NİTEL ARAŞTIRMA

SAHA ARAŞTIRMASI
• Kendi gündelik yaşantılarının doğal akışında hareket eden insanların
incelenmesidir.
• Genel olarak 2’ye ayrılır.

Etnografya
Etnometodoloji

SAHA ARAŞTIRMASI
ETNOGRAFYA
• Farklı bir kültürün anlaşılmasını kolaylaştırmak için, kültürün içindeki birinin
bakış açısından çok ayrıntılı bir betimlemeyi sağlayan saha araştırmasıdır.
• Etno: İnsanlar, halk
• Grafya: Bir şeyin tanımlanması
• Doğal ortamda yapılırlar.
• Etnografik araştırmacı veri toplarken, kültürün tüm grup üyeleri tarafından
paylaşıldığı varsayımıyla, herhangi bir grup üyesini katılımcı olarak ele alır.

SAHA ARAŞTIRMASI
ETNOMETODOLOJİ
• Sağduyuya dayalı bilgiyi incelemek için, felsefe toplumsal kuram ve
yöntemi birleştiren bir sosyal bilim yaklaşımıdır.

• İnsanların gündelik toplumsal gerçekliklerini inşa etmek ve sürdürmek
için kullandığı kuralları ortaya çıkarmak üzere küçük ölçekli ortamlarda
sıradan toplumsal etkileşime bakar.

SAHA ARAŞTIRMASI
ETNOMETODOLOJİ
• Kırılma Deneyleri:
• Bir saha araştırmacı, toplumsal anlamlar ve ilişkiler hakkında çeşitli
yönleri açığa çıkarmak için kasıtlı olarak toplumsal kurallar ve davranış
kalıplarını kırdığında gerçekleşir.
• Kurucusu Harold Garfinkel: Öğrencilerini müşterileri tezgahtar
zannetmeleri için mağazaya göndermesi.
• Öğrencilerin ısrarı sonucunda müşterilerin kabul etme ya da
soğukkanlılığı koruyamama davranışı göstermeleri

EYLEM ARAŞTIRMASI
• Değişim v gelişimi sağlama odaklı, bireylerin kendi uygulamalarını
içeren, sistematik bir biçimde verilerin toplandığı ve yansıtmalı
sorgulamaların yapıldığı, bunlara dayalı yeni eylem planlarının
hazırlanıp uygulandığı bilimsel araştırma sürecidir.
• Uygulamada karşılaşılan sorunları araştırma ve çözüm üretme
• Eğitim alanında sıklıkla kullanılır.

OLGUBİLİM (FENOMENOLOJİ)
• Farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip
olmadığımız olgulara odaklanmaktadır.
• «okulda başarısızlık» sık karşımıza çıkan bir olgudur.
• Nicel yöntemlerle de araştırılabilir.
• Ancak;
• Başarısızlık öğrenci yaşamında ne anlama gelmektedir.
• Başarısızlık öğrencinin çeşitli ilişkilerini nasıl etkilemektedir.
• Başarısızlık öğrenci yaşamında ne tür sorunlara neden olur? Bibi sorulara
odaklanmaktadır.

KURAM OLUŞTURMA
• Kuram oluşturma çalışmaları anlamlara ve yaşantılara odaklanması
bakımından olgu bilime yakındır.
• Ancak olgulara ilişkin kuramlar ortaya koyma olgu bilim araştırmalarında
söz konusu değildir.
• Kuram oluşturmada var olan kavramlara ve anlayışa özgün bir katkı söz
konusudur.
• Örn: Glaser ve Strauss (1967) yaşamının son dönemindeki hastaları
incelemiş. Bu hastaların geçtiği duygusal evreleri reddetme, kabul etme,
kızgınlık, kendisiyle barışma olarak açıklamıştır.
• Bu evler hastaların çoğunda gözlemlenmiş bu nedenle bir kuram olma
niteliği kazanmıştır.

