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1) Statik grup karşılaştırmalı desen:                       Zayıf deneysel desenler  

 

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. 
 

      

Tablodaki noktalı çizgi→ Deneklerin gruplara seçkisiz yerleştirilmediğidir.  
 

 

2) TEK DENEKLİ ARAŞTIRMALAR          NİCEL ARAŞTIRMALAR (2) 

 

 

Tek ya da çok az denek bulgularının yorumlandığı yarı deneysel araştırmadır.  
 

 

Değişimlerin grafiklerle izlendiği bir zaman serisi çalışmasıdır. 
Birden çok denekle yürütülürse bulgular her bir denek için ayrı ayrı incelenir.  
 

Denek üzerinde birden çok aşama uygulanır→ Tekrarlı ölçümler yapılmalıdır. 
 

 

Tek Denekli Araştırmanın Türleri                  NİCEL ARAŞTIRMALAR (2) 
 

 

Araştırma değişkenine ve deneysel işlemin nasıl uygulanacağına göre değişir.   

A → Başlama düzeyi    B → Deneysel işlem aşaması  

 B deseni→ Sadece deneysel işlemin uygulandığı araştırma desenini 
 AB→ Önce başlama düzeyi belirlenmiş sonra deneysel işlem uygulanmış 

 

 ABA→ Başlama düzeyi  →Deneysel işlem →Durum tekrar belirleniyor 
 

Deneysel işlem bittikten (etkisi geçtikten) sonra  
Başlama düzeyinin yeniden belirlenmesi nedeniyle  

AB, ABA, ABAB gibi desenlere genel olarak “AB desenleri” denir. 
 

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

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 yapılır ve Bağımlı Değişken ölçülür. 

BAB deseninde öğrencinin başlama düzeyi bilinmemektedir!  
 

Direkt deneysel işlemle başlanmakta  
Sonra başlangıç düzeyi ölçülmekte ve sonra tekrar deneysel işlem yapılır. 

 

Tek denekli araştırmalarda  
   

 İç geçerlik bağlamında tek/az sayıda denekle çalışılması  

 Hem denek hem de deneysel işlemler kolay kontrol edilir. ( + ) 
 Aynı denek üzerinde çok sayıda işlem yapılması aracın etkinliğini azaltır! ( - ) 

 

 Dış geçerlik bağlamında seçkisiz örneklem alınmaması 

 Çok az sayıda denekle çalışılması  → Dış geçerliği azaltır!  ( - ) 
 

 

 

 

 

NİTEL ARAŞTIRMALAR (1) 
 

Nitel araştırmaların tanımlanmasında bazı anahtar kelimeler vardır.  
 

( Anlam, yorumlayıcı doğal yaklaşım ve dünyayı dönüştürme kabiliyetidir. ) 
 

Nitel yaklaşımda araştırmacılar Tümdengelim ve tümevarım yoluyla  
→ Örüntü ve temalar kuran veri analizini kullanır.  

Geleneksel araştırma yöntemleriyle ifade edilmesi zor olan sorulara  

→ Cevap bulmak için gereklidir.  
 

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

Nitel araştırmalar nicele göre daha bilimsel veya daha iyi denemez! 
 

 

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 

Bütüncül açıklama  

 

NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMALAR ARASINDAKİ 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 ?  İlişkileri tanımlamak/ tahmin et. 

 Genellenebilirlik  Yoktur! (-)  Vardır (+) 

 Veriler   Sözel ifadelerle betimleme  Sayısal değerlere indirgeme 

 Güvenirlik  Sonuçların uygunluğuna bakılır  Araçlardan elde edilen değerler 

 Geçerlik  Bilgi kaynakları sağlamasıyla  Ölçüm istatiksel indekslere bağlı  

 Örneklem  Alan uzmanları belirler  Seçkisiz seçim yöntemleri ile 

 Prosedürler   Anlatılarak betimlenir  Kesin olarak tanımlanmıştır. 
 Konu Dışı Değişken  Mantıksal analizler tercih edilir.  İstatistiksel olarak kontrol terc. 

