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Bilimsel Araştırma ve Yöntemler Ders Notları İçerik GirişBilim ve AraştırmaBilimsel Araştırma ve Paradigmasik Araştırma yaklaşımıEğitim araştırmalarına yaklaşımların etkisiKaynak 1-Gİrİş Araştırma, kişinin karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak için yaşadığı toplumu ve çevreyi tanımak, yeni keşifler ve buluşlar yapmak için sistematik bir çabadır. Bu çabalar, bu bilgilerin doğru olup
olmadığını bulmak, geliştirmek ve doğrulamak için harcanmaktadır. Aynı zamanda, bu konudaki veriler ve sorunlar belirli amaçlar için toplanır ve sistem süreçleri aracılığıyla toplanan veriler analiz edilir ve sonuçlar çıkarılır. Ancak, sosyal bilimler ve eğitim konularının karmaşıklığı, çeşitliliği, çok boyutluluk, yeniden kullanılabilir, çok disiplinli problemi ve bu sorulara daha sağlıklı ve
açıklayıcı yanıtlar verilmesi ihtiyacı araştırma yaklaşımlarının çeşitlenmesine yol açmıştır. Böylece, iki tür araştırma yaklaşımı vardı - nicel ve nitel. 2-Bİlİm VE ARAŞTIRMA2.1-İnsan, Bilim ve Bilgi Bilim sistematik gözlemler ve temel süreçler yoluyla yeni bilgiler sağlar. Bilim bilimi; hipotezleri test etmek için geliştirilen bir yöntem veya araştırma yolu; Bilginin doğası hakkında
düşünme, varolan bilgiyi anlama ve yeni bilgi edinme SüreciBilim filozofları; bilgilerin doğruluğunu sorgulama yöntemi. 2.2-Genel olarak bilim; Açıklama: Doğada gerçekleşen olaylar; Birbirleriyle olan ilişkilerinin nedenlerini ve nedenlerini bulun; 2.3-Tip 1-Bilgi Bilimi Olarak Bilim; Bilim bilir; Olaylar ve olaylar arasındaki ilişki sistemi hakkında bilmeniz gereken tek şey bilimdir.2-Bir
ürün olarak bilim; Bu bilimsel bilgidir; gözlem ve deneyler sonucunda belirli bir bilimsel yöntemle elde edilen bilgiler. 2.4-Bilimin Özellikleri1-Nesnellik; Bu önyargılı uzak, kişisel düşüncelerüzerinde, duygu etkisi dışında.2-Tutarlılık; Sonuçlar çelişkili değildir.3-Kesinlik; Gerçeğe uygun olarak yazılanların kriter, kural ve ilkelerine uyulmaması4-Eleştiri; Çalışma, test, bilgi ve doğruluk
temellerinin değerlendirilmesi5-genelleme; Data6-Prediction'a dayalı olaylara ve sonuçlara dayalı genel yargıların elde edilmesi; 7-Sosyal bir sonraki veya sonraki bilmek gerekir; Bireyleri toplumun ihtiyaçlarını, sorunlarını karşılamaya veya 2.5-Bazı bilimsel kavramlar hedefine ulaşmaya sürükleyen ve yönlendiren gereksinimler1-Gerçekler; Bunlar kanıtlanmış teklifler veya beklenen
eylemlerdir. Örneğin, Güneş Tutulması 2 Olayı gibi volkanik patlamalar yaratmak istiyorsanız; Bunlar davayı oluşturan davalar. Örneğin, bir yağış vakası oluşturmak istiyorsanız, salı günü meydana gelen bir olaydır.3-Kavram; Davalar arasındaki ilişki ve örüntülerin tanımıdır.4-İlkeler ve yasalar; Intercontacute doğumlu Bu bir ilke. İlkeler zaman içinde test edilip farklı durumlarda
onaylanırsa, yasa yasaya dönüşür.5-Hipotezler; Problemi doğru sonuca götürmesi beklenen deney, gözlem ve çözümlerden beklenen olası sonuçlar.6-Teori;; Bu bilim adamlarının yarattığı bir dizi zihinsel öneri. 2.6-Şekil için bilgi edinme yolları1-otoriter yaklaşım; Bu alanda uzman olarak kabul edilen ve bir güç otoritesi 2-mistik yaklaşım olarak kabul edilir görüşlerini yararlanın; 3-
