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Araştırma Yöntemleri ± Sosyal Bilimler Için Arama (Vize) S±Nave±, Aşağıda bulunan Lady (Final) S±Nave±, Tek Ders, ± Kursu ve± Yaz Okulu konuları ± s±navlar± sonuna ulaşabilirsiniz. ±±nav sorularında sorulan soruları ± ± ve ± ± ± ±. Sosyal bilim araştırma yöntemleri ilk yıl ±±l
s±navlar±n'±n'±±'m'± kendinizi test edebilirsiniz± ± ± ± online deneme's ±navlar±rl±kl±. Sorular ±± e-±± portalında yayınlanır ve öğrencilerin bize tanıtılması ile web sitemize eklenir. Diğer konulara erişmek için ±±±±±± konularda ecamp'1/4s sayfasını ± ±m±S. Açıköğretim Bölümleri Sosyal
Bilimler Çalışma Ders Metodları dersinin içeriğinde ary101U sınav sorularını kodlanmış aşağıdaki düğmelerden bulabilirsiniz. Sisteme eklenen sınav soruları mavi renkte görüntülenirken, sisteme henüz eklenmemiş sınav soruları kırmızı olarak etiketlenir. Ne yazık ki, açıköğretim sisteminde
ki sınavlar şu anda özel olduğundan, tüm konulara erişimimiz yok. Bu nedenle sınav sorusunu öğrenci sayfanızdan indirebilir ve bize gönderebilir ve öğrenci arkadaşlarımız için kullanabilirsiniz. Pdf gönder bağlantısını kullanarak sağına göndererek güncel olmayan bir sınav sorusu
gönderebilir veya BURAYA tıklayarak soru gönderebilirsiniz. Tüm öğrenciler adına, sorularınızı paylaştığınız için teşekkür ederiz. Benzer makaleler çerezleri sitemizden en iyi şekilde yararlanmak için kullanılır. Bu siteyi ziyaret ettiğinizde, çerezleri kullanmayı kabul emzsiniz. Sosyal
Bilimlerde Açıköğretim Araştırma Yöntemleri birçok açıköğretim bölümü genel derslerinden biridir. Sosyal Bilimler Araştırma Dersi 4-Kredilik Bir Derstir ve başvuru veya staj yoktur. Sizin için sosyal bilimler araştırmaları öğretmek için fırsatlar yarattık, bir araya getirdik ve sunduk. Geçmiş
sorulara, deneme sınavlarına, ders notlarına, öğreticilere ve metin videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bir sonraki makalede kurs hakkında bilgi bulabilirsiniz. Sorular öğrenme portalında yayınlanır ve web sitemize eklediğimiz online deneme sınavlarından oluşur ve öğrenciler
tarafından bize gönderilmektedir. Sorulara ek erişim sağlamak için, BURAYA tıklayarak sayfanızdan soru gönderebilirsiniz. Derslerin çoğu öğrenciler tarafından hazırlandı ve bize gönderildi. Okurken hazırladığınız ders notlarınız varsa, buraya tıklayarak bize gönderebilir ve sayfanızda kendi
adınıza paylaşabilirsiniz. Sosyal bilimlerde araştırma teknikleri için 1. Dönem %30'u ile final sınavının %70'i toplanır ve genel orta sınıfa göre harf puanları verilir. Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme Yöntemi ve Geçme Kriterleri Sayısı %1.Ara Sınav130Enterm Dönem Sonu Sınavı170Sosyal
Bilimlerde Açıköğretim Araştırma Yöntemleri Ders İçeriği:WeeksConsies1. Bilimsel Yönteme Giriş Haftası 3. haftaIn Giriş ModelleriEvren ve Örnek8.haftaEvren ve Örnek9.hafta Veri Toplama10.HaftaVeri Analizi Teknikleri12. haftaBilimsel Araştırmalarda Etik13. verileri birlikte analiz edin ve
sonuca varın, böylece bu sorunla ilişkili geçici çözüm toplanır ve analiz edilir. Darwinga'nın evrim teorisi, tüm gelire ve benim evrimime dayanan muhakeme sürecinde bilimsel bir yönteme dönüşmüştür. DAKİşKİl DÜŞÜNCE: Düşünce, sağdaki durumun derinliğini ve genişliğini düşünmenin
bir yoludur. Bİlİm VE FELSEFE İlE İlGİlİ İfadeLER: - Sistemik ve tutarlı akıl yürütme ön plandadır. - Bilimdeki problemler, gözlemler yapmak, test etmek ve sonuç çıkarmak gibi hipotezler ön plandadır. - Gerçeği anlama nın farklı bakış açısı, sorunlara bu şekilde nasıl cevap verilebilendir. -
Bilim bilgi edinmenin bir yolu olarak bilinen ve benimsenen yöntem bilimsel bir yöntemdir. PROBLEMLerİ ÇÖZMENİn Bİr YOLU OLARAK Bİlİm Jacobs, Razavieh ve Sorensen - Sezgi - Tüm gelişime dayalı Muhakeme - Tüm gelişime dayalı argümanlar - Bilimsel Yöntem - Otorite - Deneyim
