kısım başlık, önsöz, içindekiler, tablolar listesi, kısaltmalar listesi, özet gibi
kısımlardan oluşur. Bunların hepsi metin öncesi kısmı oluşturmaktadır. Her araştırma
raporunun ve bilimsel çalışmanın bir başlığı bulunmaktadır. Başlık kısa özlü, dikkat çekici
aynı zamanda içeriğe uygun olmalıdır. Başlık kelimeleri daha koyu, iri ve değişik harflerle
yazılabilir. Başlık sayfasında ayrıca ilgili üniversite, fakülte veya kurum adı, araştırmacının
ismi, araştırmanın sunulacağı kişinin ismi, araştırmanın türü, araştırmanın yapıldığı tarih ve
yer bilgileri verilebilir.


Metin kısmı

Araştırmanın asıl gövdesi metin kısmıdır. Bu kısım giriş ile başlar sonuç ile biter.
Metinde açıklanan bilgiler, bölüm ve bazen bölümlerin bir araya toplanması ile oluşturulan
kısımlar biçiminde okuyucuya sunulur. Metinde ayrıca başvuru parantezleri, dipnotu ve son
notu numaralarıyla dipnot açıklamaları vb. yer alır. Dipnot verilmesi gerekli ise ilgili
sayfanın altına metinden iki karakter küçük yazı ile yazılmalıdır. Dipnotlar metinden ince bir
çizgi ile ayrılmalıdır. Birden fazla dipnot kullanılması durumunda, bir aralık (1 satır) boşluk
bırakılır.
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Son kısım
Ana metnin bir parçası niteliğini taşımayan bir takım bilgi, belge ve düzenlemeler
araştırmanın son kısmında bulunur. Bunların arasında açıklamalı sözlük, ekler ve indeks gibi
başlıklar sayılabilir.

3.2. Sonuçların Rapor Edilmesi
Sonuçlar yazılırken anlatıma yardımcı olacak biçimde tablo, diyagram ve grafikler
kullanılmalıdır. Çünkü birçok kişi yazılanları okumak yerine çizimleri incelemek isteyebilir
ya da çizimler bilgilerden daha açıklayıcı olabilir.

Resim 3.5: Sonuçlar rapor edilirken çizimlerden faydalanılabilmesi

3.2.1. Tablo Kullanımı
Verilen metne başvurmadan araştırmanın anlaşılır şekilde okuyucuya sunulmasına
tablolaştırma denir. Tablo ve şekillerdeki bilgiler metinde aynen tekrar etmez. Tablonun
amacı yazı ile anlatımda güçlük çekilen konuları en kolay ve anlaşılır şekilde okuyucuya
sunmaktır. Tablo yaparken dikkat edilecek hususlar:







Her tablonun başına bir başlık konulmalıdır. Başlık, tabloyu tanımlayıcı ve kısa
olmalıdır. Tablo başlığında olması gerekenler:

Tablo numarası

Verilerin kimden toplandığı

Değişkenler

Verileri değerlendirme şekli (ortalama dağılım gibi)
Başlık genellikle tablonun üstünde olmalıdır.
Tablo numarası ve başlığı aynı satıra ve sadece kelimelerin ilk harfleri büyük,
diğer harfler küçük yazılmalıdır. Bu şekilde yazılırsa tablo numarasının sonuna
nokta konur ve bir karakter boşluk bırakılarak tablonun adı yazılır.
Tablo numarası ve başlığı tamamen büyük harflerle de yazılabilir. Bu şekilde
olursa da tablo numarası ve başlık alt alta olacak şekilde yazı alanında ortalanır.
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Tüm tabloların kendine ait bir numarası olmalıdır.
Numaralama rakamlarla yapılmalıdır.
Tablodaki rakamların basamakları alt alta gelmelidir.
Yüzdelerinde kesir basamakları aynı sayıda ve alt alta olmalıdır.
Satır başlıkları açık ve anlaşılır olmalıdır.
Satırlarda verilen birimler gösterilmelidir.
Tablolar bir sayfaya sığabilecek uzunluktaysa bölünmemelidir. Fakat tablo
büyükse ve birkaç sayfaya bölünmek zorunda ise aynı tablo numarası ve aynı
başlık yine yazılmalı, çizelge numarasından sonra devam sözcüğü yazılmalıdır.