Din din kullanımına rasyonel yaklaşım, medyum, falcı ile karşılaşılan sorunları çözmek için; Mantıksal düşünmeden ders al. İki tür vardır;a) bütün integralim (aristokrat)b) dimis (Pastırma)4-Bilimsel yaklaşım (araştırma); Sistematik, planlı ve bazen kontrollü çalışmalar. 2.7-Bilim adamının bilime yaklaşımı iki amaca uygundur; 1-Bilmek 2-Bilmek bu iki tür bilimsel araştırmaya yol
açacaktır; 1-Temel Araştırma (Bulgu Teorisi Böyle Araştırmanın Amacıdır) 2-İhtiyaç Çalışması 2.8-Doğa BilimiBilim önce gözlemle başlar, deneye devam eder ve sonunda kanunla özetlenir. Bilim adamları yakından doğuda neler olup bittiğini izliyor; sınıflar, topladıkları vakaları bilinen diğer olgular ışığında yorumlayarak, bulgularını, test teorilerini veya genellemelerini yeni gözlemsel
verilerle açıklamak için teoriler oluşturmak, test teorisi doğru kabul edilirse, gerçekleriçin uygunsa, tersine çevrilmişse düzeltilir veya yeni bir teorinin anlatımı oluşturulur. Bilim;1-Matematiksel bir kavram değildir; daha karmaşık bir yöntemdir.2-Statik değil; Dinamik.3-Gerçek; 100 vakalık gerçeklere dayanarak; Bilimsel hükümler tutarlı ve çelişkilidir.5-Kontrollü gözlem in sonuçlarına
göre, tanımlayıcı özellikleriyle bir hipotez testi yöntemidir.6-Bu, bilinmeyeni keşfinden önce gerçeğe dönüştüren bir insan faaliyetidir.7-Bu geçerli olduğu kanıtlanmış bütün bir sistemik bilgidir. 2.9-Modeller ve Teoriler (Teoriler)-Model; Örneğin, elektrik akımı görünmez olduğu için oluşturmak istiyorsanız, bunu hortumdaki akan suyun akışına benzeterek açıklayabiliriz.b)-Teori; Çok
sayıda gözlem ve deneyle yedeklenebilen bir hipotez teorisi vardır. Örneğin, bir evrim teorisi oluşturmak istiyorsanız paleontoloji, anatomi, fizyoloji, biyokimya, genetik vb. hipotezler ve gözlemler ihya eder. Bilimsel teori bu doğal olayın nasıl işlediğinin bir açıklamasıdır. Bilimsel hukuk bu doğal olayın matematiksel bir açıklamasıdır. Bilim, doğal olguların (fiziksel, sosyolojik,
ekonomik, psikolojik, kültürel, vb.) bir bölümünü konu olarak seçer ve yöntemleri ve gerçeklik. Örneğin, bilgi, mal, teknoloji üretemeyen ve kalifiye insan yetiştiremeyen toplumlar yaratmak istiyorsanız, geride bırakılır ve bu tür şeyler yapan toplumlara karşı sömürülür. 2.11-Araştırma nedir? Erkek Adam toplumu ve çevreyi tanımak ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak için
sistematik bir çabadır. Bu, bilgilerin doğru olup olmadığını bulma, geliştirme ve doğrulama girişimidir. Belirli amaçlar için ve sistem süreçleri ve toplanan verilerin analizi yoluyla verilerin toplanmasıdır. 2.12- Araştırma süreci nedir? Çalışmada belirli bir yolu takip etmek gerekir. Yöntem, model ve yöntemler bu yolu oluşturur. Formül; Model-araştırma-bilim 2.13-Araştırma türleri telif
hakkı özelliklerine göre farklı gruplara ayrılabilir. Onlar;1-Kendi amaçları için; temel ve uygulamalı, eylem açısından, tarihsel, fiili2-bunların gerçekleştirildiği çevre; Kitaplar, laboratuvarlar ve doğal çevre açısından 3-Yöntemler; Deneysel, durumsal, istatistiksel, alan 1-Temel Araştırma1-Teori araştırmanın amacıdır.2-Toplanan bilgilerden seçilen bir olguyu açıklama ve yorumlama
amacı budur.4-Ön işlenmiş bilgiler farklı bileşenlerle geri kazanılır ve yeni kuramlar geliştirilir.5-En iyi anlayış problemin çözümü değil önemlidir. 2-Uygulamalı Araştırma1-Bazı sorunları mevcut bilgilerle çözmek için tasarlanmıştır.2-Bu çoğunlukla alınan bilgiler için patentlenmiştir. Çeşitli; örnek olarak, dışlama, eylem, etnografik, gelişen, fenomenografik, deneysel, tarihsel, gömülü