Deneyimi: - Deneyim hakkında düşünmüyorsanız bilgiye dönüşme - Kişisel deneyim sadece kişinin kendisi ile sınırlıdır. - Kişisel deneyim sadece insanların yaşamları ile sınırlıdır. - Kişisel deneyim tek başına sorunları çözmek için gereken bilgileri almak için yeterli değildir. Bir problemi
çözmede gerekli deneyime sahip kişilerin bilgi birikiminin kullanımı, alanında gerekli deneyim ve bilgiye sahip bir kişi veya istatistiksel bir veritabanı veya güç ansiklopedisi olarak tanımlanır. Örneğin, yasal bir sorun ortaya çıktığında oluşturmak istiyorsanız, yasal bir sorun ortaya çıktığında bir
doktora danışmak için bir otorite örneğidir. TÜM GELİrLER İnCELEME: - Antik Yunan filozoflarının katkısı olarak görünüş. Bu, genel ve özel bir muhakeme sürecidir. Tüm gelire dayalı muhakeme sürecinin ana aşamaları: - Ortak öneri: Tüm kuşların kanatları vardır. - Özel teklif: saksağan kuş
- Sonuç: Sonra saksağan bir kanadı vardır. TSMEWARIMA'YA DAYALI MUHAKEME: Tüm numunelerin gözlenen, değerlendirilen ve karar alan bir yöntemdir. DOĞAN: Araştırmaya gerek kalmadan inkar edilemez ve inkar edilemez olarak kabul edilen bir düşünceye Doğum denir. UYARI:
Bu doğru ya da yanlış tez veya yargıifade edilir. KAYIP TSMERVARIMA'NIN GEREKÇESİ: Bu, gözlemlenemeyen, büyük bir gruptan seçilen küçük bir grubun gözlemlendiği ve bu gözlemlerin değerlendirildiği tüm örneklerin değerlendirilmesidir. MÜKEMMEL YÖNTEM-BY-REASON
YÜRÜTME: Tüm örneklerin sonucu olan bir yöntemdir. HIPOTE (DENENCE): Bu bir hipotez olarak adlandırılır, doğruluk henüz kanıtlanmamıştır düşündürmektedir. BİlİmSEL YÖNTEMİn SÖZCÜKLERİ - Bir problemin tanımlanması - Bir problemin tanımlanması - Hipotezlerin belirlenmesi -
Hipotezlerin toplanması - Hipotezlerin Bİlİm ANALİzİ YÖNTEMİ İlE test edilebilmeleri için veri toplama Bilim bir anlam sürecidir. VERİ: Henüz çözülmemiş bir sorun hakkında bilgi toplama. Metinsel, sayısal ve görsel olabilir. Bİr ÜRÜN OLARAK Bİlİm: - Bilimsel yöntemle oluşturulan tüm
sistematik bilgiler. - Objektif güvenilirliği olan tüm bilgiler. - Bu, ilişkinin neden ve nedenlerinin ifade edildiği sistematik bilgidir. Tüm resmi bilgiler. - Genel, güvenilir, bilinen en güvenilir bilgi. Bİr SÜREÇ OLARAK Bİlİm: Gerçeği bulma veya problemi çözmek için bilimsel yöntemi kullanma
süreci. PARADGMA: Belirli bir süre için bilimsel çevreye hakim olan bir model ya da iyi düşünülmüş bir çerçeve. Bİr SÜREÇ OLARAK Bİlİm, gerçeği aramaktır. - Bu, yosunların her türlü devreden gelen duyusal verilerle ve mantıksal olarak düzenli düşünmeden emin olmak için yapılan bir
girişimdir. - Gözlem ve gözlem yoluyla, dünyanın gerçekleri bulmak için bir girişim, ve daha sonra bu gerçekleri bağlayan yasalar. - Kontrollü gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı mantıksal düşünme yolundan hareket eden, gerçekleri açıklama gücüne sahip yoğunlukları aramak ve aramak
ve doğrulama yöntemi. Einstein: Bilimin tanımı, duyusal verilerin tutarlı olmasını sağlama çabası olarak tanımlanır, ki bu da her türlü düzene ve mantıksal olarak düzenli düşünmeye sahip değildir. BİlGİYE ÖZGÜ ÖZELLİkLER - Bİlİm BİlGİ TOPLAMANIN Bİr YÖNTEMİ Değİl Bİr ANALİz
YÖNTEMİDİr - Bİlİm GERÇEK - Bİlİm MANTIĞIDIR - Bİlİm NESNELDİr - Bİlİm Bİr KAMUDUR - Bİlİm SEÇİlMİşDİr - Bİlİm EVRENSELDİr - Bİlİm BİrBİrLİğİDİr - Bİlİm Bİr BİrLİkDİr - Bİlİm Bİr SİsteM VARSAYıM (AYILTI): ÇALIŞMALARDA TEST EDİlMEMİş ÇÖZÜMLERDİr. DEĞIŞKEN: Bu
değişkende meydana gelen ve başka bir değişkene bağlı olan değişiklikler. TEORİ: Sistematik bilgi bütün olarak adlandırılır. ÖZELLİkLerİ: - Gerçekleri açıklayabilmeli. - Açıklamalar oldukça basit olmalıdır. Bilgiler, gözlenen gerçeklerle tam ve tutarlı olmalıdır. - Teoriyi doğrulamak için araçlar
sağlayın. Teori yeni keşifler yaratmalı ve tanımlanması gereken yeni problemleri belirlemelidir. İlGİlİ HABER: Bir tahminde bulunun. Bİlİmİ TAŞıMASI GEREKEN BİlİmSEL TUTUMLAR - Bilim adamları bilimsel verilere şüpheyle yaklaşıyorolmalıdır. Bilim adamları tarafsız ve tarafsız olmalıdır.