DURUM ÇALIŞMASI (ÖRNEK OLAY)
• Bir birey, bir kurum, bir grup, bir ortam, çalışılacak durumlara örnek
oluşturabilir.
• Amaç belirli bir duruma ilişkin sonuçlar ortaya koymaktır.
• Yin (2014) durum çalışmasını bir olay yada bağlam arasındaki sınırlar
açık olmadığında güncel bir durumu gerçek yaşam alanında irdelmek
olarak tanımlamıştır.
• Durum çalışmalarında nasıl ve neden sorularının yanında ne soru da
önem taşımaktadır.
• Örn: X üniversitesinin, a,b,c bölümlerinde öğretim elemanlarının
yaşadığı en önemli iletişim sorunları nelerdir?

SÖYLEM (ANLATI) ARAŞTIRMASI
• Konuşma ve metinler aracılığıyla oluşan anlam ürünleri ile ilgilenen
geniş kapsamlı, sosyal ve kültürel araştırmalar içinde kullanılan bir
çözümleme yöntemidir.

• Günlük cümlelerin ya da metinlerin söylenme bağlamında
incelenmesine dayanmaktadır.

DOKÜMAN İNCELEMESİ
• Nitel araştırmalarda doğrudan gözlem ve görüşmenin olanaklı
olmadığı durumlarda veya araştırmanın geçerliğini artırmak amacıyla,
görüşme ve gözlem yöntemlerinin yanı sıra, çalışılan araştırma
problemiyle ilişkili yazılı ve görsel malzeme ve materyallerin
araştırmaya dahil edilmesidir.

NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM SEÇİMİ
• Nitel araştırmada olasılıksız örnekleme yöntemleri kullanılır.
• Bunlara amaçlı örnekleme yöntemleri adı verilir.
• Amaçlı örnekleme yöntemlerinin çoğu, ilk olarak uzun zamana
yayılmış ve derinlemesine analizi ön plana alan etnografya geleneği
içerisinde ortaya çıkmıştır.

NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM SEÇİMİ
AMAÇLI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ
• Amaçlı örnekleme yöntemleri zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen
durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir.
• Amaçlı örnekleme yöntemleri bazı kaynaklarda ölçüt örnekleme
olarak da ele alınmaktadır.

NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM SEÇİMİ
AMAÇLI ÖRNEKLEME YÖNTEMİ TÜRLERİ (PATTON
1987)
• Aşırı veya aykırı durum örneklemesi
• Maksimum çeşitlilik örneklemesi
• Benzeşik örnekleme
• Tipik durum örneklemesi
• Kritik durum örneklemesi
• Kartopu ya da zincir örnekleme
• Ölçüt örnekleme
• Doğrulayıcı ya da yanlışlayıcı örnekleme
• Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi

NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM SEÇİMİ
AMAÇLI ÖRNEKLEME YÖNTEMİ TÜRLERİ (PATTON
1987)

• Aşırı veya aykırı durum örneklemesi: Derin bir incelemeye tabi
tutulabilecek sınırlı sayıda ancak aynı ölçüde de bilgi bakımından
zengin durumların çalışılmasını öngörür.
• İlköğretime geçişte yaşanan sonuçları çalışmak isteyen bir nitel
araştırmacı, var olan okullar arasından seçkisiz yöntemle bir örneklem
oluşturarak çalışmasını yapabilir. Ancak evrenin geniş olması
örnekleme açısından sorunlar ortaya çıkarır. Bunun yerine aynı
çalışma uygulama açısından çok iyi ve çok kötü performansa sahip
birkaç okulda yapılır ve okullar derinlemesine incelenir.

NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM SEÇİMİ
AMAÇLI ÖRNEKLEME YÖNTEMİ TÜRLERİ (PATTON
1987)
• Maksimum çeşitlilik örneklemesi: Amaç göreli olarak küçük bir
örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf
olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır.
• Örneğin: İlköğretime geçişle ilgili sorunları çalışmak isteyen bir
araştırmacının örneklemini Ankara kırsalı, kent merkezi ve
varoşlardaki okullar seçmesi

NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM SEÇİMİ
AMAÇLI ÖRNEKLEME YÖNTEMİ TÜRLERİ (PATTON
1987)
• Benzeşik (homojen) örnekleme: Maksimum çeşitlilik örneklemesinin
tam tersine bir örneklemedir. Amaç, küçük benzeşik bir örneklem
oluşturma yoluyla belirgin bir alt grubu tanımlamaktır.
• Örneğin: Okul-aile işbirliği konusunu çalışmak isteyen bir nitel
araştırmacı, okulla işbirliği konusunda en az katılımı gösteren düşük
sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyi olan anneleri hedefleyebilir. Bu tür
gruplardan odak grup görüşmeleri yoluyla etkili veri toplanabilir.

NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM SEÇİMİ
AMAÇLI ÖRNEKLEME YÖNTEMİ TÜRLERİ (PATTON
1987)
• Tipik durum örneklemesi: Araştırmacı yeni bir uygulamayı veya
yeniliği tanıtmak istiyorsa bu uygulamanın yapıldığı veya yeniliğin
olduğu bir dizi durum arasından en tipik bir ya da birkaç tanesini
saptayarak bunları çalışabilir.

• Örneğin: Ankara kent merkezindeki devlet okullarının sorunlarını
irdelemek isteyen araştırmacının, Ankara kent merkezinde bir ya da
birkaç tane tipik ortalama düzeydeki devlet okulunu seçerek bunları
çalışma yoluna gidebilir.

NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM SEÇİMİ
AMAÇLI ÖRNEKLEME YÖNTEMİ TÜRLERİ (PATTON
1987)
• Kritik durum örneklemesi: Araştırmacının problemi ile ilgili bir
durumu ya da sınırlı birkaç derinlemesine incelemesidir.
• Örneğin: bir yönetmelik yürürlüğe girmeden önce aileler için anlaşılır
olup olmadığı konusunda yüksek eğitim düzeyine sahip ailelerin kritik
durum örneklemesine alınması sağlanabilir. Eğer bu aileler anlamakta
zorlanıyorsa, düşük eğitim düzeyindeki ailelerin anlaması daha zor
olacaktır.

NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM SEÇİMİ
AMAÇLI ÖRNEKLEME YÖNTEMİ TÜRLERİ (PATTON
1987)

• Kartopu ya da zincir örnekleme: Araştırma süreci «Bu konuda en çok
bilgi sahibi kimler olabilir? Bu konuyla ilgili kim veya kimlerle
görüşmemi önerirsiniz?» sorularıyla başlar.
Süreç ilerledikçe elde edilen isimler ve durumlar kartopu gibi
büyüyerek devam eder. Belirli bir süre sonra hep aynı isimler öne
çıkmaya başlar ve araştırmanın görüşeceği birey sayısı azalır.

NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM SEÇİMİ
AMAÇLI ÖRNEKLEME YÖNTEMİ TÜRLERİ (PATTON
1987)
• Ölçüt örnekleme: Önceden belirlenen bir dizi ölçütü karşılayan bütün
durumlar çalışılır. Ölçüt ya da ölçütler araştırmacı tarafından
hazırlanabilir ya da daha önceden oluşturulmuş bir ölçüt listesi
kullanılabilir.
• Örn: Mücade sporu yapan , kadın, milli sporcu

NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM SEÇİMİ
AMAÇLI ÖRNEKLEME YÖNTEMİ TÜRLERİ (PATTON
1987)

• Doğrulayıcı ya da yanlışlayıcı örnekleme: Araştırmacının herhangi bir
kavramsal çerçeve olmadan, tümevarımcı bir yöntemle, herhangi bir
araştırma problemi üzerinde çalışmaya başlamasıyla süreç başlar.
• Bir süre sonra araştırmacı çalıştığı konu ile ilgili temaları keşfetmeye
başlar.
• Doğrulayıcı durumlar halihazırla bulunmuş temalara zenginlik katar.
• Yalnışlayıcı durumlar da halihazırda bulunmuş sonuçlara alternatif ve
zıt açıklamalar getirilmesini sağlar ve bulunmuş sonuç ve temaların
hangi sınırlar içerisinde geçerli olduğunu belirler.

NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM SEÇİMİ
AMAÇLI ÖRNEKLEME YÖNTEMİ TÜRLERİ (PATTON
1987)

• Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi: Araştırmaya hız ve pratiklik
kazandırır. Araştırmacı yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durumu
seçer. Genellikle araştırmacının diğer örnekleme yöntemlerini
kullanma olanağının bulunmadığı durumlarda kullanılır.
• En az tercih edilmesi gereken örnekleme yöntemidir. Araştırmanın
niteliğini düşürür.

ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLMALI
Nitel araştırmada örneklem büyüklüğünü belirlemede dikkate alınması
gereken birkaç ilke vardır.

• Araştırmanın odağı
• Veri miktarı
• Kuramsal örnekleme

ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLMALI
• ARAŞTIRMANIN ODAĞI
• Araştırmada bazen bir veya birkaç durum aynı anda çalışılmasına
belirli özellikleri taşıyan bir grubun tek başına çalışılmasına
odaklanabilir.
• Yılın öğretmeni seçilen bir öğretmenin uyguladığı öğretimi planlama
ve uygulama için tek bir öğretmen üzerinde çalışılırken, öğretmenlerin
oluşturduğu öğrenme-öğretme süreçlerinde daha fazla öğretmenle
çalışmak gerekir.

ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLMALI
• Veri Miktarı:
• Örnekleme dahil edilecek birey ya da bireylerden elde edilmesi
planlanan verinin derinliği ve genişliği örneklem büyüklüğü ile ters
orantılıdır.
• Yani veri miktarı arttıkça görüşülecek kişi sayısı azalır. Bir araştırmaya
iki saatlik görüşmelerle 20 kişi dahil edilebilir ya da Bir bireyle farklı
zamanlarda onlarca derinlemesine görüşme yapılabilir ya da kişi
gözlenebilir.

ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLMALI
• Kuramsal örnekleme:
• Kuram oluşturma strateji ile yapılan araştırmalarda kullanılır. Glaser Ve
Strauss’un ortaya attıkları bu kavram, araştırma sorusunun yanıtı
olabilecek kavramların ve süreçlerin tekrar etmeye başladığı aşamaya
(doyum noktası) kadar veri toplamaya devam edilmesini gerektiren bir
örnekleme yaklaşımıdır.

NİTEL ARAŞTIRMADA GEÇERLİK
• Nitel araştırmada geçerlik, araştırmacının araştırdığı olguyu, olduğu
biçimiyle ve olabildiğince yansız gözlemesi anlamına gelmektedir.
• İç Geçerlik: Araştırmacı olarak gözlediğimiz sandığımız olaylar ya da
anladığımızı düşündüğümüz olgulara ilişkin yorumlarımız gerçek durumu
yansıyor mu?
• Miles ve Huberman (1994) tarafından araştırmada elde edilen bulguların ve
sonuçların doğruluğunu kontrol edinen geçerliğe ilişkin bazı sorular ortaya
koymuştur.
• Bu sorulara yeterli yanıt verilebilirse iç geçerlik sağlınmış olur

NİTEL ARAŞTIRMADA GEÇERLİK
• Dış Geçerlik: Araştırma sonuçlarının genellenebilirliğine ilişkindir.
• Eğer bir araştırmanın sonuçları benzer ortamlara ve durumlara
genellenebiliyorsa araştırmanın dış geçerliliğinin olduğu söylenebilir.
• Miles ve Huberman(1994) dış geçerlik için belirli soruların
cevaplanması gerektiğini belirtmiştir.

NİTEL ARAŞTIRMADA GÜVENİRLİK
• Ölçme aracının her ölçümde aynı sonucu vermesi
• Gözleme bağlı güvenirlik: Aynı zaman diliminde birden fazla
araştırmacının bir olgu ya da olayı aynı biçimde ölçmesidir.
• (Birden fazla araştırmacının aynı veri toplama aracı ile (gözlem ile) veri
toplaması, analiz etmesi ve bunların karşılaştırılması)

NİTEL ARAŞTIRMADA GÜVENİRLİK
• Ölçme aracının her ölçümde aynı sonucu vermesi
• Gözleme bağlı güvenirlik: Aynı zaman diliminde birden fazla
araştırmacının bir olgu ya da olayı aynı biçimde ölçmesidir.
• (Birden fazla araştırmacının aynı veri toplama aracı ile (gözlem ile) veri
toplaması, analiz etmesi ve bunların karşılaştırılması)