araştırma teorisi 2.1-Olgu, mülakat ve anket gibi veri toplama araçları kullanılmadan önce yapılan bir ön çalışmadır. Nasıl?, Neden? Ne var ne yok? sorular aranmaktadır. Nasıl?, Neden? Ne var ne yok? derinlemesine ve kısa bir süre içinde sorunun bir yönünü keşfetmek için bir fırsat vardır. 2.2- Güncel bir konuya odaklanan derinlemesine bir çalışma dışında. Konunun özel olduğu
inceleme ve mülakat yöntemleriile belirlenir. Olarak? Ve neden? sorular aranmaktadır. Dışlama1-Zengin ve Canlı Olay Tanımlama Çalışmasının Özellikleri2-Olayların Kronolojik Tarihi3-Olay Tanımı ve Bunların Analizi Arasında Geri Çekilen Bir Tartışmanın Kurulması4-Belirgin Bireysel Aktörlerin veya Aktörlerin Gruplarının Algılanmasına Odaklanma4-Dışlamaya Yönelik Özel
Olaylara Odaklanma5-Araştırma Katılımı istisnası olarak7-Çalışma modeli1-Dairesel bir durum hariç zengin bir şekilde bir istisna sunmak; Bir kişi, bir kurum, bir program, bir okul. Örnek: Okulu bir bütün olarak ve tek bir analiz birimi olarak keşfedin.2-Tek durum şablonu; Bu, bir eyalette birden fazla sahte veya bir anket birimidir. Örnek: Okul resmini oluşturan türleri keşfetmek.3-A
çoklu görev; Bu her durumun kendi tarzında bir soruşturmadır. Örnek: Farklı okulların sosyo-ekonomik düzeylerine göre incelenmesi (düşük, orta, yüksek).4-İç içe statü modeli; Her durum farklı birimlere bölünerek araştırılmalıdır. Örnek: Sosyo-ekonomik düzeyde ki çeşitli okullarda klanların etkili çalışması üzerine yapılan araştırmalar 2.3-Eylem (Eylem) Araştırma Yöntemleri,
uygulamada eğitim sürecinde özel bir anda ortaya çıkan problemi çözmek için tasarlanmıştır. Bu, eğitim liderlerinin ve öğretmenlerin başvuru sırasında karşılaştıkları zorlukları ele almak için yaptıkları bir çalışmadır. Eylem Araştırması Aşama 4.1-Problemoluşturma Planlarının Belirlenmesi-Plan oluşturma3-Uygulama Planlarının 4-Bunun Için Uygulamaetkisinin Değerlendirilmesi;1-
Sorunu çözmek için birlikte çalışırlar.2-Stratejilerini ele almak için stratejiler geliştirir ve uygularlar.5- Olumlu değilse, yeni stratejiler geliştirirler. 2.4 -İnsan topluluklarının etnografik (kültürel) çalışmaları; bulundukları doğal ortamdayaşam tarzlarını, davranışları ve kültürleri inceleyen ve yorumlayan bir bilim endüstrisidir. Yaygın antropolojide kullanılır. Yöntemler;1-Gözlem katılımı; Bu
çalışma, araştırmacının gözlemlenen ortalamaya müdahale etmeden gözlemlediği ve mülakat yaptığı bir çalışmadır.2-katılımsız gözlem; Bu, küçük topluluklar ve insanlar ve nesneler arasındaki ilişkiler gibi konuların bir çalışmasıdır.3-Röportajcı dergiler; Mülakata tabi olanlardan oluşur, hei çalışma aşamasındaki konuya ilişkin günlükler ve kaydettikleri deneyimlerden bahsedilir. 2.5-
Geliştirme Araştırması ne olduğu konusunun incelenmesidir. Bu bir çalışmadır; bireylerin, grupların, kurumların, yöntemlerin veya materyallerin sonuçlarını belirlemek, karşılaştırmak, sınıflandırmak, analiz etmek ve yorumlamak. Bir gelişme unsuru; uzunlamasına, inanılmaz ve eğilim ve tahmin. 2.6-Fenomenomeografik AraştırmaFenom: Hislerle anlaşılabilen, gözlemlenebilen ve
