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3) Zayıf Deneysel Desenler: 

Denek temelinde seçkisiz atama YOK!     Grup eşleştirme YOK!  
 

Desende iç geçerliliği tehdit eden faktörler 

    - Kontrol edilemez!   =>  Seçkisizlik söz konusu değildir!  
 

Zayıf deneysel desenler 3’e ayrılır: 
1) Tek grup ön test-son test deseni 

2) Statik grup karşılaştırmalı desen  

3) Statik grup ön test-son test deseni 
 

1) Tek grup ön test-son test desen  
Deneysel işlemin etkisi tek bir grup üzerinde yapılan çalışmayla test edilir.    

  -Deneklerin bağımlı değişkene ilişkin ölçümleri  

     Uygulama öncesinde→ Ön test 
     Uygulama sonrasında → Son test olarak  

             → Aynı denekler ve aynı ölçme araçları kullanılarak elde edilir.  
 

→ Seçkisizlik ve eşleştirme yoktur!  

 

Araştırma sorusu: Sosyal beceri eğitimine katılan ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin 
derse katılım düzeyleri uygulama öncesi ve sonrasına göre farklılaşmakta mıdır? 

 

 
 
 

2) Statik grup karşılaştırmalı desen:  

 Bu desende hazır olan gruplar kullanılır.  

 - Deneklerin gruplara seçkisiz atanması veya eşleştirilmesi söz konusu değildir! 
 

- Gruplardan biri deney (D), diğeri kontrol (K) grubu olarak belirlenir.  
 

    Desen→ Seçkisiz atamanın olmadığı “tek faktörlü desen” olarak da tanımlanır. 
 

Araştırma sorusu: Sosyal beceri eğitimine katılan ve katılmayan ilkokul 2. sınıf 

öğrencilerinin derse katılım düzeyleri arasında fark var mıdır? 
 

 
 
 

Şekildeki noktalı çizgi→ Deneklerin gruplara seçkisiz yerleştirilmediğini gösterir. 

Bu desende araştırmacı 

 - Hipotezini test etmek için 
   - Deney ve kontrol grubunun uygulama sonrasında elde edilen 

      - Derse katılım ölçeği puanlarının ortalamaları arasındaki farkı test eder.  
 

Desende deney grubundaki öğrencilere 8 haftalık sosyal beceri eğitimi verilirken, 

kontrol grubundaki öğrencilere hiçbir ek işlem verilmez!  
 

Grupların derse katılım düzeyleri, sadece uygulama sonrasında ölçülür.  

Özellikle seçkisiz atamanın olmaması ve uygulama öncesinde grupların bağımlı 

değişkene ait ölçümlerinin bilinmemesi nedeniyle gözlenen farkın sadece 
müdahaleden kaynaklandığını söylemek güçtür. 

 

 
 2) TEK DENEKLİ ARAŞTIRMALAR            NİCEL ARAŞTIRMALAR (2) 
 

Tek denekli araştırma  

 - Sadece bir ya da çok az sayıda deneğe ilişkin bulguların yorumlandığı  
    → Yarı deneysel bir araştırma türüdür.  
 

 

Genel olarak bu desenler  
 -Bir ya da bazı durumlarda birden çok denekle çalışılan ve  

- Değişimlerin grafiklerle izlendiği bir zaman serisi çalışmasıdır. 
 

Tek denekli araştırma birden çok denekle yürütülürse 

 → Bulgular her bir denek için ayrı ayrı incelenir.  
 

Araştırma denek üzerinde uygulanan birden çok aşamadan oluşur.  
Farklı aşamalar olması → Tekrarlı ölçümlerin yapılmasını gerektirir.  
 

Uzun süreli araştırmalar olduğundan  
-Hem ölçümleri hem de deneysel işlemleri  

  → Bağımsız değişken(ler) dışında etkileyebilecek faktörler kontrol edilmelidir.  
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Tek denekli araştırmanın türleri  

    - Araştırmanın değişkenlerine ve  

      - Deneysel işlemlerin nasıl uygulanacağına göre değişmektedir.    

(Deneysel işlemler değişkenlerin değiştirilme, kaldırılma veya oluşturulması içindir) 
 

A → Başlama düzeyini belirleme aşamasını 

B → Deneysel işlem aşamasını göstermektedir.  
 