En çok kullanılan tablo şekilleri dağılım tablolarıdır.


Bir değişkenli (marjinal) tablolar

Deneklerin herhangi bir değişkene göre incelenmesi ve buna göre dağılımını gösteren
çizelgelerdir.

Notlar

Sayı

%

38-42
43-47
48-52
53-57
58-62
63-67
68-72
73-77
78-82
83-87
TOPLAM

6
4
5
4
5
3
7
7
3
6
50

12.0
8.0
10.0
8.0
10.0
6.0
14.0
14.0
6.0
12.0
100.0

Tablo 3.1: Öğrencilerin 100 üzerinden aldıkları notlara göre dağılımı



Çok değişkenli (çapraz) tablolar

İki ya da daha çok değişkenin birlikte incelenmesidir. Çapraz tablolarda birden fazla
değişken bulunmaktadır.
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Cinsiyet
YAŞ

ERKEK

(YIL)

SAYI

%

SAYI

%

SAYI %

KIZ

TOPLAM(YIL)

15-24

12

20.0

8

13,3

20

16,7

25-34

20

33,3

12

20.0

32

26,7

35-44

18

30.0

25

41,7

43

35,8

45-54

10

16,7

15

25.0

25

20,8

Toplam 60

100.0

60

100.0

120

100.0

Tablo 3.2: Tüketicilerin yaş ve cinsiyete göre dağılımları

Tabloda frekansların (sayı) yanında sütun yüzdeleri de verilmiştir. Bu şekilde olması
karşılaştırma olanağı oluşturması açısından oldukça faydalıdır.

3.2.2. Diyagramlar (Grafikler)
İstatistiksel bilgilerin şekillerle temsil edilmesine diyagram ya da grafik denir.
Diyagram (grafikler), bulguların gözle anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla rakamların
şekil olarak sunulmasıdır.


Grafik hazırlarken dikkat edilecek noktalar







Grafikte varsa eksenlerin neyi açıkladığı belirtilmelidir.
Eksendeki işaretler eşit aralıklarla çizilmelidir.
Mümkün olduğunca çok fazla değişken bir arada gösterilmemelidir.
Diyagramda (grafik) kullanılan işaretlerin ve şekillerin ne anlama geldiği
açıklanmalıdır.

Üç değişik şekilden oluşan diyagram ya da grafikler





Noktalı diyagram: Gözlem sonucunda elde edilen verilerin bir düzlem
üzerinde noktalarla gösterilmesine denir.
Bölümlü alan diyagramları: Bir dairenin parçalara bölünmesi suretiyle
özellikle millî gelirin, toplam verginin, bütçe gelir harcamalarının ya da
ithalat ve ihracatın dağılımını göstermede yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çizgi, sütun grafiği: X ve Y eksenlerin oluşturduğu alan üzerinde
gözlemlerle orantılı olarak yatay ve dikey sütunlar ya da birleştirilmiş
çizgiler yardımıyla seriler temsil edilmektedir.
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30
25
20

Çubuk

15
10
5
0
1

2

3

4

5

30
25

Çizgi

20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

25
20

Nokta Çizgi

15
10
5
0
1

2

3

4

Daire

Gannt

5

6

Karşılaştırma yapmak
için

Eşit genişlikte ancak
farklı büyüklükte
çubuklar kullanılır.

Bir zaman içindeki
eğilimi görmek için

Çizgilerin yönü zaman
içinde eğilimini görmek
için

Birden fazla özelliğin
zaman içindeki eğilimini
izlemek için

Farklı özellikler değişik
sembollerle ifade edilir.
Semboller arası çizgi ile
birleştirilmiştir.