bilinçli olan her konu. Eğitim çalışmalarında düşünme ve öğrenme ile ilgili bir dizi soruyu cevaplamak için tasarlanmıştır. İki temel soruya cevap arıyor; 1-Bazı insanların diğerlerinden daha iyi öğrenmesi ne anlama geliyor?2- Neden bazı insanlar diğerlerinden daha iyi öğreniyor? Örnek: Öğrenci ile öğrenmeye çalıştığı dersin konusu arasındaki ilişkinin belirlenmesi, öğretmenin
öğrenme yöntemini belirlemesine olanak tanır. 2.7-Deneysel çalışma Ölçülmesi gereken bir faktörün etkisi; Çalışma, belirli kural ve koşullar altında sorular içerir, faktöre konuların yanıtları ölçme ve sonuçları ve karar verme süreçleri karşılaştırarak. Yöntemler;1-tam deneysel yöntem; deneysel kontrol grupları arasındaki farklılıkları tespit eden çalışmalar.2-Yarı deneysel yöntem;
deneysel kontrol gruplarından birine müdahale ederek yapılan çalışmalardır. 2.8-Tarihsel araştırmalar, geçmişten günümüze geçmiş ve sürecin araştırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Genellikle tarihçiler ve eğitimciler tarafından kullanılır. Nerede?, neden?, ne zaman?, Ne oldu ki? Cevap Soru. 2.9-Daha Önceki Verilere Göre Gömülü Teori Araştırması birbirleriyle ilişkili bir dizi
sonucu açıklayan bir modelleme çalışmasıdır. Sosyolojide sıklıkla kullanılır. Çalışmanın amacı bu yöntem ile; uygulama, deney ve gözlem yoluyla teorinin temelini atmak, yeni teoriler, kavramlar ve hipotezler üzerinde çalışmak veya geliştirmek. 3-BİlİmSEL ARAŞTIRMA VE PARADIGMA 3.1-Paradigma, bir süre boyunca bilimsel çevrenin bir modelini sağlayan Genel Kabul Görmüş
Bilimsel Gelişmelerdir. Belirli bir süre için bilimsel çevreye hakim bir modeldir. Bir paradigma olmak için, yeni ve benzersiz olmalıdır, ve diğer şey gelecekteki araştırma kaynağı olacak gibi olmalıdır. 3.2-Poquitism, antik Yunan felsefesi ile başlayan ve felsefi olarak şekillenmiş bir kavramdır. Sadece bilimsel bilginin gerçek olduğunu savunur. Sadece gerçekler tarafından desteklenen
veya gerçeklere dayalı verilere dayanan bilimsel bilgiyi sağlam bir bilgi türü olarak kabul eder. Geleneksel felsefe görüşlerini metafizik olarak tanımlar. E. Hennekin ve Pisarev bilimsel bilgiye pozitivist bir yaklaşım geliştirmişlerdir. 3.3-Ampirizm'e göre ampirizm; Şehvetli organlar ve deneyim gerçek bilgi kaynağıdır. Pozitivizme göre; Ampirizm doğru bilgi elde etmenin bir yoludur.
Halka açık etkinliklere katılanların bağımsızlığını kabul eder. Veri toplayarak pozitivistlerin yöntemlerini kullanırlar ve gözlemler yaparlar. Araştırmacıların niyetlerini, güdülerini ve tercihlerini göz ardı eder. 3.4-Pozitivizm ile ampirik pozitivizm ile ampirizm araştırma çalışmaları arasında benzerlikler ve farklılıklar vardır. Bu; Pocitism Ampirikizm Nesnellik araştırmada önemlidir.
Araştırmada nesne yoğunluğu önemlidir. Veriler teorilere dayanmaktadır ve teoriler açıklığı test etmek için tasarlanmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen teoriyi test etmek çok önemlidir. Araştırmacıların niyetlerini, güdülerini ve tercihlerini göz ardı eder. 3.5-Post Pozitivizm20. 20. yüzyılın ikinci yarısında pozitivizm ve metafiziğe karşı modern tartışma kültürünü vurgulayan bir
harekettir. Bu pozitivizmin temel inançlarının reddidir. Yapısal özelliğiyle insanların kendi bakış açılarını dünya algılarına göre inşa ettiğini savunur. Sosyal ve eğitsel bilimler alanında, yapısal özellikler içinde algıya dayalı araştırmalar doğru sonuca varabilir. 3.6-Post Ebelik-Povitizm Sonrası Midivitizme Göre; Tüm yorum ve yorumlar yanlış ve bir hata var. Tüm teoriler düşünülebilir.
