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Araştırma Soruları ve Hipotezleri 

 

AraştırmaSoruları ve Hipotezleri 

 Araştırmacılar bir çalışmanın adımları konusunda okuyucuyu yönlendirmek için yön 

tabelaları koymaktadır. 

 Bu yön tabelalarından ilki çalışmanın esas amacını ortaya koyan amaç ifadesidir. 

 Bir sonraki ise belirtilen bu amacı çalışmada cevaplanacak sorulara ya da öğrenilecek 

şeylere doğru daraltan araştırma soruları veya hipotezlerdir. 

Nitel Araştırma Soruları 

 Nitel bir çalışmada, araştırmacılar hedeflerini (yani, araştırma için özel hedefler) ya da 

hipotezleri (yani, değişkenler ve istatistiksel testleri içeren tahminler) değil araştırma 

sorularını ifade ederler. 

 Bu araştırma soruları iki şekilde karşımıza çıkar: a) temel bir araştırma sorusu ve b) 

temel araştırma sorusuyla ilişkili alt sorular. 

Örnek 7.1. Etnografi için Nitel Bir Temel Araştırma Sorusu 

 Mac an Ghaill ve Haywood (2015) 3 yıl boyunca İngiltere doğumlu Pakistanlı ve 

Bangladeşli işçi sınıfından genç erkekler tarafından deneyimlenen kültürel şartların 

değişimini araştırdı. Spesifik olarak bir araştırma sorusu oluşturmadılar ama aşağıdaki 

soruyu örnek olarak verebiliriz: 

 3 yıllık süre boyunca İngiltere doğumlu Pakistanlı ve Bangladeşli işçi sınıfına ait genç 

erkeklerin etnik köken, din ve kültürel aidiyet konularında temel görüşleri nelerdir? 

Bu genç erkekler hızla değişen Britanya’da büyümelerinin ve yerel toplumlarla 

etkileşimlerinin yanında coğrafik olarak spesifik aile, okul, sosyal hayat deneyimlerini 

nasıl yapıyorlar ve algılıyorlar? 

 Bu soru «Ne?» sorusu ile başlamıştır ve genç erkekler için temel olguyu -temel 

inançlar-  seçmiştir. Bu çalışmadaki katılımcılar genç erkeklerdir ve bu çalışma, bir 

etnografi çalışması olarak açık bir şekilde bu Pakistanlı ve Bangladeşli genç erkeklerin 

kültürel inançlarını incelemeye çalışmaktadır. Dahası bu sorudan, çalışmanın 

Britanya’da gerçekleştirileceğini de anlayabiliriz.  

Örnek 7.2. Bir Vaka Çalışmasından Nitel Temel Araştırma Sorusu 

 Padula ve Miller (1999) büyük bir Orta Batı araştırma üniversitesinde psikoloji 

doktora programındaki eğitim hayatlarına bir süre uzak kaldıktan sonra geri dönen 

kadınların deneyimlerini tanımladığı çoklu vaka çalışması gerçekleştirdiler. Burada 

amaç kadınların deneyimlerini literatürde kadınlar için cinsiyetçi ve feminist 

perspektif sağlayarak belgelemekti. Yazarlar çalışmayı yönlendiren 3 temel araştırma 

sorusu sordular: 



 a) Psikoloji doktora programındaki kadınlar okula dönüş kararını nasıl tanımlıyorlar? 

 b) Psikoloji doktora programındaki kadınlar eğitime geri dönüş deneyimlerini nasıl 

tanımlıyorlar?  

 c) Doktora programına geri dönüş bu kadınların hayatlarını nasıl değiştiriyor? (s. 328) 

 Nicel Araştırma Soruları ve Hipotezleri 

 Nicel çalışmalarda araştırmacılar araştırmanın amacını şekillendirmek ve spesifik 

olarak bu amaca odaklanmak için nicel araştırma sorularını ve hipotezlerini, bazen de 

amaçları kullanırlar. 

 Nicel araştırma soruları araştırmacının üzerinde çalıştığı değişkenler arasındaki ilişkiyi 

araştırır. 

 Sosyal bilimler araştırmalarında ve özellikle de tarama çalışmalarında bu ilişki sıklıkla 

kullanılır. 

Örnek 7.3. Bir Yokluk Hipotezi 

 Bir araştırmacı otizmli çocuklar için üç pekiştirme türünü incelemek isteyebilir: (a) 

sözel ipuçları, (b) ödül ve (c) hiç pekiştireç olmaması. Araştırmacı, çocukların 

kardeşleriyle olan sosyal etkileşimini değerlendiren davranışsal ölçüm verileri toplar. 