Bilim adamları değerlerle meşguller. Dürüstlük kavramı bilimsel araştırmanın merkezinde yer alıyor. BU BİlİmNE DAYANIŞTIR - Bu bilimsel ilerlemenin bir birikimidir. Bilimsel bilgi tek meşru bilgidir. - Yasal bilgilere sadece mantık, istatistik ve matematik yoluyla ulaşılabilir. - Bilimin amacı,
ilişkilerin neden ve nedenlerini ortaya çıkarmak ve düzenliliklerini açıklayan yasalar çıkarmaktır. August Comt öz-tivizm kavramını ortaya atan ilk kişiydi. POIT'M Bİlİm ANLAYIŞININ ÖZELLİkLerİ - Temel, doğanın temel yasalarına ulaşabilmek için bizden bağımsız olarak ortaya çıkan bir
realiteyi nesnel olarak ortaya çıkarmaktır. - Araştırmacı ile araştırmanın konusu arasında bağlantı olmaması beklenmektedir. - Nedeni ve nedeni ilişkinin çalışmada yatıyor - araştırma süreci değerleri bağımsız olmalıdır, çekirdek ve objektif olmayan. EMMPR (ETH): Güvenilirlik ve doğruluk,
kişisel deneyimlere dayalı testlerden elde edilen bilgilere denir. Yenİ Bİlİm: Pocitism, bilimin eleştirisine yanıt olarak ortaya çıkan postmodern bilim olarak adlandırılır. FRAKTAL GEOMETRİ: Doğaya özgü olmayan geometrik formlardan ziyade doğanın kendi doğasına uygun bir girintinlik
çıkıntısı ile yapılan çalışmaya ve doğaya dayalı geometri disiplini olarak adlandırılır. BİLİm TEMELİ 2000S - Gözlemlenebilen her vaka potansiyel bir soruşturmanın konusudur. Her olayın, onu oluşturan gözlemlenebilir bir nedeni vardır. Sadelik tüm karmaşıklıkların altında yer alır - Olaylar
ortak özelliklere sahiptir. ATAMA: Bilimsel teorinin ilk aşaması delasyondur. Teoriler oluştururken, olgu bulma sınıflandırma ve ifade nin bir aşamasıdır. Teorioluşturma sürecinde, bu olgun oluşur yolu değil, varlığının nedenini gösteren sürecidir. GÖRECeLİk TEORİsİ: Bu teori, pozitizmin
ötesinde anlayışın doğuşunu tetikleyen ve zaman ve mekanın kişiye göre değiştiğini gösteren olaylardan biri olarak kabul edilir. KAOS TEORİsİ: Kelebek etkisi olarak adlandırılan şey, büyük sonuçlara yol açabilecek küçük nedenler olarak ifade edilen bir kaos teorisidir. ALANJASIN
(LITETATR): Bu bilimin herhangi bir dalı tüm bilgi. ALANAIN TARAMASI: Daha önce bulgu, okuma, eleştirel değerlendirme ve raporlama ve sorun hakkında bilgi gönderme süreci araştırılmaktadır. 2.ÜNİVERSİTE ÖZET PROBLEMİ: Teoremler ve kurallar kullanılarak çözülmesi istenen soru,
güçlük sorusu olarak tanımlanan bir kavramdır. TEOREMA: Kanıtlanabilecek bilimsel bir öneri. ARAŞTIRMA PROBLEMİ SEÇİmDE KRITERLER - EN ÇOK ARAŞTIRMA PROBLEMİ ve içeriği için GENEL KRITERLER - SOLVABILITY: Bu soru gerçekten çözülebilir bir konu olmalıdır.
