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Etnografi Araştırmalar:  
 

CRESWELL’e göre: 
1)  Gerçekçi Etnografi Araştırmalar    2) Eleştirel Etnografi Araştırmalar  

 

1)  Gerçekçi Etnografi Araştırmalar:   
 - Objektiflik söz konusudur. 

 - Üçüncü kişinin bakış açısıyla yaklaşılır. 

 - Kişisel ön yargı, siyasi hedef ve yargıdan uzak durulur.  
 

2)  Eleştirel Etnografi Araştırmalar:   

   - Herhangi bir nedenle kişilerin ötekileştirilmesine karşı çıkar.  
      (Güç, sınıf farkı, ırk, cinsiyet, vb.)     

  -Dışlanan grupların özgürleştirilmesini savunur.  
  - “Güç, güçlendirme, eşitsizlik, haksızlık, egemenlik, baskı, hegemonya ve 

mağduriyet” konularına değinir. 
 

Etnografi araştırma örneği  

 
 

5) ANLATI ARAŞTIRMALARI:                             NİTEL ARAŞTIRMALAR 
 

BÜYÜKÖZTÜRK 

Anlatı araştırmaları insanların bir konuya veya duruma ilişkin deneyimlerini  
    -Yaşamış oldukları hikâyeler ile inceler.  
 

İnsanların yaşadıkları olayların ardışık olarak düzenlenmesi 
 - Bu olaylar arası ilişkilerin kurulması ve böylece bu olayların 

   → Belirli hedef kitle için anlamlandırılması sağlanır. 
 
 

Anlatı  

- Olumlu/olumsuz bir durumun hikâyelendiği 
       →  Âşık olma gibi bir fenomen olabileceği gibi 

                  → Yaşam öykülerinin analiz edilme süreci de olabilir.  
 

Eğitim alanında çeşitli önemli konulara ilişkin 

         - Eğitimcilerin seslerinin ve deneyimlerinin  
              - Derinlemesine incelenmesi ve  

                   -Öğrenme-öğretme ortamlarının daha iyi anlaşılması için  
                                                                             → Hikâyeler kullanılabilir.  

 

Böylece uygulamacıların hikâyeleri 
  - Anlatı araştırmaları yoluyla betimlenerek  

       → Eğitimdeki problemli durumların daha iyi anlaşılması sağlanır.  

 
D. JEAN CLANDİNİN ve MİCHAEL CONNELLY  

→ Eğitim alanında anlatı çalışmalarını ilk defa uygulayanlardandır. 
 

 

Anlatı Araştırmasının Özellikleri  CRESWELL’e göre: 
 

1) Hikâyeyi anlatanlar ile araştırmacı arsında bir iş birliği ortaya çıkar.  
 

2) Bireylerin kimlikleri ve kendilerini nasıl gördüklerini  

     → Ortaya çıkaran deneyimler ele alınır.  
 

3) Farklı veri toplama teknikleri bir arada kullanılabilir.  
 

4) Araştırmacının hikâyeyi kronolojik sıraya koyması önemlidir.  

     → Gerekirse yeniden hikâyeleme ile doğru sırayı yakalamak gerekir.  
 

5) Analizinde tematik (neler söylendiği) 

    - Yapısal (söylenenlerin arkasındaki gerçeklik/doğa) veya  

    - Diyalojik/performans (hikâyeyi kimin yönlendirdiğine bağlı) 
                                                                         →  Yöntemler kullanılabilir. 

 

Anlatı Araştırmasının Aşamaları  GAY’a göre: 
 

1) Araştırma amacının ve incelenecek olayın belirlenmesi 

2) Bu olaya ilişkin deneyimi olan araştırma katılımcılarının belirlenmesi  
3) Araştırma sorularının belirlenmesi 

4) Araştırmacının rolünün belirlenmesi ve gerekli izinleri alınması  

5) Veri toplama yöntemlerinin belirlenmesi ve verilerin toplanması 
6) Araştırma katılımcısı ile işbirliği sağlanarak  

     - Araştırmada yazılan hikâyenin doğrulanması  

7) Araştırmanın raporlaştırılması 
 

Anlatı Araştırmasının Türleri: 
 

   1) Otobiyografi   4) Kişisel hikâyeler 
   2) Biyografi   5) Sözlü tarihtir. 