Bu çalışma için yokluk hipotezi şöyle olabilir: 

 Otizmli çocuklar ve kardeşleri arasındaki sosyal etkileşimlerde sözel ipuçları, ödüller 

ile pekiştireç olmaması durumunun etkileri arasında bir fark yoktur. 

Örnek 7.4. Yönlü Hipotezler 

 Mascarenhas (1989) deniz dibi sondaj firmaları arasındaki mülkiyet türleri (devlet, 

halka açık ve özel mülkiyet) açısından farkları inceledi. Spesifik olarak da çalışma, bu 

farkları iç pazar gücü, uluslararası tanınırlık ve müşteri oryantasyonu açısından 

inceledi. Çalışma yarı deneysel çalışma prensiplerini kullanan bir kontrollü alan 

çalışmasıydı.  

 Hipotez 1: Halka açık şirketler özel şirketlerden daha yüksek büyüme oranlarına sahip 

olacaktır.  

 Hipotez 2: Halka açık şirketler özel şirketlerden ve kamu şirketlerinden daha geniş bir 

uluslararası tanınırlığa sahip olacaktır.  

 Hipotez 3: Kamu şirketlerinin iç pazar payı, halka açık ve özel şirketlerden daha 

yüksek olacaktır.  

 Hipotez 4: Halka açık şirketler özel şirketlerden ve kamu şirketlerinden daha geniş 

ürün grubuna sahip olacaktır.  

 Hipotez 5 : Kamu şirketlerinin deniz aşırı ülkelerdeki müşteriler de kamu şirketleri 

olacaktır.  

 Hipotez 6: Kamu şirketlerinin müşteri istikrarı özel şirketlerden daha yüksek olacaktır.  



 Hipotez 7: Halka açık şirketler özel şirketlerden ve kamu şirketlerinden daha çok 

gelişmiş teknoloji kullanacaklardır. (s. 585-588) 

Örnek 7.5. Yönlü ve Yönsüz Hipotezler 

 Bazen yönlü hipotezler grupları karşılaştırmaktan ziyade değişkenler arasındaki 

ilişkileri incelemek için kurulurlar çünkü araştırmacıların, bu çalışmanın olası 

sonuçları konusunda geçmiş çalışmalara ait bazı kanıtları vardır. Örneğin Moore 

(2000) Israil toplumundaki dindar ve laik Arap ve Yahudi kadınların cinsel kimliğini 

incelemiştir araştırmacı Arap ve Yahudi kadınlar örnekleminin  ulusal olasılıkları 

dahilinde çalışma için üç farklı hipotez belirlemiştir: ilki yönsüz, son ikisi ise yönlü 

hipotezdir.  

 H1 : Dindar ve laik Arap ve Yahudi kadınların cinsel kimlikleri sahip oldukları farklı 

değer sistemlerini yansıtan farklı sosyopolitik sosyal düzenle ilişkilidir.  

 H2 : Cinsel kimliği daha belirgin olan dindar kadınlar cinsel kimliği daha belirgin olan 

laik kadınlara oranla sosyopolitik olarak daha az aktiftirler.  

 H3 : Cinsel kimlik, dindarlık ve sosyal etkinlik arasındaki ilişkiler Arap kadınlarda 

Yahudi kadınlara göre daha zayıftır.  

Örnek 7.6. Hipotezlerde Standart Dil Kullanımı 

 1. Alışık olunmayan bir yaşta üniversite eğitimi gören kadınlar için yardımcı ek destek 

hizmetlerinin kullanımı ile akademik istikrar arasında bir ilişki yoktur.  

 2. Alışık olunmayan bir yaşta üniversite eğitimi gören kadınlar için aile destek 

sistemleri ile akademik istikrar arasında bir ilişki yoktur.  

 3. Alışık olunmayan bir yaşta üniversite eğitimi gören kadınlar için yardımcı ek destek 

hizmetleri ile aile destek sistemleri arasında bir ilişki yoktur.  

Örnek 7.7. Betimleyici ve Çıkarımsal Sorunlar 

 Bu yaklaşıma örnek vermek gerekirse, bir araştırmacı büyükşehirdeki 8. sınıfa giden 

öğrencilerin fen bilgisi derslerinde eleştirel düşünme becerileri (veri toplama aracıyla 

ölçülen bağımsız değişen) ile akademik başarıları (notlarla ölçüden bir bağımlı 

değişken) arasındaki ilişkiyi ölçmek istiyor. Araştırmacı hem bilgisi derslerinde 

öğrencilerin eski notlarını gösterge olarak kullanarak eleştirel düşünme süreçlerini 

değerlendiriyor ve ebeveynlerin eğitim düzeyinin aracı etkisini kontrol ediyor. 