Örneğin, yeni bir örnek oluşturmak istiyorsanız, inançlarla ilgili sorular. - UYARI: Önemli olmalıdır. - Yenİlİk: Çalışma için seçilen deneğin yeni ve daha önce çözülmemiş bir sorun olması önerilir. - YÜRÜRLÜKTEKİ KURALLARA UYGUNLUK: Araştırma için veri toplamak ve araştırmaya
başlamadan önce araştırmanın ne olduğu konusunda bilgilendirmek için bireylerden veya bireylerden izin almak önemlidir. ÖZEL KRITERLER Özel Araştırma Durumu (bazı bilgi ve becerilere sahip) kriterlerdir. - ARAŞTIRMACININ AKUALITY: Çalışma süresince, problem tanımlamadan
sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanmasına kadar, araştırmacı seçilen konu üzerinde bugüne kadar yapılan çalışmaları incelemek zorunda kalmıştır. - YÖNTEM VE ARAMA İlkELerİ YÖNTEM VE ESASLARDA YETERLİDİr. - VERİ TOPLAMA İzNİ: Araştırmacının soruşturma
başlatmadan önce gerekli resmi izni alması önemlidir. - ZAMAN VE IMUY: Araştırmacının eldeki zamanı ve fırsatı önceden hesaplaması önemlidir. - ARAŞTIRMACININ Ilgi: Öğrenmek ve uzmanlaşmak istediği konular veya konular üzerinde çalışmak, çalışmanın sonuna kadar
araştırmacının ilgisini canlı tutar. INSEA: Sorun alanını bir bütün olarak çözmek ve ilgili parçalara bölmek tanımlama aşaması olarak adlandırılır. İlGİlİ: Genel olarak bir bölümün incelenmesi ve ayrıntılı olarak tanıtılması aşamasına sınırlama denir. AÇIKLAMA: Öznenin ayrıntılı olarak
açıkladığı bir problem durumunu ve aralarındaki ilişkinin belirlendiği aşamayı etkilediği veya oluşturduğu düşünülen sınırlı bir bölüm veya değişkendir. 1-) Gİrİş: Entegrasyon aşaması. 2-)GELİşİm: Kısıtlama Aşaması 3-SONUÇ: NITEL ARAMA Tanımlama Aşaması: Neden? Olarak?
Sorularına nasıl cevap arıyor? Iners verilen başka bir ad zaman değişkenidir. NICEL ARAMA: Ne kadar? Ne kadar? Çoğu kez? Ne sıklıkta? Bu tür soruların yanıtlarını arar ve sonuçları sayılarla ifade eder. Aynı zamanda, isterler arasında kesirli veya ondalık sayılar da alabilen değişkenler.
BAĞLANTI DEĞİşİkLİğİ: Çalışmanın sonucu açıklamak istediği durumdur. Bilgisayar öğreniminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi durumunda, öğrenciler değişkenlere bağımlıdır. DEĞIŞKEN: Çalışmanın sonuçlarının etkileneceğinin değişken beklentisi. Bir araştırmacı için, yükselen petrol
fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini inceleyerek, petrol fiyatları bir argüman vardır. FAKTÖRYel DESEN: Bu, birden fazla bağımsız değişken kullanan bir çalışma olarak adlandırılır ve araştırmacı tüm değişkenleri manipüle edebilir. BLOK DESEN: Argümanlaren en az biri bir araştırmacı
tarafından manipüle edilenemiyorsa, buna böyle bir çalışma denir. KONTROL DEĞIŞKENİ: Bu dolaylı olarak araştırma etkileyen değişkenler denir. Zeka kontrolü, öğrencilerin okuma hızı ile okuduklarını anlama arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmada bir değişkendir. NON-SUBJECT
VARIABLE: Araştırma üzerinde öngörülemeyen bir etkisi olan bir değişken. WATCHing TELEVIZYON başarısı üzerinde etkisi olan çalışmada gözlenen program türü bir konu dışı değişkendir. DEĞIŞKEN MODERATÖR: İlişkinin araştırıldığı, bağımlıları ve argümanı etkileyebilecek ve
aralarındaki bağlantıyı görmemizi engelleyebilecek değişken türüdür. HIPOTE: Doğru olduğunu kanıtlayan bir karara hipotez denir. ARAMA HIPOTEZİ: Alternatif bir hipotez veya anti-hipotez, hipotez olarak da bilinir. İstATİstİk HIPOTEZ: Buna fark hipotezi veya hipotez denir. Bu,
çalışmadaki değişkenler arasında fark olmadığı varsayımına dayanan bir hipotezdir. ÖZELLİkLerİ Iyi IFADE EDİYORUM Fİyat: - Açık ve kararlı bir şekilde ifade edilir. - Değişkenler arasındaki beklenen bağlantıyı ifade eder - Bağlı olduğu teoriyi veya alanın türünü yansıtmalıdır. - Kısa, ben
merkezli ve öznel olmalıdır. TUTUM ÖLÇÜSÜ: İnsan tutumlarının sayısal boyutu YAZIN: Herhangi bir bilim endüstrisinde yazılan tüm eserlere kader denir. GENEL KAYNAK: Günlük gazete ve dergiler, popüler dergiler, kitaplar, dergiler ve kataloglar yaz aylarında gösterim alanında ortak
