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Etnografi 10 (On) Temel Özellikle Açıklanır: 

1) Konumlanmışlık 5) Kişiselleştirme 8) Çarpıcılık 

2) Verim / Zenginlik 6) Yansıma / Dönüşlülük 9) Bağımsızlık 

3) Katılımcı Özerkliği 7) Öz Yansıma 10) Tarihsellik 

4) Açıklık     
 

Etnografi Araştırmalarının Veri Türleri: 

1) Gözlemler   4) Mekânsal Haritalama   6)  Mülakatlar   

2)  Testler ve Önlemler 5) Görsel-İşitsel Materyaller   7)  Ağ Araştırması 

3)  Anketler     
 

Etnografi Araştırmaları:                                                            CRESWELL 

 1) Gerçekçi Etnografi Araştırmalar      2) Eleştirel Etnografi Araştırmalar 
 

 Objektiflik söz konusudur. 
 Üçüncü kişinin bakış açısı …. (+) 

 - Kişisel ön yargı, siyasi hedef … (-) 

 

 Kişilerin ötekileştirilmesi (-)     

 Dışlanan grupların özgürleştirilmesi (+) 
“Güç, eşitsizlik, haksızlık, egemenlik, 

baskı,hegemonya - mağduriyet” konuları 
 
 

  5) ANLATI ARAŞTIRMALARI:                 NİTEL ARAŞTIRMALAR 
 

BÜYÜKÖZTÜRK 

Bir konuya veya duruma ilişkin deneyimleri ve yaşam hikâyeler ile inceler.  

Olayların ardışık olarak düzenlenir - Olaylar arası ilişkiler kurulur  
 → Belirli hedef kitle için anlamlandırılması sağlanır. 

 
 

D. JEAN CLANDİNİN ve MİCHAEL CONNELLY  

→ Eğitim alanında anlatı çalışmalarını ilk defa uygulayanlardandır. 
 

 

Anlatı Araştırmasının Özellikleri                                             CRESWELL 

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

 2) Bireylerin kimlikleri ve kendilerini nasıl gördüklerini ele alınır. 

 3) Farklı veri toplama teknikleri bir arada kullanılabilir.  

 4) Araştırmacının hikâyeyi kronolojik sıraya koyması önemlidir.  

 5) Çeşitli Yöntemler kullanılabilir: Analizinde tematik (neler söylendiği) 
Yapısal (gerçeklik/doğa) veya Diyalojik/performans(hikâyeyi yönlendirene bağlı) 
 

 

 

Anlatı Araştırmasının Aşamaları                                                             GAY 

 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 ile yazılan hikâyenin doğrulanması  

 7) Araştırmanın raporlaştırılması 
 

 

Anlatı Araştırmasının Türleri: 

1) Otobiyografi 3) Hayat hikâyesi   5) Sözlü tarihtir. 

2) Biyografi 4) Kişisel hikâyeler  
 
 

Anlatı Araştırmasının Veri Toplama Teknikleri: 

 1) Alan Notları  5) Yeniden Hikâyeleştirme  8) Otobiyografik Yazı 

 2) Günlük Kayıtları   6) Sözel Tarih  9) Biyografik Yazı 

 3) Görüşme  7) Mektup Yazma  10)Diğer Alıntı Veri Kaynak 

 4) Hikâye Anlatma   
 
 

NİTEL YAKLAŞIMIN ÖZELİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

ODAK 

1)Durum   Durum veya çoklu durumlar derinlemesine betimleme 

2)Eylem  Sosyal bağlamı inceleme  ( Öğretmen ve öğrenciye katkı…) 