   3) Hayat hikâyesi   
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Anlatı Araştırmasının Veri Toplama Teknikleri: 
 

1) Alan Notları   6) Sözel Tarih 

2) Günlük Kayıtları   7) Mektup Yazma 
3) Görüşme   8) Otobiyografik Yazı 

4) Hikâye Anlatma  9) Biyografik Yazı 

5) Yeniden Hikâyeleştirme  10) Diğer Alıntı Veri Kaynakları 
 

Anlatı araştırma örneği 

 
 

 

NİTEL YAKLAŞIMIN ÖZELİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

 
 

 
 
 

 

NİTEL ARAŞTIRMALARIN ÖZELLİKLERİ (ÖZET) 

 

NİTEL ARAŞTIRMALAR     BÜYÜKÖZTÜRK’e göre: 
 

1) Doğal ortamda çalışılır. 

2) Verilere doğrudan kaynağından ulaşılır. 

3) Detaylı betimlemeler ile bağlam ve olgular  
       derinlemesine anlaşılır şekilde ele alınır. 

4) Olgu ve davranışların nasıl ve neden gerçekleştiğine odaklanılır. 

5) Elde edilen bilgiler sentezlenir ve ikna edici genellemelere gidilir. 
6) Katılımcının anlamasına ve anlamlandırmasına odaklanılır.  

7) Araştırma deseni, çalışmanın gerçekleştiği duruma göre gelişir ve değişir.  
 

 
KARMA ARAŞTIRMALAR 

 

Araştırmacı (lar)ın,  
-Nicel ve nitel yöntemlerin ve yaklaşımların (veya kavramların)  

 - Karışımlarını (veya kombinasyonlarını)  

 - Tek (veya bir dizi) araştırmada kullanması   
     → Karma araştırmayı işaret eder. 

 

Yapılmak istenen çalışmanın amacına ve varılmak istenen noktaya bağlı olarak 
  → Seçilecek olan yöntem belirlenmektedir.  
 

Ancak araştırma deseni uygunsa her iki yöntem birden kullanılabilir.  
- Ama aynı çalışmada hem nicel araştırma hem de  

                    Derinlemesine nitel araştırmalar yapmak → Oldukça zor bir süreçtir.  
 

Bu tür çalışmalar bazen ne nicel ne de nitel araştırma süreçlerine uymaz!  
 

EKİZ’in görüşü  

“Önemli olan, konunun yaklaşımı belirlemesidir.  

   → Yaklaşımın konuyu belirlemesi değil!  
- Unutulmaması gereken en önemli konu:  

Hiçbir yaklaşım tek başına güçlü bir şekilde her türlü konuyu inceleyemez!”  

 

00000   

00000   

00000   

00000   



MODÜL 4                                               12-A                       Konu Anlatım 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Karma Yöntem Araştırmalarının Kullanım Yerleri ve Amaçları: 
 

1) Ölçek, anket formu ve diğer veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve  

    - İyileştirilmesinde, geliştirme, uygulama ve değerlendirme çalışmalarında  
2)  Verilerin onaylanması ve çapraz doğrulamasında 

3)  Aynı konuların farklı yönleriyle incelemesinde 

4)  Farklı açılardan karmaşık olguların keşfedilmesinde ve  
5)  Tek bir yöntemle elde edilen bulgularının araştırılması veya test edilmesinde 
 

JOHNSON ve ONWUEGBUZİE karma yöntem araştırmalarının  

 → İki temel amacının olduğunu vurgulamıştır:  
 

1) Çeşitleme ve tamamlayıcılık:  

   - Nicel ve nitel yöntemler uygulayarak elde edilen sonuçları  

      → Doğrulanmak veya geliştirmektir.  
 

