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Eylem Araştırması Nedir?

 Bazı sınıflamalara göre uygulamalı nitel

araştırmalardan biri olan eylem araştırmaları

eleştirel yansıtma ve sorgulama yoluyla yaşamın

kalitesini artırmak için önceden planlanmış,

düzenlenmiş ve işbirliğine dayalı sistematik

incelemelerdir (Bogdan ve Biklen, 1998; Jonson,

2002; Mills, 2003).
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 Fraenkel ve Wallen (2003) eylem araştırmasını

“bir problemi çözmek ya da yerel bir uygulama

hakkında bilgi vermek için bilgi toplamak

amacıyla bir ya da daha fazla kişi, ya da gruplar

tarafından yapılan araştırma” olarak

tanımlamaktadır (akt.Kuzu,2009).
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Adı eylem araştırması olarak belirtilmese de Dewey

1900’lü yılların başlarında uygulamacıların geliştirdiği

araştırma çalışmalarını yapmıştır (Uzuner,2005).

Eylem araştırması teriminin isim babası, Kurt Lewin

sosyal psikolog ve eğitimcidir. Sorunun gerçekleştiği

bağlamla ilgili çalışmaları 1940’lı yıllarda ABD’de

yaygındır (akt.Uzuner, 2005).
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Stephen Corey, ise eylem araştırmalarını eğitimde
kullanan ilk araştırmacılardandır. Eğitimde bilimsel
yöntemin değişim oluşturacağına, eğitimcilerin hem
araştırmaya hem de bu bilgilerin uygulanmasına
katılmalarının gereğine inanmıştır.

Corey’e göre, eylem araştırmasının amacı, genelleme
yapmak değil, günlük yaşantımızda gerçekleşen
değişiklikleri yerine getirmektir (Ekiz, 2003; Ferrance,
2000 akt. Uzuner).
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Kökenini toplumsal hareketlerden alan eylem

araştırmalarının eğitim alanına uyarlanan tanımı

çeşitli şekillerde yapılmıştır:

(1) Eylem araştırması, eylemlerin ve öğretimin

niteliğini anlamak ve iyileştirmek için gerçek sınıf

veya okul durumunu çalışma süreci olarak

tanımlanabilir (Hensen 1996; Mctaggart, 1997;

Schmuck, 1997).
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(2) Öğretmenlerin kendi uygulamalarını, gözlemlemeleri
veya bir problemi ve bir eylemin olası yönünü
incelemeleri için sistematik ve düzenli bir yoldur
(Foshy, 1998; Tomlinson, 1995).

(3) Okul ve sınıf temelli eğitimsel uygulamaları
geliştirmeyi amaçlayan ve genellikle öğretmenler
tarafından gerçekleştirilen araştırmalardır (Demirel,
2005).
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Eylem araştırmaları öğretim, öğrenme ve belli bir okulun

işleyişi gibi konularda var olan sorunların öğretmenlerin,

okul müdürlerinin ve diğer paydaşların doğrudan

katılımları ve işbirliğiyle bir ekip olarak gerçekleştirdikleri

eylemleri sistematik sorgulamadır (Beverly; 1993; Mills,

2003).
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Eylem araştırmasının aşamaları

Eylem araştırması süreci, beş temel adım veya bölüm 
içerir:

1. Soru sormak, bir problem/durum belirlemek veya 
inceleme alanı tanımlamak,

2. Hangi verilerin, nasıl ve hangi sıklıkla toplanması 
gerektiğine karar vermek,

3. Verileri toplamak ve analiz etmek,

4.Bulguların nasıl kullanılabileceğini ve 
uygulanabileceğini betimlemek,

5. Bulguları paylaşmak veya rapor etmek.
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Eylem araştırmasının özellikleri nelerdir?

 Eylem araştırması sistematiktir.

 Araştırmaya bir yanıtla başlanmaz.

 Eylem araştırmasının karmaşık veya ayrıntılı olması
gerekmez.

 Veri toplamaya başlamadan önce araştırma yeterince
planlanmalıdır.

 Araştırma süresi araştırma sorusuna, ortama, veri toplama
durumuna göre değişkendir.

 Gözlemler düzenli, ancak gereğinden çok uzun olmamalıdır.
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 Eylem araştırmaları basit ve informalden, daha detaylı ve
formal biçimlere uzanabilir.