Bir niteliğin dağılımını
oransal olarak görmek
için

Belli bir dönemde
bileşenlerin dağılımını
gösterir.

Günlük planların
yapılması ve gelişiminin
kontrolü için

Gantt şemaları bir
uygulamanın planı ve
gelişiminin izlenmesini
kolaylaştırır.

Tablo 3.3: Grafik çeşitleri

3.2.3. Sonuçların Yazılması
Bir araştırmanın sonucu yazılırken mutlaka araştırmanın sonuçları gözden geçirilmeli
ve amaçlara ne kadar ulaşıldığı belirtilmelidir. Olumlu ve olumsuz tüm bulgular verilmelidir.
Genelde yaygın olan olumlu istatistiksel açıdan önemli çıkan bulguların bildirilmesidir.
Ancak olumlu sonuçlar kadar olumsuzlar da değer taşır. Sonuçlar yazılırken tekrardan
kaçınmak, süslü cümleler kullanmamak gerekir. Sonuçlar öz ve açık olmalıdır.

Resim 3.6: Araştırma raporu yazılmadan önce bütün sonuçların gözden geçirilmesi
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3.2.4. Yazılan Raporun İlgili Birime Ulaştırılması
Yazılan raporlar düzenlendikten ve doğruluk dereceleri kontrol edildikten sonra ilgili
birim veya birimlere iletilmelidir. Günümüz teknolojinde raporların ilgili birimlere
ulaştırılması genellikle İnternet yoluyla sağlanmaktadır. Bazı durumlarda ise hazırlanan
raporun iletimi elden veya posta yoluyla yapılmalıdır.

Resim 3.7: Rapor kontrolü tamamlandıktan sonra ilgili birime en kısa zamanda ulaştırılması

Hazırlanan rapor resmî bir kuruma verilecek ise mutlaka resmî bir üst yazı ile
gönderilmelidir. Gönderilen raporun bir örneği mutlaka yazan kişi, kurum veya kuruluşlar
tarafından da saklanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sınıfınızda matematik dersi için öğrencilerin başarılarını gösteren bir grafik
hazırlamanız isteniyor. Aşağıdaki ölçütleri dikkate alarak bir dairesel grafik hazırlayınız.

İşlem Basamakları

 Dairesel grafikleri araştırınız.

 Matematik dersinde öğrencilerin
başarılarını öğreniniz.
 Öğrenci notlarını sıralayınız.

 Topladığınız verileri daire grafiğine
dönüştürünüz.
 Daire grafiğini renklendiriniz.
 Daire grafiğinin değerlerini yazınız.
 Hazırladığınız daire grafiği panoya
dönüştürünüz.

Öneriler
 Ders kitap ve modüllerinden
araştırabilirsiniz.
 Kaynak kitaplardan araştırma
yapabilirsiniz.
 İnternetten bilgi toplayabilirsiniz.
 Ders öğretmeninden öğrencilerin not
listesini alabilirsiniz.
 Öğrenci notlarını en düşükten en yükseğe
listeleyebilirsiniz.
 Öğrenci notlarını en yüksekten en düşüğe
sıralayabilirsiniz.
 Verileri yüzdeye dönüştürebilirsiniz.
 Daire üzerinde yüzde oranlarına göre
dilimleme yapabilirsiniz.
 Dilimleri farklı renklerle gösterebilirsiniz.
 Daire grafiği üzerindeki dilimlerin
değerlerini ve yüzde oranlarını yazabilirsiniz.
 Renkli fon kartonları kullanabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Rapor yazımında cümle, paragraf ve bölümler arasında ………… olmalıdır.

2.

Rapor,…………., …………… dille yazılmalıdır.

3.

Verilen metne başvurmadan araştırmanın anlaşılır şekilde okuyucuya sunulmasına
………………. denir.

4.