 Ön yargılar  Özel desenler kontroller terc.  Araştırmacıya güvenilir. 

 Sonuçlar  Sözel ifadelerle özetlenmesi terc.  İstatistiksel özetlenmesi  tercih … 

 Karmaşık olay/olgu  Bütününün tanımlanması tercih    Küçük parçalara bölünür. 

Karmaşık olay/olgu  Dışarıdan müdahale edilmez!  Amacı doğrultusunda yönlendirme 

 Sonuç  Alternatif görüşler üretir.  Kesin ifadelerle sonuçlanır. 

 Araştırmacılar  Araştırma dışında olamazlar!  Araştırma dışında olabilirler 
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NİTEL ARAŞTIRMALARIN AŞAMALARI 

 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 gerçekliğindeki içerikle içinde bulunulan içerik arasındaki sınırların 
      → Kesin hatlarıyla belirgin olmadığı araştırma yöntemidir. 
 

Bağlantılı sistemlerin derinlemesine incelendiği Araştırma yöntemidir. 

Gerçek yaşamın güncel bağlam veya ortamdaki durumun incelenmesidir. 
 

Okul içinden (alan içi) okullar arasında (alanlar arası) varlıklar incelenebilir. 
 

 
 

Durum Çalışma Türlerinin Sınıflandırılması:              BÜYÜKÖZTÜRK 
 

 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 
 

(1) 

İçsel durum çalışması 
 

(2) 

Araçsal durum çalışması 
 

(3) 

Ortak/çoklu durum çalışması 
 

 

 

Durum Çalışmalarının Aşamaları:                    MCMİLLAN- CRESWELL 
 

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 
 

   1) Kategorik birleştirme      3)  Modelleri çizme 

   2) Doğrudan yorumlama    4) Doğal genelleme 

 

Durum Çalışmalarının Özellikleri: 

Özellik Açıklaması 
 

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

 Amacı İçsel (benzersiz bir durum) veya araçsal (seçilmiş durumu)  

 Veri Çeşitlendirilmelidir. 

 Veri analizi İrdelenecek durumun birden fazla birimi veya tamamı olabilir. 

 Betimleme Temalar, konular, Çapraz durum analizi veya kuramsal model  

 Sonuç Çıkarımlar, model veya açıklamalar şeklinde sunulur. 

 

Durum Çalışmalarının Olumlu Yönleri:  

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

2  Okuyucunun bulunduğu durumla verilen durumu karşılaştırma şansı olur. 

3  Alışık olunmayan durumları ayrıntılı irdeler. 

4  Araştırmacı önceden belirlenen soru ve veri toplama yöntemlerini günceller. 
 

Durum Çalışmalarının Olumsuz Yönleri:  

1  Sonuçların genellenebilirliği düşüktür. 

2  Kurum veya kişilerin kimliklerini gizlemek zordur. 

3  Raporlaştırmada dil becerisi önemlidir. 

4  Durum içinde kaç durum olduğunu belirlemek araştırmacı için zordur. 

 

 
 

  2) EYLEM ARAŞTIRMASI:                             NİTEL ARAŞTIRMALAR 
 

 Bilimsel araştırma yönteminden daha çok mesleki gelişim modelidir. 

 COSTELLO’ya göre Eylem araştırması: 

 Kişilerin kendi mesleki eylemleri hakkında araştırıp değişim için 

 → Sistematik bir müdahale sürecidir. 
 

Sosyal bağlamın içinde yer alan eylemlerin niteliğini geliştirme çalışmasıdır. 

Bu sosyal bağlamda Eğitim, sağlık, askeri vb. kurumların  

  - Eğitim, araştırma geliştirme ve uygulama gibi çalışmaları gerçekleşir.  
 