2) Başlatma, geliştirme ve genişletme:  
  - Nicel ve nitel yöntemler uygulanarak elde edilen sonuçlardan yararlanarak  

       → Yeni araştırma soruları türetmektir. 
 

 

JOHNSON ve ONWUEGBUZİE karma yöntem araştırmalarının  

   → Güçlü yönlerini şu şekilde ifade etmektedir:  
 

1)  Sayılara anlam katmak için kelimeler, resimler ve anlatılar kullanılabilir.  
 

2) Kelimelere, resimlere ve anlatılara hassasiyet katmak için sayılar kullanılabilir.  
 

3) Nicel ve nitel araştırma paradigmalarının  

   → Güçlü yönlerinin birlikte kullanılması sağlanabilir.  
 

4) Araştırmacı temelli bir kuram oluşturulabilir ve  

    → Oluşturulan bu kuram test edilebilir.  
 

5) Araştırmacı tek bir yöntem ve yaklaşımla sınırlı olmadığından daha fazla ve 

daha geniş kapsamlı araştırma sorularına cevap bulabilir.  
 

6) Araştırmacı çalışmasında kullandığı bir yöntemdeki zayıflıkların  

   → Üstesinden gelmek için diğer yöntemin güçlü yönlerinden faydalanabilir.  
 

7) Elde edilen bulguların doğrulanması için daha güçlü kanıtlar sağlayabilir.  
 

8) Tek bir yöntem kullanıldığında eksik kalabilecek unsurlar (içgörü, anlayış)  

   → Diğer yöntemle tamamlanabilir.  
 

9) Elde edilen sonuçların genellenebilirliğini artırmak için kullanılabilir.  
 

10) Kuram ve uygulamanın birlikte ele alındığı karma yöntem araştırmalarında  

    → Araştırma problemine ilişkin daha bütüncül ve eksiksiz bilgi sağlanabilir. 
 
 

Karma Yöntem Araştırmalarında Karşılaşılabilecek Başlıca Sınırlılıklar: 
 

1) Araştırmacıların hem nitel hem de nicel araştırma yöntemleriyle 

      → Başa çıkmaları zor olabilir.  
 

2)  Özellikle iki yöntem aynı anda işe koşulduğunda veya  
                       - Araştırmacılar takım hâlinde çalıştıklarında  

                                       → Karma yöntemin uygulanması zorlaşabilir. 
 

 

Karma araştırmaların zaman içerisindeki yolculuğu:  
    

a) Birden fazla nicel yöntemin birlikte kullanılması  

b) Birleştirilmiş anket ve görüşmelere yer verilmesi  

c) Nitel ve nicel verilerin çeşitlendirilmesi  
ç) Sadece tek araştırma, duruma göre araştırma ve  

    - Yararcı araştırma paradigmalarını benimseyen araştırmacıların  

        → Görüşlerinin birleştirilmesi  
d) İki geleneksel paradigmanın (nitel ve nicel) varsayımlarının  

        → Tartışılması ve uzlaştırılması  

e) Karma yöntem araştırmalarının çeşitlerine ilişkin  
        → Bir sınıflandırma sisteminin belirlenmesi  

f) Çoklu yöntemlerin bir araştırma sürecinde kullanılması  

g)  Pek çok açıdan karma yöntem araştırmalarının sağladığı  
        →  Olanakların belirlenmesi 

ğ) Araştırma sürecinde karma, nitel ve nicel yöntemlerin karşılaştırılması  

h) Karma yöntemin nitel ve nicel yöntemlerin doğal tamamlayıcısı olarak            
      →  Konumlandırılması 
 
 

Karma araştırmalarda çeşitleme oldukça önemlidir. 