kaynaklar arasında yer alıyor. Paylaşılan kaynak, konu hakkında genel bilgi sağlayan ve ayrıntılı kaynaklara gönderen bir bilgi kaynağıdır. İkİnCİ DÜZEY KAYNAKLAR: Özgün araştırmanın özetini ve sonuçlarını sağlayan kaynaklar ikinci düzey kaynaklardır. Belirli konularda yayınlanan
bilimsel özetler, makaleler ve kitaplar ikinci düzey kaynaklara örnektir. BİrİnCİ DÜZEY KAYNAKLARI: Özgün bilimsel makaleler, raporlar ve benzeri çalışmalar birinci düzey kaynaklardır. TARTIŞMA: Rapor da yapılan çalışmaların ve diğer çalışmaların sonuçlarının karşılaştırıldığı bölüm,
tartışma bölümünün tarama alanında bulunan çalışmaları özetletin. ÇALIŞMANIN BAŞLIK: Çalışmanın konusu hakkında bilgi veren bölüm çalışmanın adıdır. GELİşMe: İncelenecek bölümün gözden geçirildiği ve ayrıntılı bir biçime girildiği ve sorunun bir sınırlama aşaması olarak ifade
edildiği geliştirme bölümü. KAYNAK: Sorun durumundan etkilendiği veya oluşturulduğu düşünülen değişkenleri tanımlayan ve aralarındaki ili belirleyen bölüm. SOSYAL BILIMLER ALANYAZIN TARAMA 3.ÜNIVERSITE ÖZETI (ALANYAZIN) ARAMA YÖNTEMLERI; Konu tarafından
oluşturulan kaynakların kullanımı. Alanı taramak; Konu hakkında önceden hazırlanmış bilgileri amaçlarla incelemeli ve değerlendirmelidir. Alanı taramak; belirli bir konuda akademik olarak güvenilen veya yetkin kişiler tarafından yayınlanan çalışmaları incelemek. Alanı tarama nedeni;
kuramsal tartışmalar, uygulamalar ve okuyucu için konuyla ilgili araştırma sonuçları var olan ışıklı ve yarı zamanlı çalışma yönlerini belirlemek için. Alan taraması edebiyat incelemesi olarak da bilinir. Alan taraması, bir yandan yeni araştırma gereksinimlerini net hale getiren çalışmaları
inceler. . Başarılı ve başarısız alan tipi nin özellikleri Başarılı alan türü tonu tonu; Sentezlenmiş Bilgi Eleştirel Değerlendirme Geniş ve Derin Kısa ve anlaşılır Canonide, Ciddi ve Tutarlı Entegre Bölüm Tcan başarısız bir alan; Açıklamalı kaynaklar Sınırlı açıklama Dar ve yüzeysel Karışık ve
Genişletilmiş Rastgele, rasgele ve düzensiz Elektrik metin Alan tarama kaynakları; Zgt'kelimesi için yazılmış. Yazılı kaynaklar genellikle kullanılır. Bu belgeler teorik, araştırma, analitik veya metodik araştırma. ALANYAZIN TARAMASININ HEDEFLerİ Kişiliksizlikle uğraşmaktan kaçınmak için
yeni yaklaşımlar bulmak, gt;quesitness and hangout ile ilgili güncel tartışmaları önemli araştırma ve qgt insanlarıyla belirlemek;gt; make ile elde edilen sonuçları karşılaştırarak gt; yapmak alanındaki boşlukları görmek için gt. ALANJASINA'nın veri satın alma zgt ile ilgili; bilgisayar güvenilirlik
en yüksek kaynağı tarar. Öyle mi? KAYNAK TÜRLerİ 1) Birincil Kaynaklar 2) İkincil Kaynaklar 1) Birincil kaynaklar arkadan gelen kaynaklardır. Kendi bulgularını rapor ediyor. Doğrudan kaynak olarak adlandırılmasının nedeni kaynak olarak adlandırılmasıdır. Güvenilir Kaynak 2)İkincil
Kaynaklar : Dolaylı Kaynaklar. İkincil kaynakların ana işlevi; Bu bir aracı. YOĞUNLUK ALANYANIN 1-Derin Alan Yaz 2-Yüzeysel Alan 1) Derin Alan Yazın: Çok fazla kaynak varsa. Bu konuda liste uzun ise, o zaman yazma derin bir alandır. 2) Yüzey alanı : Daha önce incelenen konuyla ilgili
olarak yayınlanmış kaynak miktarı, çok az sayıda ortaöğretim okulunun bu konuda yüzeysel veya sığ bir yazı alanına sahip olduğu anlamına gelir. ALANAIN TARAMA TEKNİkLerİ 1-Geleneksel Tarama 2-Ses Sayma 3-Meta Fizik 4-En İyi Kanıt 1)Geleneksel KaynaklarLa İlgili Kaynaklar
Okunur, Uygun Yerlerden Alınan Notlar ve Elde Edilen Sonuçlar Belli Bir Mantık Örüntüsünde Sunulur. Aynı zamanda, yazar sanki bir hikaye anlatıyormuş gibi bir şey söyler. 2) Oy sayımı özellikle deneysel ve yarı deneysel çalışmalar da kullanılır. Üç küme halinde toplanır: Eğer bağımsız
değişken sonucu olumlu etkilerse (to) (-), (-) işareti önemli değilse kullanılır. 3) Bir meta-analiz değerlendirme sonucunu etkileyen büyüklük denir. 4) En iyi kanıt Araştırmacı tarafından bağlam, içerik, etki, yöntem vb. terimlerle tespit edilen çalışmalardan sonra, bunlardan bazılarına odaklanır.