Örneğin  

B deseni→ Sadece deneysel işlemin uygulandığı araştırma desenini 

AB deseni→  Önce başlama düzeyinin belirlendiği  
                       Sonra deneysel işlemin uygulandığı araştırma desenini 
 

ABA deseni 

 →Başlama düzeyinin belirlendiği 

 →Deneysel işlemin uygulandığı 
    →Deneysel işlemin ortamdan çıkarılmasının ardından  

    →Deneğin deneysel işlem öncesi uygulanan veri toplama aracıyla  

         → Durumunun tekrar belirlendiği deseni göstermektedir.  
 

Deneysel işlem bittikten (etkisi geçtikten) sonra  

- Başlama düzeyinin yeniden belirlenmesi nedeniyle  
→ AB, ABA, ABAB gibi desenlere genel olarak “AB desenleri” 

→ Başlama düzeyi 2. kez belirleniyorsa “geri dönüşlü tek denekli desenler” denir. 
 

AB desenleri deneysel işlem yapılmadığı zaman  

- Deneğin başlama düzeyine geri döndüğü durumlar için uygundur.  
 

ABCB deseninde ise farklı iki müdahale vardır: 
 

C’de, B’den farklı bir deneysel işlem yapılmakta ve  

  → Bağımlı değişken ölçülmektedir.  
 

Burada yapılan müdahalelerin  

- Öğrenci üzerindeki etkileri gözlemlenmeye ve  

- Hangi deneysel işlemin daha etkili olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır.  
 

BAB deseninde öğrencinin başlama düzeyi bilinmemektedir!  
 

Direkt deneysel işlemle başlanmakta  

- Sonra başlangıç düzeyi ölçülmekte ve  
   - Sonra tekrar deneysel işlem yapılmaktadır. 
 

 

 

Tek denekli araştırmalarda  

 

- İç geçerlik bağlamında tek/az sayıda denekle çalışılması  
  → Hem deneğin hem de deneysel işlemlerin kolay kontrol edilmesini sağlar. 
 

- Ancak aynı denek üzerinde çok sayıda işlem yapılması 

    → Veri toplama araçlarının etkililiğini azaltabilir!  
 

 

- Dış geçerlik bağlamında ise 

     - Seçkisiz örneklem alınmaması 
     - Çok az sayıda denekle çalışılması  → Dış geçerliği azaltır!  
 

Sonuçların genellenebilmesi için  

   → Aynı desen birçok kez ve farklı deneklerle çalışılmalıdır. 
 

 

 

 
NİTEL ARAŞTIRMALAR (1) 

 

 

Nitel araştırmaların tanımlanmasında bazı anahtar kelimeler vardır.  
 

Bunlar: Anlam, yorumlayıcı doğal yaklaşım ve dünyayı dönüştürme kabiliyetidir.  
 

Nitel yaklaşımda araştırmacılar doğal ortamdaki veri koleksiyonuna  
- Tümdengelim ve tümevarım yoluyla  

     →   Örüntü ve temalar kuran veri analizini kullanır.  
 

Nitel araştırmalar psikolojik ölçümler ve sosyal olaylarla ilgili  
    → Nicel araştırma yöntemlerine göre daha derinlemesine bilgi sağlar.  
 

- Geleneksel araştırma yöntemleriyle ifade edilmesi zor olan sorulara  

    → Cevap bulmak için gereklidir.  
 

Nitel araştırmaların nicel araştırmalara göre  

    → Daha bilimsel veya daha iyi olduğu söylenemez! 
 

- Her birinin kendi içinde  

   →Avantajları ve dezavantajları, zayıf ve güçlü yönleri vardır.  
 

- Önemli olan doğru yöntemi seçmek veya  

    → Bu yöntemlerin her ikisini birden uygun şekilde kullanmaktır. 
 