 Eylem araştırması bir kuram üzerine kurulabilir.

 Eylem araştırması nicel bir araştırma değildir. (Araştırmacı
herhangi bir şeyi ispatlamak zorunda değildir. Amaç,
anlamak ve çözüm bulmaya çalışmaktır.)

 Eylem araştırmalarında nicel yöntemler kullanılabilir, ancak
bulguların ya da uygulama sonuçlarının geniş topluluklara
genelleştirilmesinde araştırmada bazı değişkenlerin kontrol
edilmemiş ya da hesaplanmamış olabileceği göz önüne
alınarak gerekli uyarılar yapılmalıdır (Kuzu, 2009).
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Eylem araştırmaları katılımcılara,

katılımcıların araştırmadaki rollerine,

eylemin gerçekleştirildiği ortamlar gibi

değişkenlere göre çeşitli şekillerde

sınıflandırılabilir.
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Eğitim ortamlarındaki eylem araştırmaları şu
şekilde sınıflanabilir:

a) Sınıfındaki bir sorunu araştıran bir öğretmenin
bireysel olarak yaptığı araştırmalar;

b) Yaygın bir sorun üzerinde çalışan bir grup
öğretmen, okul yöneticileri veya dışarıdan katkıda
bulunan üniversite öğretim elemanlarının
gerçekleştirdikleri okul çapında araştırmalar;

c) Bir eğitim bölgesinin sorunu üzerinde çalışan bir
ekip ve diğer katılanların gerçekleştirdiği
araştırmalar (Uzuner, 2005).
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Bir öğretmen sınıfındaki öğretim stratejileri, sınıf

yönetimi, materyallerin kullanımı veya öğrencilerin

öğrenmeleri gibi konularla ilgili olarak çözümler

arıyor olabilir.

 Öğretmenler, okul yöneticilerinden, ailelerden veya

öğretim elemanlarından destek alabilirler.
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Bireysel olarak gerçekleştirilen öğretmen

araştırmalarının en önemli yetersizliği bir

öğretmen istemediği sürece tüm bu süreç ve

sonuçlar öğretmenin sınıfından dışarı

çıkmaz.

15



Okul çapında gerçekleştirilen araştırmalarda tüm
okulda yaygın olan konulara odaklanılır. Örneğin, bir
okul velilerin katılımını artırmak isteyebilir. Bir başka
okul yönetimi, karar verme mekanizmaları hakkında
problem çözmeye çalışıyor olabilir.

Okuldaki çalışanlar takımlar oluşturarak verileri
toplarlar, analiz ederler ve eylem için karar verirler.
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Eğitim bölgesi çapındaki eylem araştırmaları çok daha
karmaşıktır ve daha fazla kaynak kullanılarak
gerçekleştirilir. Araştırmanın getirdiği çözümler de
daha büyüktür; toplumu etkileyen kararlarının
alınmasına olanak sağlar. Örgütlenme, performans
belirleme veya karar verme süreçleriyle ilgili konular
olabilir. Birkaç okulda yaygın olan problemin çözümü
için düzenlenebileceği gibi örgütsel yönetim sorununu
da ifade edebilir.
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18 Eylem Araştırmasının Amacı

Eylem araştırması, bir çok nedenle yapılabilir. Bu
araştırma türü, hemen tüm alanlarda ortaya
çıkan sorunlara çözüm bulmaya yönelik bir
araştırma çeşididir; uygulamacıların her türlü
sorunlarını çözmek için kendi uygulamalarını
incelemeleri üzerine kurulu bir süreçtir.
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Somut sosyal sorunlara doğrudan yaklaşım,

Araştırma sürecinde sonuçların uygulamaya 
dönüştürülmesi,

Araştırmacı ve etkilenen taraflar arasında 
eşitlik

Eylem araştırmasının öne çıkan 
önemli üç özelliği



20 Eylem Araştırması Türleri

Kaynaklarda farklı eylem araştırması türlerine
rastlamak mümkündür. Eylem araştırmasının bireysel
olarak sınıf bazında, birkaç sınıfı kapsayarak grup
halinde ve okul çapında veya bölgesel nitelikte ise
takım hâlinde yapılabilmektedir.