Deneklerin herhangi bir değişkene göre incelenmesi ve buna göre dağılımını gösteren
çizelgelere ………………….. tablolar denir.

5.

İstatistiksel bilgilerin şekillerle temsil edilmesine……… ya da …………….. denir.

6.

Gözlem sonucunda elde edilen verilerin bir düzlem üzerinde noktalarla gösterilmesine
………………………. denir.

7.

Bir dairenin parçalara bölünmesi suretiyle özellikle millî gelirin, toplam verginin,
bütçe gelir harcamalarının ya da ithalat ve ihracatın dağılımını göstermekte yaygın
olarak kullanılan diyagrama ……………… denir.

8.

Hazırlanan rapor resmî bir kuruma gönderilecek ise mutlaka …………………. yazı
ile gönderilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

2.

3.

4.

Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanımanın amaçlarından biri değildir?
A)

Bireyin kendisini tanımasına ve gerçekçi bir benlik geliştirmesine
yardımcı olmak için

B)

Bireyin diğer insanlarla birlikte olduğunda kendini iyi hissetmesi için

C)

Evlilik ve eş seçiminde bireylere yardımcı olmak için

D)

Bir kurumun özel amaçları açısından en uygun kişileri seçmek için

Okul öncesi çocuğu için en uygun olan bireyi tanıma tekniği aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

Otobiyografi yazmasını istemek

B)

Görüşme tekniği uygulamak

C)

Şarkı söylemesini istemek

D)

Resim yapmasını istemek

Bireyin beden sağlığı kontrolünde aşağıdakilerden hangisine önem
verilmelidir?
A)

Görme duyusu kontrolüne

B)

İşitme duyusu kontrolüne

C)

Beden sağlığı kontrolüne

D)

Hepsi

Bireyler yılda en az kaç kez sağlık kontrolünden geçmelidir?
A)

Yılda bir kez

B)

Yılda iki kez

C)

Yılda üç kez

D)

Yılda dört kez
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5.

6.

7.

8.

9.

Bir kişiye eğitim dalını ve mesleğini seçmesinde yardımcı olabilmek için kişiyi
hangi özelliği bakımından incelemek yararlı olacaktır?
A)

İlgi ve yeteneklerini

B)

Sağlığını

C)

Çevresini

D)

Kişiliğini

Bir nesne ya da faaliyete karşı bütün engelleyici koşullara rağmen onu isteme,
arzu etme ve bağlanmaya ne ad verilir?
A)

Kişilik

B)

Çevre

C)

Sağlık

D)

İlgi

Aşağıdakilerden hangisi bireyin akademik başarısını etkileyen önemli
faktörlerden biri değildir?
A)

Okuduğu okulların sayısı

B)

Sağlığı

C)

Öğretmenleri

D)

Ders araçları

“Bireyin kendini nasıl gördüğüdür.” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)

Benlik

B)

Sağlık

C)

İlgi

D)

Başarı

Aşağıdakilerden hangisi otobiyografilerin yararlı yanlarındandır?
A)

Bilgiler, başka kaynaklardan elde edilenlerle denetlenmedikçe rehberi
yanıltabilir.

B)

Yaş, zekâ ve yazma yeteneği yazma tekniğini etkiler.

C)

Birey, kendini ve yaşantılarını anlatırken içini boşaltır.

D)

Birey yaşantısındaki gerçekleri değiştirebilir.
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10.

11.

12.

13.

Arzu listesinde yer alan “Tekrar dünyaya gelseydiniz nasıl bir kişi olmak
isterdiniz?” sorusu hangi yaş grubuna sorulabilir?
A)

Okul öncesi grubuna

B)

Ergen grubuna

C)

İlkokul grubuna

D)

Üniversite grubuna

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe’ye çevrilmiş ve kültürümüze uyarlanmış zekâ
testidir?
A)

Stanford Binet zekâ testi

B)

Wechsler zekâ testleri

C)

Goodenough zekâ testi

D)

Kohs küpleri zekâ ölçeği

Kartlar üzerinde yer alan10 mürekkep lekesinden oluşun projektif test
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Jung’un çağrışım deneyi

B)

Tematik algı testi

C)

Beier cümle tamamlama testi

D)

Rorschach mürekkep testi

Yarım bırakılmış 10 adet hikâyeden oluşan kişilik testine ne ad verilir?
A)

Beier cümle tamamlama testi

B)

Louısa Duss psikanalitik testi

C)

Rorschach mürekkep testi

D)

Jung’un çağrışım deneyi testi
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14.