ALANJASIN TARAMA KRITERLERİ 1-Kapsamlılık 2-Criticalitlik 3-Assumseyicilik 4-Akım 5-Sistemizm Alanyazi tarama üzerine bir bölüm yazarken araştırmacı bazı kural ve ilkelere dikkat etmelidir. Bu; Seçici olmak için. Tırnak tırnaklarını çok sık kullanmayın. - bu toplama ve sentez
dengelemek için iyidir. Kendi sesini duyur. Yeniden ifade ederken dikkatli olun. Birkaç kez yazılanları düzeltin. YAZMA ALANAZIN TARAMA RAPORU 1-Gİrİş 2-GELİşTİrME Bir yol haritası olarak ifade edilir. Konunun niteliği, neyi kapsadığı ve nelerin kapsamadığı ve sahadaki kaynakların
seçimine ilişkin kriterler bu bölümde tanımlanmıştır. 2- Soru/soru, anadamar ve alternatif kuram ların veya bakış açılarının tarihsel gelişiminin gelişimi, konuya olası yaklaşımlar, kullanılan tanımlar, yapılan çalışmalar, yeni keşifler, temel nitelikli sorular ve metodik ölçümler verilir. 3-Sonuç
Alanyazi ile elde edilen önemli bilgiler açıktır. ARAŞTIRMA MODELLerİ 4.ÜNİVERSİTE ÖZETİ PARAD-GMA: Bu, olaylar ve olguların kapsamlı bir görünümünü sağlayan düşünceli bir çerçevedir. - Doğave toplumdaki her olay la ilgili paradigmalar vardır. - Bilimsel araştırmalarda, bu
paradigma bilim belirli bir felsefe neden olur. - Bilimsel araştırmalarda bu paradigma kullanılacak araştırma modelinin kaynağıdır. Her paradigmanın ideolojik bir temeli vardır. MODEL: Özel bir gerçekliği temsil eden bir yapı. - Evrensel fiziksel modeller ve düşünme modelleri vardır. - Modeller
şematik olarak gösterilebilir - Modeller sözlü açıklamalarla açıklanabilir. Araştırma modelleri pratikte paradigmaları temsil eder. DESEN: Şablon, işlevsel uygulamalar için kullanıcı ve ürün arasındaki etkileşimi ayarlayan somutlaşmış bir durum eylemi veya işlemidir. - Desenler genellikle
günlük yaşamda, özellikle sanat ve teknoloji alanında kullanılır. - Bilimsel çalışmalarda, resim hangi model türünü tercih ettiğini gösteren bir fonksiyona sahiptir. - Araştırma modelleri düşünülemez, hangi onlar parçası oldukları modelleri dışında - Faktör modelleri söz konusu olduğunda, bu
araştırmacı deneme modelinde çalışma yaptığı açıktır. AUGUST COMTE: - Auguste COMTE, bilimsel süreci bir teoloji, metafizik yaş ve pozitivist çağ olarak gören bir bilim adamıdır. - AUGUSTE COMTE fanteziler, soyut devletler ve bilimsel devletler üçlemesi ile pocititism geliştiren bir bilim
adamı ve bilimsel bilgi sadece görgü ile işlenebilir savunuyor. KARL POPPER: Bilim adamı KARL POPPER, itaat ilkesine karşı başarısızlık ilkesini ortaya koyan bilimsel ilerlemenin hukukun birikimiyle değil, yanlış bilgi çıkararak elde edilemeyeceğini savunuyor. KARL POPPER VOUNS: -
Poositizmde karşılaşılan sorunları düzeltmek için hata gerektirmez. - Bilimsel ilerleme yanlışlıkla oluşturulabilir yeni teoriler sayesinde yapılır - bilimin ana kriteri test ve yanlış kemerleme olduğunu. - Yanlış olduğu kanıtlanan bilgi ve düşünceler düzeltilmeli veya geride bırakılmalıdır. Türk
Thomas KUHN, paradigma değişim kavramı ile geldi ve pozitivizm görünümünü kucakladı bir bilim adamı, ancak Bilimsel bilgi doğrusal ve kümülatif ilerleme yapar Comte anlayışına karşı, Thomas Kuhn şöyle dedi: - Ön bilim - Normal Bilim - Depresyon Dönemi - Yeni Normal Bilim - Yeni
Devrim kurucusu THOMAS KUHN GÖRE ÖZELLİkLerİ GÖRE PARA: Kun Anomaly denir, paradigma bazı öngörülemeyen ve açıklanamayan kusurların geliştirilmesi ile başlar. Anomalilerde artış Bu depresyon ve devrim dönemi ile çakışıyor. PARADIST DEĞİşİkLİk KAVRAMI: Pozitivist