Eğitimle İlgili Eylem Araştırması 

 

Öğretim süreci içerisinde kullanılan bir yöntem olması nedeniyle  

  → Öğretmenlerin rolünü “araştırmacı öğretmen” olarak değiştirmektedir. 
 

      

 Eylem araştırması yapan öğretmenler MİLLS’e göre: 

 Sadece üretilen bilgiyi kullanmaz! Onlardan yararlanır. 

 Karşılaştıkları problemlerle ilgili çözümleri kendileri geliştirir. 
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Eylem Araştırmaları ile Nicel Araştırmaların Karşılaştırılması 

Eylem Araştırmaları Nicel Araştırmalar 
 

Genellenebilir (Çok az) Genellenebilir. 

Üst düzeye eğitime gerek yok! Belli bir eğitim düzeyi gerekir. 

Araştırmacı bağlamın içinden biridir. Araştırmacı bağlam içinden değildir! 

Veri toplama aracı araştırmacı 
tarafından geliştirilir/denetlenir. 

Veri toplama aracı uzman(lar) 
tarafından geliştirilir/denetlenir. 

Esnek olarak planlanır. Tutucu bir şekilde planlanır. 

Araştırmanın bulguları ve sonuçları 

bağlamın özelliklerine göre yorumlanır 

Araştırmanın bulguları ve sonuçları 

evrensel özellikler ve değerlere göre 
yorumlanır. 

Örneklem kasıtlıdır (amaçlı) Örneklem seçkisizdir. 

Araştırmacının bireysel deneyim ve 
görüşleri dikkate alınır. 

Araştırmacının bireysel deneyim ve 
görüşleri dikkate alınmaz! 

 

 

Eylem Araştırmasının Aşamaları:  Döngüsel bir süreçtir         KURUBACAK 
 

1) Plan   2) Eylem   3) Veri toplama 4) Yansıtma  

 

Eylem Araştırmalarında Veri Toplama Araçları: 

 1) Görüşmeler (bireysel ve odak grup)  

 2) Gözlemler  a) Gizli gözlem b)Açık gözlem c)Katılımlı gözlem (tam veya kısmi)  

 3)  Belge (doküman) analizi 
 

 

Eylem Araştırmalarında Veri Toplama Araçları 

 
 

Eylem Araştırmaları Çeşitleri: 

 a) Uygulamalı Eylem Araştırmaları b) Katılımlı Eylem Araştırmaları 
 

a) Uygulamalı Eylem Araştırmalarının Özellikleri: 

 1  Yerel uygulamalar üzerinde çalışır. 

 2  Bireysel/takım temelli araştırma içerir. 

 3  Öğretmenin gelişimine ve öğrencinin öğrenmesine odaklanır. 

 4  Bir eylem planını yürürlüğe koyar. 
 

 

b) Katılımlı Eylem Araştırmalarının Özellikleri: 

 1 Bireylerin yaşamlarını sınırlandıran sosyal meseleleri inceler. 

 2 Eşitlikçi iş birliğini vurgular. 

 3 Yaşam kalitesini yükseltecek değişimlere odaklanır. 

 4 Araştırmacının özgürleşmesi ile sonuçlanır. 
 

Eylem Araştırmalarında Veri Analizi Yöntemleri:  

 1) Hermenötik 6) Alan Analizi 11) Tümevarım 

 2) İçerik Analizi 7) Anlatıbilim 12) Karşılaştırmalı Analiz 

 3) Söylem Analizi 
8) Retorik (Hitabet)  

13) Taksonomi 

 4) Göstergebilim 9) Olay Analizi 14) Tipoloji 

 5) Metaforik Analiz 10) Mantık Analizi   15) Nitel/Nicel İstatistik 

 

 

NİTEL ARAŞTIRMALAR (1) 
 

  3) FENOMENOLOJİK ARAŞTIRMALAR:       NİTEL ARAŞTIRMALAR 
 

Görüngübilim çalışmaları olarak da tanınmaktadır.  