Nitel Araştırmanın Özellikleri: 

 
- Doğal ortam     - Sürece yönelik 

- Temel araç olarak araştırmacı    - Tümevarım ve tümdengelim veri analizi 

- Doğrudan veri toplama    - Araştırma desenlerinde esneklik 
- Çoklu yöntemler     - Araştırmacının katılımcı rolü 

- Zengin betimlemeler    - Yansıtıcılık ve  

- Bütüncül açıklama 
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Nitel ve Nicel Araştırmalar Arasındaki Farklar 

 

ÖZELLİK NİTEL NİCEL 
 

İzlenen yol Tümevarımsal Kuramsal bilgiler 

Araştırma deseni Esnek ve dinamik Nadiren değişim 

Araştırma süresi Doğrusal(-)  Ardaşık (-) Doğrusal(+)   

Hipotezler  Gelişme sürecinde (+) Başlangıç hipotezleri (+) 

Amacı  Nelerin başkalarınca nasıl 

anlamlandırıldığı 

İlişleri tanımlamak ve 

tahmin etmek 

Genellenebilirlik Yoktur! (-) Vardır (+) 

Veriler  Sözel ifadelerle betimleme Sayısal değerlere indirgeme 

Güvenirlik Sonuçların uygunluğuna 

bakılır 

Araçlardan elde edilen değerlere 

önem verme 

Geçerlik Bilgi kaynaklarının sağlaması 

yapılarak gerçekleştirilir. 

Ölçümleri istatiksel indekslere 

bağlı yapılır. 

Örneklem Alan uzmanları belirler Seçkisiz seçim yöntemleri ile 

Prosedürler  Anlatılarak betimlenir Kesin olarak tanımlanmıştır. 

Konu Dışı 

Değişkenler 

Mantıksal analizler tercih 

edilir. 

İstatistiksel olarak kontrol 

edilmesi tercih edilir. 

Ön yargılar Özel desenler kontroller terc. Araştırmacıya güvenilir. 

Sonuçlar Sözel ifadelerle anlatılarak 

özetlenmesi tercih edilir. 

İstatistiksel olarak özetlenmesi 

tercih edilir. 

Karmaşık olay ve 

olgular 

Bütününün tanımlanması 

tercih edilir. 

Analiz sürecinin yönetilmesi için 

küçük parçalara bölünür. 

Karmaşık olgu ve 

olaylar 

Dışarıdan müdahale edilmez! Amacı doğrultusunda 

yönlendirilebilir. 

Sonuç Alternatif görüşler üretir. Kesin ifadelerle sonuçlanır. 

Araştırmacılar Kendilerini araştırma dışında 

tutmaları mümkün değildir! 

Kendilerini araştırılan konunun 

dışında tutmaları mümkündür. 

 
Nitel araştırmaların aşamaları 
 

1) Çalışılacak olan konunun saptanması      4) Verilerin toplanması 
2) Çalışmadaki katılımcıların belirlenmesi      5) Verilerin analizi  

3) Hipotezlerin üretilmesi       6) Analizin yorumlanması 
 

 

NİTEL ARAŞTIRMALARIN TÜRLERİ 
 

1) Durum çalışması  5) Anlatı araştırması  
2) Eylem araştırması   6) Tarama araştırması  

3) Fenomenoloji çalışmaları  7) Tarihî araştırma 

4) Etnografi araştırması  8) Kuram oluşturma çalışmaları 
 
 

1) DURUM ÇALIŞMASI:                                     NİTEL ARAŞTIRMALAR 
 

 

MCMİLLAN ve YİN’e göre (örnek olay çalışmaları/case studies): 
 

Kendi gerçekliği içinde çalışan içerikle 

 - İçinde bulunulan içerik arasındaki sınırların 
      → Kesin hatlarıyla belirgin olmadığı araştırma yöntemidir. 
 

Bir veya daha fazla olayın, ortamın, programın, sosyal grubun veya  

   - Diğer birbirine bağlı sistemlerin  
          → Derinlemesine incelendiği araştırma yöntemidir. 
 

Bu tür çalışmalar  

Gerçek yaşamın güncel bağlam veya ortamdaki durumun incelenmesidir. 
 

 - Okul içinden (alan içi) ve  

 - Birden fazla okul arasında (alanlar arası) varlıklar incelenebilir. 

