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 Bir amaca ulaşmak için izlenen düzenli yola 

yöntem denir. 

 Bilim olaylar ve olgular ile ilgili genel geçerliliği 

olan nesnel bilgiler elde etmek ister. Bilimin 

ortaya koyduğu bilgiler bilimsel bilgidir.

 Bilimsel bilgi elde etmek amacıyla izlenen 

düzenli, sistemli yol ve bu yolda başvurulan 

tekniklerin, işlemlerin tümüne yöntem denir.
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 Bilimsel yöntem, 

 tümdengelim, 

 tümevarım ve 

 analoji olmak üzere üç akıl yürütme yoluna 

dayanır.
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PSİKOLOJİDE KULLANILAN 
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BETİMLEYİCİ DENEYSEL YÖNTEM İSTATİSTİK 
YÖNTEMLERİ

A-Tarama Tekniği:   

1- Test 2- Anket

B) Doğal Gözlem

C) Görüşme(Mülakat)

D) Vak’a incelemesi

•Kontrollü
Deneyler

•Değişkenler

•Korelasyon
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BETİMLEYİCİ VE TANIMLAYICI YÖNTEMLER

Betimleme ve Tanımlama: Bir durum, olay ya da 
sürecin, bir evrenin özelliklerini belirtmektir.

a) Tarama Tekniği: Belirli bir sorunla ilgili olarak 
geniş bir evrenden derinlemesine ayrıntılı ve 
kapsamlı olarak bilgiler elde etmek üzere başvurulan 
yöntemdir.

Örneğin Bilgisayar oyunlarının lise öğrencileri 
üzerindeki etkisini araştırmak istiyorsak bu konuda 
hazırlayacağımız test ve anketlerden yararlanırız.
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Anket Sorularında Bulunması Gereken Özellikler:

1- Sorular anket uygulanan grubun eğitim 
ve kültür düzeyine uygun olmalıdır
2- Kolay ve cevaplamaktan 
kaçınılmayacak sorular başta yer 
almalıdır.
3- Cevaplayana cevaplama kolaylığı 
sağlanmalıdır. 
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4- Anket soruları veri toplama amacına hizmet 
etmelidir 
5- Sorular açık, anlaşılır bir dille yazılmalıdır. 
6- Anket soruları genelden özele doğru 
düzenlenmelidir.
7- Sorular kişiyi sıkmayacak ve kaçamak cevap 
vermesini önleyecek şekilde olmalıdır.
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Görüşme (Mülakat) :
 İncelenen insanın, duygu, 

düşünce, davranış ve 
tutumlarını saptamak 
amacı ile yüz yüze yapılan 
sözlü söyleşidir.
Güvenilir bir görüşme için 
görüşmecinin alanında 
uzman olması, ortamın ve 
görüşme süresinin, 
görüşülen insanı olumlu ya 
da olumsuz yönde 
etkilemeyecek biçimde 
düzenlenmesi gereklidir.
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Vaka incelemesi:
 Bu yöntemde araştırmacı 

kişinin ailesi, arkadaşları ve 
diğer ilgililerle konuşarak 
bilgiler elde eder. Bazı 
durumlarda olayı 
derinliğine incelemek 
gerekebilir. Kişinin geçmiş 
yaşantısı, geçirdiği kaza 
hastalık gibi önemli olaylar 
ve ilişki kurduğu kişilerin 
bilinmesi gerekir. 
Araştırmacı davranışların 
nedenlerini ortaya 
koyarken bu bilgilerden 
yaralanır.

9



KORELASYONEL YÖNTEM 

 İki değişken arasındaki 
ilişki – bağıntı miktarını  
ve yönünü sayısal 
değerlerle belirlemeyi 
sağlayan istatistik 
tekniğidir. 

 Birlikte değişme gösteren 
olaylar arasında  neden –
sonuç ilişkisi 
kurulabilecek bir bağıntı 
olup olmadığını 
anlamaya yönelik bir 
istatistik tekniğidir.
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 Korelasyon katsayısı, 

bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişkinin yönü ve 

büyüklüğünü belirten 

katsayıdır. 

 Bu katsayı, (-1) ile (+1) 

arasında bir değer alır.

 Pozitif değerler doğrusal 

orantılı ilişkiyi;

 Negatif değerler ise ters 

orantılı bağıntıyı belirtir. 

 Korelasyon katsayısı (0) 

ise söz konusu değişkenler 

arasında bir ilişki yoktur.
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____________________

 (-1) ila (0 )arasında 

çıkan ilişki negatif 

korelasyonu gösterir. 

 (0) ila(+1) arasında 

çıkan ilişki ise pozitif 

korelasyonu gösterir
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Örneğin; deneme sayısı ile hata miktarı 
arasında negatif korelasyon vardır ve 
korelasyon -1'e yakındır.

Zekâ düzeyi ile öğrenme düzeyi 
arasında pozitif korelasyon vardır ve 
korelasyon +1'e yakındır.
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 Aşağıdaki korelasyon 

katsayılarından hangisi 

yüksek bir bağıntı 

gösterir?

 0.40

 - 0.40

 0.00 

 - 0.70

 0.60

 Aşağıdaki korelasyon 

katsayılarından hangisi 

en düşük ilişki derecesini 

göstermektedir?