3)Fenomenoloji  Deneyimin özünü kavrama 

4)Etnografi  Ayni kültürü paylaşan bir grubu betimleme 

5)Anlatı  Bireyin hayatını araştırma 

ANALİZ BİRİMİ 

1)Durum   Bir olayı, programı veya birden fazla bireyi araştırma 

2)Eylem  Araştırmacı bağlamın içinde /  öğretmen, öğrenci… araştırma 

3)Fenomenoloji  Ortak deneyime sahip birkaç bireyi araştırma 

4)Etnografi  Aynı kültürü paylaşan bir grubu araştırma 

5)Anlatı  Bir veya birden çok bireyin hayatını araştırma 

VERİ TOPLAMA ŞEKİLLERİ 

1)Durum   Mülakatlar, gözlemler, dokümanlar, insan ürünü eserler 

2)Eylem  Görüşmeler, gözlemler, dokümanlar 

3)Fenomenoloji  Mülakatlar, dokümanlar, gözlemler, sanat eserler 

4)Etnografi  Gözlemler, Mülakatlar, ulaşılabilen diğer kaynaklar 

5)Anlatı  Mülakatlar ve Dokümanlar 

VERİ TOPLAMA STRATEJİLERİ 

1)Durum   Durumun betimlenmesi üzerinden veri analizi 

2)Eylem  Eylem planları yoluyla içerik analizi, sistematik veri toplama 

3)Fenomenoloji  Önemli ifadeler, anlam birimleri, “öz”ün betimlenmesi 

4)Etnografi  Aynı kültürdeki grup betimlemesi temalarla veri analizi 

5)Anlatı  Öykü için veri analizi, “yeniden hikâyeleme” kronolojiye başv 

YAZILI RAPOR 

1)Durum   Bir veya birden çok durumun detaylı analizi 

2)Eylem  Mesleki gelişim için bağlam genelleme kaygısı ile betimlenmesi  

3)Fenomenoloji  Deneyimin “öz”ün betimlenmesi 

4)Etnografi  Aynı kültürü oluşturan grubun nasıl çalıştığını betimleme 

5)Anlatı  Yaşam öyküleri hakkında anlatı geliştirme 
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NİTEL ARAŞTIRMALARIN ÖZELLİKLERİ (ÖZET)  BÜYÜKÖZTÜRK 
 

1) Doğal ortamda çalışılır. 

2) Verilere doğrudan kaynağından ulaşılır. 

3) Detaylı betimlemeler ile bağlam ve olgular derinlemesine 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 karışımlarını araştırmada kullanması   
 

Seçilecek olan yöntem belirlenmektedir.  
Ancak araştırma deseni uygunsa her iki yöntem birden kullanılabilir.  

- Ama bu oldukça zor bir süreçtir.  
 

EKİZ’in görüşü “Önemli olan, konunun yaklaşımı belirlemesidir.”  

Yaklaşımın konuyu belirlemesi değil!  
Hiçbir yaklaşım tek başına yeterli olmayacağı unutulmamalıdır. 

 

Karma Yöntem Araştırmalarının Kullanım Yerleri: 

 1) Veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde 

 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 
 

Karma Yöntem Araştırmalarının İki Temel Amacı:    JOHNSON ve ONW. 

  1) Çeşitleme ve tamamlayıcılık:  

  Nicel ve nitel yöntemlerle sonuçları doğrulanmak veya geliştirmektir.  

 2) Başlatma, geliştirme ve genişletme:  
  Nic. ve Nit. Yönt. sonuçlardan yararlanarak yeni araştırma soruları türetmektir. 

 

 
 

Karma Yöntem Araştırmalarının  Güçlü Yönleri:       JOHNSON ve ONW. 

 1) Sayılara anlam katmak için kelimeler, resimler ve anlatılar kullanabilme 

 2) Kelimelere, resimlere … hassasiyet katmak için sayılar kullanabilme 

 3) Nicel ve nitel araştırmaların güçlü yönlerinin birlikte kullanabilme 

 4) Araştırmacı temelli bir kuram oluşturup oluşturulan bu kuram test edebilme 

 5) Araştırmacı tek bir yöntem ve yaklaşımla sınırlı değildir.  

 6) Araştırmacı bir yöntemdeki zayıflıklarına diğer yöntemin güçlü yönlerini … 

 7) Elde edilen bulguların doğrulanması için daha güçlü kanıtlar sağlayabilme  

 8) Tek bir yöntemdeki eksik unsurlar diğer yöntemle tamamlayabilme 

 9) Elde edilen sonuçların genellenebilirliğini artırmak için kullanabilme.  