 
Durum çalışma türlerinin sınıflandırılması:  

BÜYÜKÖZTÜRK’e göre 
 

1) Tarihsel örgütleme  5) Çoklu durum 

2) Gözlemsel durum çalışması 6) Çoklu alan  

3) Hayat hikâyesi  7) Şeklinde sınıflandırılabilir  
4)  Durum analizi 
 

Durum çalışma türlerinin sınıflandırılması:  
STAKE’e göre 

1) İçsel durum çalışması  

2) Araçsal durum çalışması  
3) Ortak/çoklu durum çalışması 

 

Durum çalışmalarının aşamaları: 

MCMİLLAN- CRESWELL’e göre 
 

 

1) Durum çalışmasının uygunluğunu test etmek 

2) Problemin ifadesi 

3) Araştırma alanına girme 
4) Katılımcıların seçilmesi (amaçlı örnekleme) 

5) Verilerin toplanması 

6) Verilerin analizi (bütüncül analiz/tek yönlü analiz) 
7) İçsel durum/araçsal durumun raporlanması  

 

Durum çalışmalarının veri analiz yöntemleri  
BÜYÜKÖZTÜRK’e göre 

 1) Kategorik birleştirme   3)  Modelleri çizme  

 2) Doğrudan yorumlama  4) Doğal genelleme 
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Durum Çalışmalarının Özellikleri 
 

Özellik  Açıklaması 
 

Durum Birey, küçük grup, kuruluş, ortaklık, topluluk, ilişki, 
karar verme, proje olabilir. 

Amacı İçsel bir durum (benzersiz bir durumu) veya  

araçsal bir durum (seçilmiş durumu) ele alabilir. 

Veri Çeşitlendirilmelidir. 

Veri analizi İrdelenecek durumun birden fazla birimi veya tamamı olabilir. 

Betimleme Temalar, konular, belli durumlar seçilebilir. Çapraz durum 

analizi veya kuramsal model sunulabilir. 

Sonuç Çıkarımlar (Stake, 1995); model veya açıklamalar (Yin, 2009) 

şeklinde sunulur. 

 

Durum Çalışmalarının Olumlu Yönleri:  
 
 

•Yaşamın bir kesiti ile ilgili doğrudan ve derinlemesine bilgi sağlar.  

•Okuyucunun kendi bulunduğu durumla verilen durumu karşılaştırma şansı olur. 
•Alışık olunmayan durumları ayrıntılı irdeler.  

•Araştırmacı önceden belirlenen soru ve veri toplama yöntemlerini güncelleyebilir. 

 
Durum Çalışmalarının Olumsuz Yönleri:  
 

•Sonuçların genellenebilirliği düşüktür.  
•Kurum veya kişilerin kimliklerini gizlemek zordur.  

•Raporlaştırmada dil becerisi önemlidir.  

•Durum içinde kaç durum olduğunu belirlemek araştırmacı için zordur. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

2) EYLEM ARAŞTIRMASI                                  NİTEL ARAŞTIRMALAR 
 

Eylem araştırmaları  
-Bilimsel araştırma yönteminden daha çok mesleki gelişim modelidir. 
 

 

COSTELLO’ya göre Eylem araştırması: 
- Kişilerin kendi mesleki eylemleri hakkında araştırma yapmaları ve 

  - Değişim için eyleme geçmeleri temelinde gerçekleşen  

     → Sistematik bir müdahale sürecidir. 

 

Eylem araştırmaları  

-Sosyal bağlamın içinde yer alan eylemlerin niteliğini geliştirme çalışmasıdır. 
- Bu sosyal bağlam 

- Eğitim, sağlık, askeri vb. kurumların  

  - Eğitim, araştırma geliştirme ve uygulama gibi çalışmalarının gerçekleştiği  
    → Ortam, kişiler ve eylemlerden oluşmaktadır.  
 

Eylemlerin niteliğinin gelişmesiyle birlikte sosyal bağlamın niteliği de gelişir.  
 

Eğitimle ilgili eylem araştırması  

-Öğretim süreci içerisinde kullanılan bir yöntem olması nedeniyle  

  → Öğretmenlerin rolünü “araştırmacı öğretmen” olarak değiştirmektedir. 
 

Eylem araştırması yapan öğretmenler MİLLS’e göre: 

- Sadece akademisyenlerin ürettikleri bilgiyi kullanan bireyler değil 
- Bunun ötesinde bu bilgilerden de yararlanarak  

- Kendi karşılaştıkları problemlerle ilgili çözümleri  

  → Kendileri geliştirerek yeni bilgi üreten ve  
     → Bu sayede uzmanlıklarını ve mesleklerini geliştiren kişilerdir. 
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