Tüm ölçümler yanlış olabilir. Buna hakkım yok. Bilimde kesinlik yoktur. Araştırmacılar ın farklı kültürleri ve deneyimleri vardır. Bu onları bilime kendi bakış açılarından yaklaşmaya zorlar ve önhazırlıkları bilimi etkiler. Nesnel nesnellik bireyin karakteristik bir özelliği olamaz, çünkü doğumun sosyal fenomenine bağlıdır. 1980'den beri Eğitim, Sanat, Mimarlık, Müzik, Edebiyat, Sosyoloji,
İletişim, Moda ve Teknoloji alanlarında Modernizm Başladı. Post-modernizm; a-Yansıtıcılık destekçileri b-Bu, g-İnsan'ı değiştiren, f-İnsanı alt edecek, doğal yokluğunu, belirsizliğini reddetmeyen ve bütünün tüm parçalar dan ve d-parçalarından oluştuğunu vurgulayan her şeyi biraraya getiren bir harekettir. 3.8-Modernizm-Post Modernizm Modernizm ile post-modernizm arasında
farklılıklar vardır. Bu; Modernizm Aydınlanma Sonrası Modernizm ile başlar, sanayi ve teknoloji ile ivme kazanırekonomik ve kültürel değişimler ile gelişir İlerleme ve bilimde sonsuz inanç, bilginin kesinliği evrenseldir, bilgiye olan güvenin şüpheci olduğunu vurgular ve bilginin sürekli değiştiğini ve sosyal bilimde yerel temel niteliklerin değişmediğini vurgular ve dünya evrensel
değerlere ulaşmak için mantıksal araçlar kullanmalıdır Dünya bütün 4-NICEL ARAŞTIRMA YAKLAŞIMI VE ADIMLARI Veri toplama nicel yöntemlerin kullanımı değildir kaynak tarama, deney, etütler, arşiv belgeleri gibi, kantitatif, sayısal ve kaynak tabanlı bir veri araştırma yöntemidir. Nicel çalışmalar; denemelere, gözlemlere ve deneylere dayanan görgü (emperyal) araştırma
yaklaşımı ya da gözlem ve ölçümlerin tekrarlanabileceği nicel bir araştırma yaklaşımı olarak adlandırılır. (Özdamar, Odabaş vb., 1999, s.6; Ergün, 2005, s.2) Nicel yaklaşım pozitivist, nesnelci ve gerçekçi paradigmalara dayanır. Pozitivist felsefeyi bilimsel araştırmalara uygulayarak, bilimin karakteristik özelliği olan bir amaç (amaç) vardı. Konuyu objektif bir şekilde inceleyen
araştırmacı, gözlem veya ölçümlerle veri toplarken ve analiz ederken sürecin kişisel yargılarını ve yorumlarını eklememeye çalışır. Olgular arasında bir ilişki bulmak için ek istatistiksel yöntemler kullanılır ve sonuçlar sayısal olarak ifade edilir. Nesnelci görüşün amacı, bir kişinin deterministik çerçeve içindeki davranışını sistem ve biçime sokarak açıklamaktır. Örneğin, nesnelci bir
anlayışa dayalı bir anket yöntemi oluşturmak istiyorsanız ve analiz sonrası anketin sonuçları düzenli bir yapıya konur. (Sepni, 2001, s.15; Ekiz, 2003, s.21; Hekke, 1999, s.32-50) İlk etapta doğa bilimlerinde nicel araştırma yaklaşımı kullanılmış ve uygulanmıştır. Bunun temel nedeni, doğa bilimlerine yüklenen ve sosyal bilimlere sistem ve yöntem açısından bir bilim haline gelen
nesne nesne nesnelciliği ilkesidir. 19. yüzyıldan itibaren, sosyal bilimler bilimin karakterini benimsediği dönemden itibaren, doğa bilimlerinin kullandığı nicel yaklaşım da sosyal bilimler tarafından benimsenmiştir. 4.1-Çalışmanın nicel aşamaları Çalışmayı yapmak isteyen araştırmacı, hem nicel hem de nitel yaklaşımla konuyu, amacı ve yöntemi belirlemelidir. Bu yüzden kendine
sorması gerekiyor. Sorular 1-Neye bakacağım? İçinde? Konu2-Neden araştırmalıyım? ---------Nasıl keşfedebilirim? -------- bu sorulara tatmin edici cevaplar çerçevesinde bir yöntem, bu çalışmanın amacına ulaşmak için belirli bir yolda gitmek için gereklidir, yani araştırma üç ana aşamadan geçmek için: hazırlık, veri toplama ve yazma, adım adım. Bu adımların ayrıntılı bölümleri