21 Teknik/bilimsel/işbirlikçi eylem araştırması

Bu yaklaşımda, daha önceden belirlenmiş bir

kuramsal çerçeve içinde bir uygulamanın test

edilmesi veya değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yaklaşım, uygulama sürecini betimlemeye çalışır.

Uygulama sürecinde uygulayıcı ve araştırmacı

arasında sıkı bir etkileşim vardır.



22 Uygulama/karşılıklı işbirliği/tartışma odaklı 
eylem araştırması

Araştırmacı ve uygulayıcı bir araya gelerek uygulamada
ortaya çıkan olası sorun alanlarını, bu sorunlara neden
olan olası etmenleri ve olası müdahale yollarını saptarlar.

Yaklaşım, uygulamayı geliştirmeye yönelik olduğundan
“uygulama odaklı eylem araştırması” olarak da bilinir.

 “Teknik/bilimsel/işbirlikçi” yaklaşıma göre daha esnektir.



23 Özgürleştirici/geliştirici/eleştirel eylem 
araştırması

Bu yaklaşımda uygulayıcıya yeni bilgiler, beceriler ve
deneyimler kazandırılması ve uygulayıcının kendi
uygulamalarına karşı eleştirel bakış açısı kazanması
amaçlanmıştır.

Uygulayıcının kendi uygulamalarını bir problem çözme
süreci olarak görmesi ve sürekli olarak bu süreç içinde
kendi rolünü sorgulaması sağlanır.

Uygulamalarına eleştirel bir gözle bakabilme anlayışını
geliştirmesi sağlanır.
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Eylem araştırmalarının diğer araştırma
yöntemlerinden farkları

Eylem Araştırması Diğer Araştırma Yöntemleri

Yerel sorunları çözmeye odaklıdır. Durumları sınama, genelleştirilebilir 

bilimsel bilgiler üretmeye odaklıdır.

Araştırmanın yürütülebilmesi için çok fazla 

eğitim gerekmez.

Araştırmanın yürütülebilmesi için gerekli 

ve yeterli düzeyde eğitim alınması 

zorunludur.

Araştırmacı sorun bağlamının içinden bir 

kişidir.

Araştırmacı genellikle sorun bağlamının 

doğrudan içinde değildir.

Genellikle sorun durumuna özgü yeterlikte 

araştırmacının geliştirdiği veri toplama 

araçları kullanılır.

Genellikle uzmanlar tarafından geliştirilmiş 

ya da denetlenmiş veri toplama araçları 

geliştirilir.

Araştırmanın bulguları ve sonuçları 

araştırma bağlamının özelliklerine ve 

değerlerine göre yorumlanır.

Araştırmanın bulguları ve sonuçları 

evrensel özellikler ve değerlere göre 

yorumlanır.

Kasıtlı örneklem üzerinde çalışılır. Örneklemin seçkisiz olması tercih edilir.



25 Eylem Araştırmalarının Diğer Araştırma 
Türlerinden Farkları

Eylem Araştırması Diğer Araştırma Yöntemleri

Araştırmanın araştırmayla ilgili 
bireysel deneyim ve görüşleri veri 
olarak dikkate alınır.

Araştırmanın araştırmayla ilgili 
bireysel deneyim ve görüşleri veri 
olarak dikkate alınmaz.

Araştırmanın sonuçları çok az 
genellenebilir.

Araştırma sonuçları genellenebilir.



Uygulama süreci

Eylem araştırmasının eylemi planlama, planı
eyleme geçirme, veri toplama ve çözümleme ile
yansıtma süreci şeklinde gerçekleşen döngüsel bir
uygulama biçimi olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Eylem araştırmasının bu aşamaları doğrusal bir
yapıya sahip değildir; gerektiği taktirde bazı
aşamaları çıkarılabilir, yeri değiştirilebilir veya
gerekli durumlarda bazı aşamaları tekrarlanabilir.

Eylem araştırması döngüsel bir süreçtir.
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Eylem Araştırmalarının Diyalektik 
Döngüsü (Mills, 2003).
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Bir Odak Alan Tanımlamak: Odaklaştığınız

araştırma alanı kendi uygulamanızdaki öğrenme

ve öğretimi içermelidir. Ayrıca bu konu kendi

kontrol alanınız içersinde değişimi ve gelişmesi

için heyecan duyacağınız, bir konu olmalıdır.
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Veri Toplamak: Çeşitli kaynaklardan toplanan
veriler problemin çözümü için daha geniş bakış
açısı yaratır.