 DENZİN’in ifade ettiği çeşitleme türleri Şekil 4’te özetlenmiştir: 
 

 
            

 

 

 

 

 

 

                Şekil 4. Çeşitleme olarak da isimlendirilen zenginleştirme türleri 
 

Karma Desen Türleri: 
 

 

1) Zenginleştirilmiş Desen 3) Keşfe Yönelik/Keşfedici Desen 

2) Açıklayıcı Desenler 4) Gömülü Desen  
 

Karma Desen Türleri   HANSON, CRESWELL, CLARK, CRESWELL 
 

1) Ardışık Açımlayıcı   2) Ardışık Keşfedici    3) Ardışık Dönüşümsel  
 

1) Ardışık açımlayıcı yaklaşımda: 
 

 - Öncelikle Nicel veri toplanır ve analiz edilir.  

   → Sonrasında da nitel veri sürece dâhil edilir ve bütünleştirme yapılır. 
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2) Ardışık keşfedici yaklaşımda da  
 
 

- Öncelikle nitel veri toplanır ve sonrasında nicel aşama yürütülür.  

 

3) Ardışık Dönüşümsel yaklaşımda  
 

 

- Kuramsal bakış açısı ve bulgulara yönelik öngörü açıkça ifade edilir.  
- Nicel veya nitel bakış açısının sırası veya vurgulanma derecesi önemli değildir!  

 
 

Karma Yöntem Araştırmasının Aşamaları Nelerdir? 

 

 
 

Şekil 5. Karma yöntem araştırmalarında izlenebilecek adımlar 

 

Karma yöntem araştırmalarının örneği 

 

 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETİĞİ 

 

ETİK ifadesi 1830’lu yıllarda  
 - CHARLES BABBAGE tarafından yayınlanan  

   → “Bilimsel Araştırmalarda Sahtekârlık” isimli çalışmasında ele alınmıştır.  
 

Charles Babbage kimdir?  
 

- Bilgisayarın çalışma mantığını ortaya koyan bir bilim insanıdır. 

     → “Fark Motoru” isimli hesap makinesi bilgisayarın atası kabul edilebilir. 
 

CRESWELL  araştırmacıların özellikle  
 

- Veri toplama sürecinde etik kaygıları üst düzeyde tuttuklarını 
  - Oysa araştırma sürecinin ilk adımında henüz tasarı aşamasındayken 

     -  Başlayıp tamamlanması ve yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçlerde 

          → Etiği akıldan ve vicdandan çıkartmamak gerektiğini dile getirmiştir.  
 

Creswell’in bu kaygısı yalnızca nitel araştırmalar için değil 

  → Tüm araştırmalar için geçerlidir.  
 

Etik 

- İyi davranış sergileme 

 - Toplumsal olarak iyi ve kötünün ayrımını yapma 
    - Mesleki olarak benzer iyi davranışı benimseme ve  

           → Kötü davranıştan sakınma olarak açıklanabilir.  

 
Bilimsel araştırma etiğinin Sınıflandırılması: 
 

1) Genel Bilimsel Araştırma Etiği  

2)  Araştırmacı-Katılımcı Etiği  

3)  Yayın Etiği  
 

1) Genel bilimsel araştırma etiği    

 - İlk söylenecek unsur araştırmanın alanyazın (literatür) taramasının 

     → Detaylı yapılması sağlam temellere oturtulmasıdır. 
  - Sonrasında doğru araştırma yönteminin benimsenmesi ve  

     → Tüm sürecin araştırma ekibi ile paylaşılmasıdır.  

 
Verilerin saklanması hassas bir konudur. 

       → Araştırma bitiminde imha edilmelidir.  
 

- Dijital olarak saklanacak verinin gizliliği ayrıca önemlidir.  

- Veri analizinde geçerlik ve güvenirlik analizleri vazgeçilmezdir. 

 

ERSOY Temel Etik İlkelerini 5(beş) başlıkta sıralamaktadır:  
 

1) Kişiye saygı (özerklik)                          4) Adalet  

2) Yararlılık                                   5) Bütünlük ve Dürüstlük.  

3) Zarar vermeme (kötü davranmama) 
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