 10) Araştırma problemine ilişkin daha bütüncül ve eksiksiz bilgi sağlayabilme 
 

Karma Yöntem Araştırmalarında Karşılaşılabilecek Başlıca Sınırlılıklar: 

 1) Araştırmacıların iki (nitel ve nicel) yöntemle başa çıkmaları zor olabilir.  

 2)  İki yöntem birlikte takım hâlinde çalıştıklarda zor olabilir. 
    
 

 

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 2) Açıklayıcı 3) Keşfedici 4) Gömülü 
 

Karma Desen Türleri:      HANSON, CRESWELL, CLARK, CRESWELL 

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

 

1) Ardışık Açımlayıcı Yaklaşımda: 
 

Nicel veri toplanır ve analiz edilir. Sonra da nitel veri ile bütünleştirme yapılır. 
 

2) Ardışık Keşfedici Yaklaşımda: 
 

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? 
 

…………….  
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETİĞİ 
 

ETİK ifadesini 1830’lu yıllarda CHARLES BABBAGE tarafından yayınlanan  

 “Bilimsel Araştırmalarda Sahtekârlık” isimli çalışmasında ele alınmıştır.  
 

Charles Babbage bilgisayarın çalışma mantığını ortaya koyan kişidir. 

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

CRESWELL araştırmacıların özellikle ilk veri toplama sürecinde etik kaygı 
taşıdıklarını ama bunun tüm çalışmada olması gerektiğini vurgular. 

Etik: İyi davranış sergileme - Toplumsal olarak iyi ve kötünün ayrımını yapma 

        Mesleki olarak benzer iyi davranışı benimseme ….  
 

Bilimsel araştırma etiğinin Sınıflandırılması: 
 

(1) 

Genel Bilimsel Araştırma E. 

(5) 

Araştırmacı-Katılımcı Etiği 

(8) 

Yayın Etiği 
 

1) Genel Bilimsel Araştırma Etiği  
 

 Araştırmanın taraması detaylı yapılmalı sağlam temellere oturtulmalı. 

 Sonrasında doğru araştırma yöntemi benimsenmeli. ( Süreç ekiple paylaşılır) 

Verilerin saklanması hassas konudur.→ Araştırma bitiminde imha edilmelidir.  
 

- Veri analizinde geçerlik ve güvenirlik analizleri vazgeçilmezdir. 
 

ERSOY Temel Etik İlkelerini 5(beş) başlıkta sıralamaktadır:  
 

 1)Kişiye saygı(özerklik)                            3) Zarar vermeme  5) Bütünlük ve Dürüstlük. 

 2) Yararlılık     4) Adalet  
 

 1) Kişiye saygı (özerklik) → Katılımcı araştırmaya kendi iradesiyle katılır  
 

 2) Yararlılık →  Maliyet, risk ve faydanın dengesi 

 3) Zarar vermeme →  Katılımcıların fiziksel, ruhsal bir zarara uğramaması 

 4) Adalet ilkesi →  Herkese eşit davranılması ve mahremiyete saygı duyulması 

 5) Bütünlük ve dürüstlük → Katılımcının verilerinin bütünlüğüne saygıdır. 
 
 

2)  Araştırma-Katılımcı Etiği  
 

 Bireye saygı ön planda tutulmalı seçim hakkının kendisinde olduğunu bilmeli 

 Araştırmanın amacı, yapısı ve süresi açıklanmalı ve tanımlanmalı 
 Aydınlatılmış onam formu doldurulmalı ( Sözel veya yazılı onay alınmalıdır.) 
 

Aydınlatılmış onam metninde  ERSOY’a göre: 

 - Araştırmanın amacı - Araştırmanın yapısı ve süresi - Beklenen faydalar 

 - Araştırmanın verebileceği sıkıntılar/ riskler/zararlar - Kişiye etkisi 
 - Kişinin istediği aşamasında vazgeçebileceği ve ona bir zararının olmayacağı… 
 

ERSOY’a göre Araştırmacı riskleri: 
Araştırmaya başlamadan önce konu tartışılmalıdır. 