Eylem araştırması sürecinde veri toplama
teknikleri araştırma sorularına, araştırmanın
durumuna ve araştırmacının bireysel yeterliklerine
göre değişkenlik gösterebilir.

 Yaygın olarak kullanılan bu teknikler:
deneyimlere dayalı teknikler, sorgulamaya dayalı
teknikler ve incelemeye dayalı teknikler olarak
sınıflandırılabilir.
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Deneyimlere dayalı teknikler:

Araştırmacının veri toplama sürecine bizzat katılım
gösterdiği aktif ve pasif katılım, katılımcı gözlem,
saha notları, toplantı tutanakları ve gözlemler vb.
veri toplama araçları deneyimlere dayalı teknikler
arasında sayılabilir.
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Sorgulamaya dayalı teknikler:
Yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve yarı-

yapılandırılmış görüşmeler, standart testler,
anketler, tutum ölçekleri, kontrol listeleri, öz
değerlendirme formları vb. veri toplama
araçlarını içerir.

İncelemeye dayalı teknikler: 
Ses ve video kayıtları, günlükler, internet

kayıtları, e-postalar, öğrenci ürünleri,
haritalar, günlükler, planlar, arşiv kayıtları
vb. veri toplama araçlarını içerir (Kuzu,
2009).

31



Eylem araştırmasında veri toplama süreci
sistematik olarak ilerler. Hem nitel hem de nicel
veri toplama tekniklerinden yararlanılabilir.

Araştırma sürecinde toplanan verilerin analizinde
de nitel ve nicel analiz yaklaşımlarından
yararlanılabilir (Hendricks, 2006: 3).

Eylem araştırmasından elde edilen verilerin
çözümlenmesinde en sık kullanılan yöntemler
betimsel çözümleme, içerik çözümlemesi ve
tümevarım çözümlemesidir (Kuzu, 2009).
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Eylem araştırmasının geçerlik ve güvenirliği nicel
araştırmalardakinden farklılık göstermektedir. Eylem
araştırmasının yerel bazda gerçekleştirilmesi ve verilerin
kendine özgü olmasından dolayı, nicel araştırmalarda
kullanılan iç geçerlilik, dış geçerlilik, güvenirlik ve
nesnellik eylem araştırmalarına doğrudan uygulanamaz;
ancak bunların yerine eylem araştırmasının geçerliğini
test etmek için inandırıcılık, transfer edilebilirlik,
güvenilmeye layık olma ve onaylanabilirlik ölçütleri
kullanılır (Guba, 1981, aktaran Mills, 2003).
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Araştırmacının inandırıcı olması: (Uzmanlık,
bilgililik) Araştırmacının tüm karmaşıklıklarla ve
kolayca açıklanamayan kalıplarla baş etme
becerisidir.

Transfer edilebilirlik: Araştırmacının her şeyin
bağlama dayalı olduğuna ilişkin inancıdır.
Araştırmacı bağlamla ilgili ayrıntılı betimsel veri
toplar ve araştırma raporunu ayrıntılı olarak
yazarak transfer edilebilirliği sağlamaya çalışır.
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Güvenilmeye layık olma: Verilerin sağlamlığı ve
dengeliliğidir. Araştırmacı çeşitli veri toplama
tekniklerinden yararlanır.

Onaylanabilirlik: Verilerin yansız ve objektif
olmasıdır. Araştırmacı çeşitli veri ve veri
toplama tekniğini karşılaştırarak ve yansıtma
yaparak onaylanabilirliği sağlar.
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Eğitimde eylem araştırmalarının önemi

Eylem araştırmaları gerek kuram ve uygulama
arasındaki boşluğu doldurmaları gerekse
öğretmenin aktif katılımı ile öğretmenleri yetkili ve
kuvvetli kılar.

Sınıflarıyla ilgili yeni bilgiler edinmelerine yardım
eder. Yansıtıcı düşünme ve öğretimi teşvik eder.
Öğretmenin pedagojik dağarcığını genişletir.
Öğretmeni kendi eserinden sorumlu kılar (Uzuner,
2005).

36