 0.85

 - 0.20

 0.10

 0.40

 0.00
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Örnekler

 İçki miktarı - Sarhoşluk 
seviyesi

 Tekrar - Öğrenme 
düzeyi

 Zaman - Unutma

 Işık - Görme Seviyesi

 Sesin Şiddeti - İşitme 
Seviyesi

 Yorgunluk - Dikkat

 Dengeli Beslenme -
Zeka

 Nezle - Koku Alma 
Seviyesi

 Yaşlılık - Hareket 
Kabiliyeti

 Benzin Fiyatı -
Otomobil Satışı

 Zeka - Boy
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Sosyoloji Alanında:

 Eğitim Seviyesi – Suç Miktarı

 Eğitim Seviyesi – Ailedeki Çocuk Sayısı

 Yerleşim Yeri Nüfusu – Çevre Kirliliği

 Eğitim Seviyesi – Geleneklere Bağlılık

 Yapılan Aşı Miktarı – Görülen Hastalık Sayısı

 Gelir Seviyesi – Ortalama Ömür
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Fizik Alanında:

 Derinlik - Kaldırma Kuvveti

Hız – Alınan Yol miktarı

 Voltaj – Ampulün Parlaklığı

Coğrafya Alanında:

 Yükselti - Basınç

 Nem Miktarı – Orman Alanı

 Toprak Verimliliği – Nüfus

 Nüfus Miktarı – Dünyanın Dönüş Yönü
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DENEYSEL YÖNTEMLER

 Deneysel Yöntem:Doğal gözlem(veri toplama), 
varsayım (Hipotez) ve deneyleme aşamasından geçer.

 1- Doğal Gözlem : İncelenen olayların kendi doğal 
ortamında, müdahalede bulunulmaksızın 
gözlemlenmesidir. Örnek: Arkadaşlarıyla oyun 
oynayan bir çocuğun ona belli etmeden izlenmesi.
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 Aktif (Katılımlı Gözlem):
Gözlenen olaya gözlemcinin de 
katılıyor veya gözlemin 
koşularını kendisi oluşturuyor 
ise bu gözlem türü aktif 
gözlemdir. Örnek: Bir anaokulu 
öğretmeni çocuklarla birlikte 
oynarken onların davranışlarını 
gözlemlemesi veya Bir 
araştırmacının mahkum gibi 
cezaevine girip gözlem yapması.
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2 – Hipotez ( Denence): Bir olayı açıklayabilmek için gerçek 
kabul edilen ve deneylerle henüz temellendirilmemiş 
iddiadır.

 Verilerin toplanmasından, yapılan ilk gözlemlerden sonra 
olaylar arasında nedensellik ilişkisi gösterdiği varsayılan  ilk 
- geçici açıklamadır. 

 Örneğin; Fatih Sultan Mehmet Lisesi’nde kız öğrenciler 
daha başarılıdır. Bu araştırmaya konu olacak hipotezimizdir. 
Yapılan araştırma sonunda bu hipotezimiz doğrulanır veya 
yanlışlanır.
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 Psikolojide gözlem 
yapılırken fotoğraf 
makinesi, kamera, 
tansiyon  ölçme aracı, 
beyin elektrosu gibi 
araçlar kullanılabilir. 
Gözlem odalarından 
yararlanılır. Bu araçlar 
gözlemin nesnel ve 
kesin olmasını sağlar.
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 Bazı bilim dallarında sadece doğal gözlem yapılır. 
Örneğin, astronomide güneş tutulması olayının 
koşullarını gözlemci hazırlayamaz ya da koşullara 
müdahale edemez. Güneş tutulması olayını 
izlemekle yetinir. Buna kaşın kimyacı veya fizikçi 
doğal gözlem yaptığı gibi denetimli gözlemden de 
yararlanır. Yaptığı deneye müdahale eder, gerekli 
değişiklikler yapar ve deneyi tekrar tekrar 
gerçekleştirebilir.
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 Deneysel psikoloji laboratuar çalışmalarına dayanan 
psikoloji demektir. 

 Gözlem yoluyla elde edilen veriler deneylerle 
sınanır. 

 Deney, araştırmacının hazırladığı koşullarda, 
laboratuarda yapay alarak kontrollü biçimde 
tekrarlanan olayların, davranışların izlenmesidir. 
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Deney aracılığıyla olaylar arasında nedensellik
ilişkisi belirlenmeye çalışılır.

Deneyde kullanılan ve üzerinde deney yapılan 
organizmaya denek denir.

 Psikolojide yapılan deneylerde kontrol grubu 
ve deney gruplarının oluşturulması gerekir.

Deneylerde  her tür etken, ortam, oluşum, 
değişiklik, sonuç değişken kavramıyla ifade 
edilir.
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Deneysel araştırmalarda iki tür 
değişken arasındaki ilişki belirlenmeye 
çalışılarak inceleme konusu olan  olay 
açıklanır.

Bu iki değişken:

1- Bağımsız Değişken

2- Bağımlı Değişken
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 Bağımsız Değişken: Bir araştırmada deney 
sırasında araştırmacının denetimi altında bulunan, 
neden sonuç ilişkisinde olayların oluşumuna yol 
açan “neden” durumunda olup sonucu belirleyen 
değişkene bağımsız değişken denir.

26



 Bağımlı Değişken: Araştırmada deney sırasında 
araştırmacının denetimi altında olmayan neden 
sonuç ilişkisi içinde “sonuç” olan ve bağımsız 
değişkene bağlı olarak değişen değişken ise 
bağımlı değişkendir
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Bağımsız – bağımlı Değişkenleri belirtiniz:

Süt Miktarı – Büyüme (uzunluk)

Tekrar – Öğrenme Düzeyi

Sulama Miktarı – Ürün miktarı

Ücret – Performans

Zeka Seviyesi – Öğrenme derecesi

Yorgunluk – Öğrenme başarısı
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