Önerilen model çerçevesinde araştırma soruları aşağıdaki gibi yazılabilir. 

 Tanımlayıcı sorular  

 Öğrenciler, eleştirel düşünme becerilerini nasıl puanlamışlardır? (bağımsız değişkene 

odaklanan bir betimleyici soru ) 

 Öğrencilerin fen bilgisi derslerinde başarı seviyeleri (ya da notları ) nedir? (Bağımlı 

değişken odaklanan bir betimleyici soru ) 

 öğrencilerin fen bilgisi derslerinden aldıkları önceki notlar ve eleştirel düşünme 

becerileri nasıldır ? ( Moderatör değişken odaklanan bir betimleyici soru ) 



 8. sınıftaki öğrencilerin ebeveynlerinin eğitimsel düzeyleri nedir?  (Bir aracı değişkene 

–ebeveynlerinin eğitim düzeyi – odaklanan bir betimleyici soru ) 

 Çıkarımsal sorular  

 1. Eleştirel düşünme becerisi öğrencilerin akademik başarısı ile nasıl ilişkilidir? 

(Bağımsız ile bağımlı değişkeni ilişkilendiren bir çıkarım sorusu) 

 2. Eleştirel düşünme becerisi ve önceki notları öğrencilerin akademik başarısını nasıl 

etkiler? (Eleştirel düşünme becerisi puanları (moderatör değişken ) ve öğrencilerin 

akademik başarısını ilişkilendiren bir çıkarım sorusu ) 

 3. Eleştirel düşünme becerisi, 8. sınıf öğrencilerinin ebeveynlerinin eğitim düzeyleri 

aracılık etkisiyle öğrencilerin akademik başarısı ile nasıl ilişkilidir? ( Aracı 

değişikliğinin etkilerini kontrol eden ve bağımsız ve bağımlı değişkeni ilişkilendiren 

bir çıkarım sorusu ) 

Karma Yöntem Araştırma Soruları ve Hipotezleri 

 Yöntemlerle ilgili tartışmalarda, araştırmacılar genelde karma yöntem araştırmalara 

uyarlanmış spesifik soruları ve hipotezleri nadiren görürler. 

 Ancak günümüzde yeni bir tür araştırma sorusunun -karma yöntem sorusunun- 

çalışmalarda kullanımı ve bu soruların nasıl tasarlanacağı üzerine tartışmalar 

bulunmaktadır (bk. Creswell & Plano Clark, 2011, 2018; Tashakkori & Creswell, 

2007). 

Örnek 7.8. Bir Karma Yöntem Çalışmasında Hipotezler ve Araştırma Soruları 

Houtz (1995) çalışmanın her bir aşamasını açıklayan bölümlerde ayrı ayrı nitel ve nicel 

araştırma soruları ve hipotezleri bulunan iki aşamalı bir çalışma örneği sunmaktadır. Ayrı bir 

karma yöntem sorusu kullanılmıştır. Çünkü böyle bir soru proje sürecinde geliştirilmişti. Yine 

de çalışması özenli bir karma yöntem çalışmasıydı. 7 ve 8 sınıf öğrencileri için kullanılan 

öğrenci odaklı ortaokul hile ders odaklı ortaokul ve öğretim stratejileri arasındaki farklar ve 

öğrencilerin fen ve fen bilgisi başarısı hakkındaki tutumları incelenmiştir. Çalışma çoğu 

okulun eğitim yaklaşımı olarak 2 yıllık ders odaklı ortaokul uygulamasından 3 yıllık öğrenci 

odaklı ortaokul uygulamasına geçtiği bir dönemde yapıldı. Bu iki aşamalı çalışmada, ilk 

aşama ölçek ve sınav notları kullanılarak tutum ve başarı ön test ve son test ölçümlerini 

içermekteydi.  

Daha sonra Houtz, bu nicel sonuçların ardından fen bilgisi öğretmeleri, okul müdürü ve 

üniversitedeki danışmanlarla nitel görüşmeler yaptı. Bu ikinci safha 2 eğitim yaklaşımı 

arasında ilk safhadan elde edilen farkları ve benzerlikleri açıklamaya yardımcı oldu.  

     Nicel olan ilk safa için Houtz (1995) araştırmasına rehberlik eden hipotezleri belirtmiştir:  

     Öğrenci odaklı ortaokul ile ders odaklı ortaokul öğrencilerinin okuldaki derslerden biri 

olan fen bilgisi dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olmayacağı varsayılmıştır. 