şunlardır; 1- Konunun belirlenmesinde çalışmanın konusu belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken hususlar vardır. Bu; 1-Özgünlük; Araştırma bilime yenilik getirmeli, bilinenleri tekrar etmekten kaçınmalıdır. Bilime katkıda bulunmak için bilinmeyen, problem çözme veya geliştirici ünlü kişileri incelemeniz gerekir. Bunu yapmak için konu belirlerken; konunun daha önce
gözden geçirilip incelenmediğini belirleyin ve gerçek olduğundan emin olun. Bunu yapmanın yolu konu yla ilgili bir bibliyografya çalıştırmaktır. Tarama sonucunda, nesnenin daha önce düşünülüp düşünülmediği, denetim sırasında hangi yön ve boyutlarda işlendiği, eksik noktaları tanımlayabilirsiniz. Bu nedenle, tartışılan konu tekrarlanmaz, bu da bilimi teşvik eder ve özgünlük
açısından büyük önem taşımaktadır.2-İlgi: Araştırmacı düşündüğü konuyla ilgilenmeli ve sonuçları hakkında heyecanlanmalıdır. İlgi eksikliği zaman içinde evlilik yaratır ve basitleştirme veya eksik araştırma yol açabilir.3-Önemli; Araştırmanın konusu, bilime katkısı, toplumsal gereklilik veya problem çözme gibi yönleri taşıdığı için önemlidir. Bu nedenle, seçilen deneğin zaman
kaybetmemesi, finansal giderleri boşa harcamaması, zihinsel aktivite ve düşünceyi boşa harcamaması açısından araştırma açısından değeri olmalıdır.4-Bilimsel yeterlilik; Konunun çalışması için gerekli olan bilgi ve diğer donanımlara (örn. yabancı dil bilgisi, eski makaleleri okuma, analiz programları bilgisi) bulunmalıdır. Araştırmacının akademik durumu, öğrenme alanı ve bilimsel
potansiyeli konunun gerektirdiği bilimsel profesyonelliğe sahip değilse, doğru ve sağlıklı araştırma yapmak çok zordur. Bu zorluk karşısında, grup çalışması önerilebilir. Başka bir deyişle, konunun gerektirdiği bilimsel alanlarda ki uzmanlar katılarak bir grup oluşturabilirler. Böylece bilgi birbirine bağlanır ve bilimsel dayanışma ile araştırma sağlıklı bir şekilde yürütülür.5-Alan
çalışmaları; İncelenecek bir nesne araştırma gerektiriyorsa, savaş alanına girmek oldukça mümkün olmalıdır. Araştırma konusu veri toplama araçları, etkinlikler, coğrafi alıştırmalar, ilgili kişi veya gruplardan görüş alma gibi kaynaklara dayanıyorsa, bu kaynaklara erişebilmeleri gerekir. Bu mümkün değilse, konuyla ilgili veriler toplanamadığı için çalışma belirsiz ve anlamsız
olacaktır.6-Kaynak; Araştırma konusu için yeterli kaynağa sahip olmak gereklidir. Aynı zamanda, kaynaklar çok azdır, aşırı kaynaklar çalışmayı gölgede bırakır. Tüm doğrudan veya dolaylı kaynaklar uygun bölümleri ele alalım (Seyido'lu, 1979, s.13-14). Araştırmacı bu özelliklere dikkat etmeli ve uygun konuyu belirlemelidir. 2- Bugün konuyu sınırlandırarak, genel araştırmadan çok
derinlemesine araştırma yapmak daha önemlidir. Derinlemesine bir araştırma yapabilmek için, konunun sınırları veya kapsamı iyi tanımlanmış olmalıdır. Ancak, çalışmanın başında, konu çerçevesi kesin çizgilerle tanımlanamaz. Bu durumda, önce esnek bir çerçeve çekebilir ve çalışma sırasında elde edilen verilere göre çerçeveyi genişletebilir veya daraltabilirsiniz. Zaman, mekan
(coğrafya), olay, fenomen;1-Zaman; Belirli bir tarih, tarih aralığı, dönem veya dönem. Örnek: Eder. Örnek: bilimsel araştırma yöntemleri pdf kitap. bilimsel araştırma yöntemleri pdf aöf. bilimsel araştırma yöntemleri pdf pegem. bilimsel araştırma yöntemleri pdf niyazi karasar. bilimsel araştırma yöntemleri pdf indir. bilimsel araştırma yöntemleri pdf şener büyüköztürk. eğitimde bilimsel
araştırma yöntemleri pdf. spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri pdf
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