Görüngü: Duyularla algılanabilen her şey, fenomendir. (TDK, 2022) 
- Bireyin başına gelen olay, yaşantıdır.  Tanımlanabilir ve sonludur. 

 

Fenomenolojik Araştırmaların Amacı:  

Bireysel deneyimleri evrensel nitelikte açıklamaya çalışmaktır.  
Örneğin Mutluluk-Yaşlanmaya katlanma-Küresel salgınla mücadele gibi.  

Araştırmacılar fenomeni deneyimleyen kişilerden veri toplayarak    

“Neyin”       “Nasıl” deneyimi etkilediğinin betimlemesini sunar. 

(Dokusal)    (yapısal) 
 

FENOMENOLOJİNİN ÖNCÜLERİ:  

1) HUSSERL 2) HEİDEGGER 3) SARTRE 4) MERLEU-PONT  
 

Fenomenoloji Felsefeye 3 Farklı Bakış Açısı:                           KURUBACAK 

1) Felsefi bir akım    2) Felsefenin temeli    3) Nitel araştırma yöntemi 
 

Fenomenoloji                                              MERLEAU-PONT ve BANNAN 

Bireyin çevresindeki insanlarla  Deneyimlerinin kesiştiğini ve  

insanların etkileşimlerini  → Bir dişlinin çarklarına benzetir. 
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Fenomenolojik Araştırmanın Türleri:                              KURUBACAK 

1) Bireysel 3) Diyaloglu 5) Deneysel  

2) Ampirik  4) Hermenötik (yorumlayıcı) 6) Yorumlayıcı  
 

Fenomenolojik Araştırmaların Özellikleri 

Özellik Açıklaması 
 

Fenomen Tek bir kavram veya düşünceyi işaret eder. 

Örneklem Fenomeni deneyimleyen bir grup insan. (<10 kişi) 

Felsefi tartışmalar Yaşanılan deneyimler fenomenle ilgili → Öznel  

Diğer insanlarla ortak olan → Nesnel deneyimler. 

Araştırmacının rolü Kendisini ayraç içerisine alır. Her şeyle ilk kez 
karşılaşıyormuş bakış açısı “aşkın” olarak ifade edilir. 

Veri toplama süreci Genellikle mülakatlar yoluyla olur. Ancak gözlem, 

günlük, dokümanlar, drama, film ….. olabilir. 

Veri analizi Dar kapsamdan Geniş kap. doğru ilerler. (Sistematik) 

Gözlem süresi Uzun soluklu olmalıdır. 

Sonuç “Neyin” “nasıl” deneyimlendiğini bütünleştiren  

  →“Öz” betimlenir.   
 

Fenomenolojik araştırmanın probleminin uygunluğunu anlamak için  
“Bireylerin bir fenomen ile ilgili yaygın ve ortak deneyimlerini mi anlamaya 

çalışıyor?” sorusunun cevabının “evet” olması gerekir.  

 

Fenomenolojik Araştırmanın Aşamaları:                     KURUBACAK 

1) Görüngünün 

sezilme ve algılanması 

2) Görüngüye 

odaklanılması 

3) Görüngünün 

betimlenmesi 
 

Fenomenolojik Araştırmalarda Veri Elde Etme:              

 

1)  Görüşmeler  2)  Günlükler 3)  Çizimler  4)  Gözlemler….      ile elde ederiz.  
 

 

 

Ardından Verileri Analiz Ederken:              

 

a) Parçaların ve bütünlerin yapısı    b) Bir çeşitliliğin içindeki özdeşliğin yapısı  
c) Mevcudiyet ve yokluğun yapısı şeklindeki formlardan birini tercih edebiliriz. 
 

 
 

  3) ETNOGRAFİ ARAŞTIRMALAR:                   NİTEL ARAŞTIRMALAR 
 

Etnografi:  “Etno”→ İnsana “grafi” → Tanımlama, tasvir etmedir. 
Antropologlar tarafından geliştirildi. (Bir araştırma yöntemidir.) 