paradigma yetersiz olduğunda karşıt paradigmanın gelişebileceğini savunan bilim adamı Thomas KUNHN. PARADIGMA KAYNAMASI: Radikal dönüşümler, patlamalar veya sıçramalar yoluyla bilimsel ilerlemenin gerçekleştirilmesi paradigma değişimleri veya paradigma değişimleri olarak
adlandırılır. PARADİzMİn UNSURLARI - Çalışmadan Gelen Değerler - Perspektif - Kurallar - Sınırlar EPISTEMOLOJIsİ: Bilginin elde ediliş şekli, formları, kaynağı, doğruluğu ve sınırları araştıran bir bilim endüstrisidir. NICEL ARAŞTIRMA PARADIGMAsI: Bu, bilginin bireyin dışında
olduğunu, birleşik ve doğru olduğunu varsayan bir araştırma paradigmasıdır. Kantitatif çalışmalar ağırlıklı olarak pozitivizme dayanmaktadır. - Birleşik özgünlük nesnellik sağlar - Tüm araştırmacılar aynı sonuca ulaşmak gerekir - nicel araştırmacılar gerçekçilik almış. - Araştırmacılar
araştırmauzak kalmak için dikkatli. NITEL ARAMA PARADİzM: Bu, insanlar arasındaki farklılıkların da gerçeği etkileyebileceği tek şeyin gerçek olmadığını, böylece her birinin gerçekliğinin farklı olabileceğini savunan bir paradigmadır. Yüksek kaliteli araştırmacılar gerçekçilik değil, idealizm
vardı. Nitel bir paradigmada, benzersiz olaylar genellikle araştırma konusu olarak tanımlanır. Tek ve mutlak gerçeklik yoktur. - Öznellik ilk göz çıkar - Sadece insanlar gerçeği oluşturabilirsiniz. - Farklı kişisel özellikler farklı gerçekliklere yol açar. - Teorik bir çerçeve oluşturmak ve alanı
taramak önemlidir - Her çalışma yeni araştırmalara kapı açar - Veri toplama ve analiz süreçleri genellikle sayısal süreçlerdir. ENTELEKTÜEL ARACIYA DAYALI YÖNETİm - Hepsi bir araya yönelik bir yaklaşıma dayalı - Teori - Veri toplama sürecinde, bireysel işlevler yorumlara, algılara,
izlenimlere ve bağlamlara odaklanır. Analiz sürecinde bireysel özelliklere, yorumlara, algılara, izlenimlere ve bağlamlara odaklanın. POZItİsT EPISITEMOLOJINİn ÖZÜ: Pozitivist yaklaşıma göre, bilim geliştikçe, insan algısı ve neo-storvergistik gözlemlere dayalı brüt vakalardan ve
öznelliklerden uzaklaşır. Sonuç olarak, doğada niteliksel olan birçok şey nicel ölçümlerle ifade edilir. Bilimsel bilgi, niteliklerin niceliğe dönüştürüldüğü bilgi türüdür. Bilimsel bilgi, rasyonel birliğin yerini deneysel çeşitliliğin aldığı bir bilgi türüdür. İlişkilerin yaratıklar yerine ifşa edildiği bilgi türü. -
Teoriler yakalama ve desenilişkileri tarafından oluşturulur. MODEL KAVRAMI: Örnek değer biri ya da bir şey olarak da tanımlanan bir kavram modelidir. ARAŞTIRMA MODELİ: Araştırma açısından bakıldığında, model kavramının anlamı, bütünün genel dezavantajları ile çerçevelenmiş bir
karakteristiktir. - Araştırma modeli sayesinde, araştırmacı nasıl takip edilebisini belirler. - Araştırma modelleri belirli bir sistem ile bilimsel araştırma sınıflandırmak için izin - onları öznel ve sözel verilere dayalı olması için, paradigma dayalı kaliteli modeller seçmelisiniz. - Kantitatif çalışmalarda
yaygın olarak kullanılan modeller tarama MODEL tarama ve deneme modellerini içerir: Çalışma altındaki vakaile ilişkili dağınık verilerin kurtarılması, sınıflandırılması, düzenlenmesi ve analizi tarama modelleri ile sağlanır. - Tarama modelleri, ortak tarama modelleri ve modelleri tarama olay
örnekleri olarak kendi şekilde ayrık var. TEK SCAN MODELİ: Bir değişkenüzerinde araştırma yapan ve belirli bir zaman veya dönemdeki değişimini araştıran bir model. KESME: Belirli gelişim dönemlerini temsil eden bir yaklaşıma sahip bir örneğe kesitselleştirme denir. SÜREKLİ İzleme: Bir