İnsanlar için zararlarına göre gerekirse araştırmadan vazgeçmelidir.  

 Katılımcıları seçerken: 

 Kendi bakış açısına göre özel seçimler yapmamalıdır! (Bireysel adaleti zedeler.)  
 

3)  Yayın etiği  
 

 TÜBİTAK’ın etik ihlallerine ilişkin listeleri vardır. 
( Bu listeyi  1) Üniversitelerarası Kurulun (ÜAK) ve  

                   2) HAMUTOĞLU, YILDIZ ve AKGÜN de  belirtmiştir.) 
 

TÜBİTAK’ın etik ihlallerine ilişkin listeleri: 
 

1) Olmayan verileri üretmek (uydurma) 

2) Sonuçları, materyalleri değiştirmek (çarpıtma) 

3) Başkasının ürünlerini atıf yapmadan kullanmak (aşırma) 
4) Aynı çalışmaya başka başka yerlerde yayımlamak (dublikasyon) 

5) Bütününü parça parça yayın hâline getirmek (dilimleme) 

6) Araştırma desteğini belirtmemek 
7) Yazarlarının isim sırasını değiştirmek 

8) Yazar olmayan birini göstermek 

9) Yayınlanmamış başka birine ait çalışmayı kendine mal etmek. 
 

Araştırma etiğini garanti altına almak için başta vicdani sorumluluk 

  - Etik komisyonlardan   - Araştırma yapılan kurumlardan 
  - Bireylerin kendilerinden   - Reşit olmayanların velilerinden izin almak gerekir. 
 

 

VERİLERİN TOPLANMASI 
 

TURGUT’a göre ölçme birey ya da nesnelerin niteliklerinin uygun araçlar 

kullanılarak gözlenip → Gözlem sonuçlarının sembollerle gösterilmesidir.  
 

Ölçme Düzeyi (Ölçek Türü): Birey ya da nesnelerin ölçülen özelliklerine ilişkin 
elde edilen ölçme sonuçlarının matematiksel nitelikleridir. 

 

Ölçme Düzeyi (Ölçek Türü) Çeşitleri: 
 

 1) Sınıflama 2)  Sıralama 3)  Aralık   4) Oran 
 

Verilerin toplanmasında kullanılan farklı araçlar: 
 

1) Anket   3) Testler 

2) Görüşme/gözlem formu 4)  Derecelendirme ölçekleri 
 

Veri Toplama Araçları: 1) Araştırmacı tarafından doldurulan araçlar  
 

a- Derecelendirme ölçekleri     d- Çeteleme 

b- Görüşme çizelgeleri  e- Performans kontrol listeleri 

c- Gözlem formları    f- Zaman ve hareket kayıtları (loglar) 

Veri Toplama Araçları: 2) Denekler tarafından doldurulan araçlar  
 

a- Anketler d- Kişilik envanterleri 

b- Öz değerlendirme kontrol listeleri e- Başarı/yetenek testleri 

c- Tutum ölçekleri    f- Performans testleri 
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GEÇERLİK 
 

Araçlarla elde edilen bilgilerin araştırmanın amaçlarına hizmet etmesidir.  

Ölçülmek istenen özelliğin ölçülebilme derecesidir.  
 

GEÇERLİK TÜRLERİ 
 

1) Kapsam G. 2) Ölçüt G. 3) Yapı G. 4) Görünüş G. 

 

1) Kapsam Geçerliği: 

Ölçülmek istenen içeriğe ya da aracın ölçme amacına uygunluğu. 
 

2) Ölçüt Geçerliği: 

 Test puanlarının ölçüt puanları ile ilişkili olması 

 a) Ölçüt aynı veya yakın bir zamanda ölçülmüşse: Eş zaman/hâlihazır geçerliği 
 b) Sonra ölçülmüşse → Yordama geçerliği   

 Araçtan elde edilen puanlarla Diğer araç  puanları arasındaki ilişki incelenir.  
 
 

3) Yapı Geçerliği: 

 Test puanları, testin ölçtüğünü varsaydığı kavramı/yapıyı ölçüyor mu?  