Bir grubun davranışını doğrudan gözlemleme ve gruba ilişkin bir betimlemedir. 

Etnografi: İnsanların dünyasını belgelendirmedir. 
 

 
 

 

Öğretmen betimlemeleri 

Sınıf etkinlikleri ile ilgili betimleme yazıyısı – Sunum, tartışma kayıtları, 
Öğretmenin ders planını ve öğrenci çalışmalarının örneklerini içerebilir.  
 

 

Etnografyacının İşi:                                                                            TAŞKIN 

 Yapılandırılmamış görüşmelerle hayatın özel bir yönünün belgelenmesidir. 

  - Şu sorulara odaklanır:  
 1) Toplumun üyeleri arasında iletişim nasıldır? Hangi anlamlar yaratılmaktadır?  

 2) Kültürel bilginin yapısı nedir? Kültürel bilgi nasıl düzenlenir? … 

 3) Dil, kültür ve düşünce arasındaki ilişkiler nelerdir? 
 

 

Etnografi Araştırmalarının Özellikleri: 

1)Aynı kültürdeki grubun kültürünün karmaşık ve eksiksiz betimlenmesi odaklı 
 

2) Grubun fikir ve inanç + Zihinsel faaliyetler + Bedensel faaliyetlerleri ilgilenilir    
 

3) Kültürdeki davranışlar uzun süre bozulmadan devam eder.  
 

4) Veri analizi için anahtar kelimeler:   - Emik    - Kültürel yorum ve  - Etiktir.  
 

    Emik: Araştırma konusunun kendi bağlamında değerlendirilmesi gerektiğidir. 
5) Araştırma sonunda aynı kültürü paylaşan grubun  

   Nasıl çalıştığı, nasıl hareket ettiği ve grubun yaşam şekline dair bilgi vermeli 
 
 

 

Etnografi Araştırmalarının Türleri:                                          CRESWELL 

1) Dini Etnografi 4) Feminist Etnografi            7) Gerçekçi Etnografi       

2) Yaşam Öyküsü 5) Etnografik Romanlar        8)  Eleştirel Etnografi 

3) Otoetneografi 6) Görsel Etnografi ------------------------------ 
 

Bilişsel Etnografi:  

 

 Daha yeni bir türdür. → Olay odaklı bir yöntemdir. 

-  Otantik dünyada bilişsel etkinliklerin nasıl gerçekleştirildiğini araştırır. 
 

 

 

Bilişsel Etnografiyi Geleneksel Etnografiden Ayıran Özellikler: 
 

Geleneksel Etnografi Bilişsel Etnografi 
 

 Bilgi açıklanır. Bilginin nasıl inşa edildiği açıklanır. 

 Grubun yarattığı anlamla ilgilenir Üyelerinin bu anlamı nasıl yarattığı ile … 

Üyelerinin günlük hayattaki maddi 

ve kavramsal kaynakları betimlenir 

Kültürel faaliyetlere  

Bu kaynakların nasıl yansıtıldığı incelenir. 

 Grupların düşünce biçimi ve 
 İnsanı insan yapan şeyler ele alınır 

Sosyokültürel bakışla bir faaliyetin anlık 
ve farklı zamanlardaki gelişimi irdelenir. 

Geleneksel Etnografiyi bilgilendirir   Süreç analiziyle etnografi araştırmasını 

derinleştirir. 
 

 

Etnografik görüşmeler → Yapılandırılmamış görüşmelerdendir. 

Farklı olarak → Katılımcıların kendi cevaplarını vermeleri sağlanır.  
 

Görüşmeci Görüşmeyi kontrol etmektense konuşmaya yön verir. 

→ “Kolaylaştırıcı” rolünü üstlenir.  (- Cevaplayıcıya özgür olduğu hissttirir.)     
 

 