15.

16.

17.

18.

Aşağıdakilerden hangisi yargısal veridir?
A)

Yaş

B)

Adı soyadı

C)

Düşünce

D)

Doğum tarihi

İnternet yoluyla toplanan veri toplama türüne ne ad verilir?
A)

Anket

B)

Görüşme

C)

Deney

D)

Saha araştırması

Kişinin sorulacak konuyu bilip bilmediğinin araştırılması amacına yönelik
sorulan sorulara ne ad verilir?
A)

Sondaj soruları

B)

Eleme soruları

C)

Sınama soruları

D)

Sıra soruları

Deneyde bağımsız değişkene tabi tutulmayan grup hangisidir?
A)

Kontrol grubu

B)

Deney grubu

C)

Bağımsız grup

D)

Bağımlı grup

Gözlemcinin gözlenen olayın içerisinde doğrudan bulunmadığı gözlem türüne
ne ad verilir?
A)

Katılımlı gözlem

B)

Katılımsız gözlem

C)

Sistematik gözlem

D)

Dolaylı gözlem
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19.

20.

21.

22.

Geçmişte ve hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi
amaçlayan yaklaşıma ne ad verilir?
A)

Deney

B)

Gözlem

C)

Tarama yöntemi

D)

Saha araştırması

Özellikle kişinin ruhsal yapısı ve yaşayışıyla ilgili verilerde gerekli olduğu
düşünülen soru aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Ad, soyad, doğum yeri ve doğum tarihi

B)

Anne babanın sağ, ölü, öz, üvey oluşu

C)

Geçirdiği hastalıklar ve ameliyatlar

D)

Aile tarihçesi

Özellikle işe alımlarda yapılan görüşmelerde sorulması gereken soru
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Geçirdiği hastalıklar ve ameliyatlar

B)

Aile tarihçesi

C)

Başarı durumu, disiplin vakaları

D)

Ad, soyad, doğum yeri ve doğum tarihi

Özellikle öğrencilerin yönlendirilmesinde gerekli görülen araştırma sorusu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Aile tarihçesi

B)

Geleceğe yönelik beklenti ve planlar

C)

Başarı durumu ve disiplin vakaları

D)

Geçirdiği hastalıklar ve ameliyatlar
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23.

24.

25.

Veri hakkında araştırmacının kendi için çıkardığı notlara ne ad verilir?
A)

Saha notları

B)

Görüşme

C)

Gözlem

D)

Deney

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ilkelerden değildir?
A)

Örneklik

B)

Bağlantı

C)

Metin kısmı

D)

Sadelik ve açıklık

İki ya da daha çok değişkenin birlikte incelendiği tabloya ne ad verilir?
A)

Çapraz tablo

B)

Marjinal tablo

C)

Tekli tablo

D)

Noktalı tablo

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D
Y
D
D
Y
D
Y
D
Y
D
D
Y
D
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

B
B
C
B
B
A
D
A
A
C
C
B
C
C
B
D
C
D
A
B
D
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22
23
24
25
26
27
28
29
30

D
Y
D
D
D
Y
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

bağlantı
sade, açık
tablolaştırma
marjinal
diyagram, grafik
noktalı diyagram
bölümlü alan diyagramı
resmî üst

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
D
D
A
A
D
B
A
C
B
A
D
B
C
A
B
A
B
C
B
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21
22
23
24
25

A
C
A
C
A
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