Ayrıca öğrenci odaklı ortaokul ile ders odaklı ortaokul öğrencilerinin fen bilgisi dersi başarısı 

arasında anlamlı bir fark olmayacağı varsayılmıştır. (s. 630)  

    Bu hipotezler nicel safhaya giriş olarak çalışmanın başında ifade edilmiştir. Nitel safha 

öncesinde, Houtz (1995) Nicel sonuçları daha derinlemesine keşfetmek için sorular 



yöneltmiştir. Başarı testi sonuçlarına odaklanarak fen bilgisi öğretmenleri, okul müdürü ve 

üniversite danışmanları ile Görüşmeler yapmış ve aşağıdaki üç soruyu sormuştur.  

Bu geçiş döneminde öğrenciye odaklı ortaokullarda kullanılan öğretim stratejisiyle ders 

odaklı ortaokullarda kullanılan öğretim stratejisi arasında ne gibi farklar vardır? Bu geçiş 

dönemi öğrencilerinizin fen bilgisi derslerine karşı tutumlarını ve başarılarını nasıl etkiledi? 

Öğretmenler bu değişim süreci hakkında nasıl hissediyor? (s. 649)  

     Karma yöntem çalışmaları yakından incelendiğinde görülüyor ki bu çalışmada yazar 

çalışmasının her safhasında başlangıcında belirtilen hem nicel hem de nitel sorular sormuş ve 

hem nicel hipotezler hem de nitel sorular yazmak için iyi unsurlar kullanılmıştır. Eğer Houtz 

(1995) bir karma yöntem sorusu sormuş olsaydı bu aşağıdaki gibi ifade edilirdi: 

    Öğretmenlerle, müdürle ve üniversite danışmanları ile yapılan görüşmeler öğrenci odaklı 

ortaokul ile ders odaklı ortaokul öğrencilerinin başarısındaki herhangi bir nicel farklılığı 

açıklamaya yardımcı oluyor mu (yöntem odaklı ) 

     Alternatif olarak karma yöntem sorusu içerik odaklı aşağıdaki gibi de yazılabilirdi : 

     Öğretmenler tarafından ifade edilen temalar, öğrenci odaklı ortaokul öğrencilerinin 

notlarından düşük olmasının sebebini açıklamaya nasıl yardımcı olur? (içerik odaklı ) 

Örnek 7.9. Yöntem ve İçerik Kullanan Bir Karma Yöntem Sorusu 

 Öğrenciler ve fakülte üyeleriyle yapılan nitel görümeler bütüncül karma yöntem 

analizi yardımıyla CEEPT puanları ile öğrencinin akademik performansı arasında 

tahmin edilen bu ilişkiyi daha kapsamlı ve detaylı anlama çabalarına ne derecede ve 

hangi şekillerde katkıda bulunmaktadır? (Lee – Greene, 2007, s. 369) 

Özet  

 Araştırma soruları ve hipotezler amaç ifadesini daraltırlar ve okuyucu için kılavuz 

olurlar. 

 Nitel araştırmacılar en az bir temel araştırma sorusu ve birkaç alt soru sorarlar. 

 Soruya nasıl veya ne kelimeleriyle başlarlar ve incelemek, anlamak ya da keşfetmek 

gibi keşfedici fiiller kullanırlar. 

 Katılımcıların fikirlerini açıklamalarına yardımcı olmak amacıyla geniş ve genel 

sorular sorarlar. 

Yazma Alıştırmaları 

1. Nitel bir çalışma için bir ya da iki temel araştırma sorusu ve 5-7 arasında alt soru 

sorun.  

2. Nicel bir çalışma için iki set soru sorun. İlk set çalışmadaki bağımsız ve bağımlı 

değişkenler hakkında betimleyici sorulardan oluşmalıdır. İkinci sette ise bağımsız 

değişkenler ile bağımlı değişkenleri tanımlayan ve ilişkilendiren sorular olmalıdır. 

Bunun ardından da betimleyici ve çıkarım sorularını bütünleştirmek için ortaya konan 

model gelmelidir.  



3. Bir karma yöntem araştırma sorusu yazın. Bu soruyu hem yöntemi hem de içeriği 

dahil edecek şekilde yazın.  

Ek Okumalar 

Creswell Eğitim araştırmaları üzerine yazdığı giriş kitabında nicel hipotezler ve araştırma 

soruları ile nitel araştırma soruları yazımı konusunda giriş yapmaktadır. Amaç ifadesi, 

araştırma soruları, hipotezler ve amaçlar arasındaki farkları da ortaya koymaktadır. Bu 

ifadelerin niye için önemli olduğunu incelemekte ve bu sorular ve hipotezler için 

kullanılabilecek cümle yapılarını literatürden pek çok örnek vererek aktarmaktadır. 