numunenin belirli bir süre içinde gelişiminin izlenmesine sürekli izleme denir. SON TARAMA: Birden çok değişken arasındaki etkileşimi belirlemek için kullanılan tarama modeli ilişkisel bir tarama modelidir. NOT: - Bir değişkenin değeri artar ve diğeri azalırsa, ilişki değerinin işareti negatiftir. -
Değişkenin değeri artar veya azalırsa, başka bir değişkenin değeri aynı yönde artar veya azalırsa ilişki değerinin işareti pozitiftir. VAKA TARAMA MODELİ: Bir fenomenin ayrıntılı bir açıklamasını sağlamak için tasarlanmış bir tarama modelidir. KATMANLı TEK DURUM DESENI: Durumla
ilişkili tüm katmanların ve katmanların ayrıntılı bir değerlendirmesi Yöntem. BET ÇALIŞMASI: Yaş, cinsiyet, eğitim, borç, kıdem, statü, gelir ve benzeri belirleme. NEDENSEL TOPLANTI MODELİ: Bağımlı bir değişken oluşturmak için olası değişkenleri tanımlamak için tasarlanmış bir
modeldir. DENEME MODELİ: Bağımsız değişkenlerin etkilerinin bağımlı bir değişken üzerinde incelendiği modeller. - Grupların el olmadan oluşturulamadığı veya deneysel ortamın tam olarak kontrol edilemediği durumlarda kullanılır. - Eğer bir araştırmacı daha önce oluşturulmuş grupları
kullanıyorsa, yarı deneysel bir çalışma vardır. Denekler gruplara tek başlarına atanamaz. - Kontrol grubunun ve pilot grupların rastgele seçilemediği yerler. DENEME MODELİ ÖNCESİ: Kontrol grubunun olmadığı veya ölçümlerde düşünülmeyen çalışmalarda kullanılan bir modeldir.
DENEYSEL KAVRAM: Tamamen kontrolsüz nedenlerin kontrol edildiği bir ortamda yönetim değişkenleri arasındaki nedensel bağlantının tanımlanmasına dayanan bir çalışma olarak tanımlanan kavramdır. TEK KONU MODELLerİ - Tıp - Psikoloji - Özel Eğitim - İletİşİm BOZUKLUĞU
MODELLerİ - Fenomolojik Analiz - Entnografik Gözlem - Tarihsel Araştırma - Uzun Vadeli OLGU Teorisi: Duygularla kabul edilebilen kavram, olgu kavramıdır. ETNOGRAFI: Belirli kültürel grupların veya olguların bir veya daha fazla yerel alanda yoğun saha çalışmaları ile sistematik bir
çalışmasıdır. FENOMEN ANALİzİ: Algı, duygular gibi olgulara odaklanarak özünü görme yi hedefleyen bir modeldir. TARİHİ ARAŞTIRMA: Bir olay ile önceki dönemler arasındaki ilişkiyi incelemek veya bir olayın önceki dönemlerdeki güncel olaylar üzerindeki etkisini incelemek için kullanılır.
TEMEL KURAM: Bu teori, kalite araştırmalarında toplanan verilerden kaynaklanan bir teori olarak adlandırılır. EYLEM ARAŞTIRMASI: Uygulamada karşılaşılan sorunlara etkili çözümler bulmak için uygulayıcıların başvuru sürecini kendi başlarına veya araştırmacıların yardımıyla
incelemeleri gerekmektedir. KARMA MODELLER - Hibrit modeller birbirlerini dizginlemek için teknikler yerine birbirlerini güçlendirmek için yöntemler kullanmalıdır. Birbirini destekleyen güçlendirilmiş nitel ve nicel yöntemler seçmek ve kullanmak önemlidir. Benzer veri sağlayan yöntemler
tercih edilmemelidir. - İkna etmek yerine, tam ilk gözde çıkmalıdır. Kaldırılmalıdır. sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri aöf çıkmış sorular kamu yönetimi. aöf maliye bölümü sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri çıkmış sorular. aöf sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri çıkmış sınav
soruları. aöf sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri güz dönemi çıkmış sorular. sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri aöf çıkmış sorular pdf
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