 Test ölçtüğü özelliği nasıl bir yapısal model içinde ölçüyor? 

 Yapı geçerliği Araç ile ölçülmek istenen psikolojik yapı ve özelliklerin doğasıdır. 
 

4) Görünüş Geçerliği: 

 Teste ilişkin bir teknik değildir! 
 Bir ölçme aracının ismi, açıklamaları ve sorularıyla ölçüyor görünmesi durumu. 
 

 
 
 

Geçerliği Etkileyen Faktörler 
 

 1) Ölçme sonuçlarının güvenirliği  3) Puanlayıcı yanlılığı 

 2) Ölçme yöntemi ve madde sayısı  4) Uygulama koşulları 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

GÜVENİRLİK 
 

 

Aynı ölçme aracının bağımsız ölçümleri arasındaki tutarlılıktır. 
 

Elde edilen puanların hatadan ne kadar uzak olduğunun göstergesidir.   
 

 

Güvenirlik Katsayısının Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler: 
 

 1) Kuder Richardson (KR-20)  3) Testi yarılama  5) Test Tekrar Test 

 2) Cronbach Alpha (α)  4) Eş Formlar  
 

 

1) Kuder Richardson (KR-20) Yöntemi: 
 

 Bir testtte verilen cevaplar - 1 (doğru) ve 0 (yanlış) ile puanlandığında veya 
 Evet/hayır gibi iki seçenekli olması durumunda kullanılır.  
 

 

 

2) Cronbach Alpha (α)Yöntemi: 
 

 Özellikle cevapların derecelendirme ölçeğinde elde edildiği durumlarda … 
 

 

 

3) Testi yarılama (eş değer yarılar) Yöntemi: 
 

 Testin iki eş (paralel) formundan elde edilen puanlar arasındaki  

   → Korelasyona dayalı olarak testin tümü için güvenirlik tahmini yapılmasıdır. 
 

 

4) Eş Formlar Yöntemi: 
 

 Bir aracın iki farklı eş formu aynı gruba  aynı zaman diliminde uygulanır.  

 Ölçüm puanları arasındaki ilişki katsayısı yüksekse güvenirlik de yüksektir.  
 

 

 

5) Test Tekrar Test Yöntemi 
 

  Aynı aracın aynı gruba belli aralıklarla uygulanmasıdır.  
  İki ölçümden elde edilen puanlar arasındaki korelasyon hesaplanır.  

  → Bu işlemin amacı zamana bağlı değişmezliği göstermektir.  
 

 

Değerlendirmeciler Arası Tutarlılık: 

  Çok sayıda objenin belli bir özelliğe ne derece sahip olduğuna ilişkin  

  Çok sayıda bağımsız gözlemcinin verdiği puanların güvenirliğini incelenir. 
 

 

Ölçmenin Standart Hatası: 

“  Test puanlarının gerçek puanla olan sapma miktarını hesaplamada kullanılır.  
 

  Hesaplanan alt ve üst sınır gerçek puanın güven aralığını gösterir  
 

 

 

 

Güvenirliği Etkileyen Faktörler 

     1) Ölçme Aracına İlişkin Faktörler: 

1) Testin uzunluğu 3) Test uygulama yönergesi 5) Puanlamadaki nesnellik 

2) Maddelerin ifadesi  4) Maddelerin homojenliği  

     2) Testi Alan Birey ve Gruba Bağlı Faktörler: 

1) Bireysel değişkenler 2) Normal dağılım gösteren heterojen grup 

     3) Uygulama Koşulları: Sınav koşularının standart olması 

    4)  Zaman: Sınav süresinin az veya çok olması 
 
 

Madde analizi:  Madde özelliklerini incelemeye yönelik analizleri tanımlar.  

Madde güçlüğü:  Başarı ve yetenek testlerinde doğru cevaplama oranıdır. 

Madde ayırt ediciliği: 
Her bir maddenin grupları birbirinden ne kadar ayırt ettiğini gösterir. 

Bulunulan kültüre özgü ölçme aracının geliştirilmesi  

 → Daha çok tercih edilen bir yöntemdir.  
 
 


