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Nitel Araştırmada 
Geçerlik ve Güvenirlik

Bilimsel araştırmanın en önemli 
ölçütlerinden biri olarak kabul edilen 
geçerlik ve güvenirlik
araştırmalarda en yaygın olarak 
kullanılan iki en önemli ölçüttür.

Araştırmalarda kullanılan:

• veri toplama araçlarının  
• araştırma deseninin ve 
• veri analizinin

geçerliği ve güvenirliği çok dikkatli bir şekilde 
test edilmeli ve sonuçları okuyucuya rapor 
edilmelidir. 

Bunun için ayrıntılı olarak belirlenmiş tanımlar 
yöntemler ve istatistiksel testler vardır.

Nitel araştırmaya yöneltilen en önemli 
eleştirilerden birisi özellikle güvenirlik 
konusunda nicel araştırmalarda 
olduğu gibi yaygın olarak kullanılan 
tanımların yöntemlerin ve testlerin 
olmayışıdır. 

Nitel-Nicel Araştırmada Bu iki 
Öğenin Durumu

Her şeyden önce nitel araştırma daha 
çok bir olgunun “varlığına ve 
anlamına” yönelirken nicel araştırma 
bir olgunun “ne derece var 
olduğuna” yönelmektedir. 

Yani nitel araştırma araştırılan olgu ve 
olayların niteliğini ön plana çıkarırken 
nicel araştırma “sayısal özellikleri”
ön plana çıkarır.

Genel anlamda geçerlik araştırma 
sonuçlarının doğruluğunu konu 
edinir.

Nitel araştırmada geçerlik 
araştırmacının ilgilendiği konuyu 
olabildiğince tarafsız gözlemesidir.

Nitel Araştırmada Geçerlik
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Nitel Araştırmada Geçerlik

Nitel araştırmada geçerlik ölçme 
aracının ölçmeyi amaçladığı olguyu 
doğru ölçmesi ile yakından ilişkilidir. 
Bu durumda toplanan veriler gerçeği 
yansıtır ve araştırma sonuçlarının 
geçerliğine katkıda bulunur. 

Üzerinde çalışılan olgu veya konuyu bir bütün 

olarak incelemesi, bir resim oluşturulabilmesi 
için elde ettiği verileri teyit etmesine yardımcı 
olacak bazı ek yöntemler kullanılması gerekir. 
Bunlar:

• katılımcı teyidi

• meslektaş teyidi

• uzman incelemesi v.b.

Nitel Araştırmada Geçerlik Nasıl 
Sağlanır?

Geçerlik ikiye ayrılır:

İç geçerlik: Araştırma sonuçlarına 
ulaşırken izlenen sürecin çalışılan 
gerçekliği ortaya çıkarmadaki 
yeterliliğidir.

Dış geçerlik: Elde edilen sonuçların 
benzer gruplara ya da ortamlara 
aktarılabilirliğidir.

Nitel Araştırmada Geçerlik İç Geçerlik

Araştırmacı olarak gözlediğimizi 
sandığımız olaylar ya da anladığımızı 
düşündüğümüz olgulara ilişkin 
yorumlamalarımız gerçek durumu 
yansıtıyor mu?

 Araştırma bulguları kendi içinde tutarlı ve anlamlı 
mıdır?

 Bulguları teyit etmede kullanılan kurallar 
stratejiler var mı?

 Açık olmayan olgular ya da olaylar belirlenmiş 
midir?

 Bulgular araştırmaya katılan bireyler tarafından 
gerçekçi bulunmuş mudur?

İç Geçerlik

 Araştırmacının gerek veri toplama 
süreçlerinde gerekse verilerin analizi ve 
yorumlanması süreçlerinde tutarlı olması 
ve bu tutarlılığı nasıl sağladığını açıklaması 
beklenmektedir.

İç Geçerlik
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 Araştırmacının sürekli olarak kendisini ve 
süreci eleştirel bir gözle sorgulaması ve 
denetlemesi beklenir. 

 Çalışmadaki kontrollerin nasıl yapıldığı 
konusunda açıklamalar okuyucuyu tatmin 
edecek şekilde açık ve net olmalıdır.

İç Geçerlik Dış Geçerlik

Dış geçerlik araştırma sonuçlarının 
genellenebilirliğine ilişkindir. 

Eğer bir araştırmanın sonuçları benzer 
ortamlara ve durumlara genellenebiliyorsa 
araştırmanın dış geçerliğinin olduğu 
söylenebilir. 

 Sosyal olayların, içinde bulunan ortama 
göre değiştiği varsayımından hareketle 
hiçbir araştırmanın sonuçları başka bir 
duruma doğrudan genellenemez.

 Ancak bir dereceye kadar benzetilerek 
genellenebilir. 

Dış Geçerlik

 Nicel araştırmada bu genelleme doğrudan 
olabilirken nitel araştırmada genelleme 
dolaylı olarak yapılabilir.

Dış Geçerlik

 Araştırma örnekleminin ortamının ve 
süreçlerinin özellikleri başka örneklemlerle 
karşılaştırma yapabilecek düzeyde ayrıntılı 
olarak tanımlanmış mıdır?

 Örneklem genellemeye izin verecek ölçüde 
çeşitlendirilmiş midir?

Dış Geçerlik

 Araştırma sonuçları araştırma sorusu ile 
ilgili kuramlarla tutarlı mıdır?

 Araştırma bulguları benzer ortamlarda 
kolaylıkla test edilebilir mi?

Bu ve benzeri sorular araştırmanın sınırlı 
ölçülerde genellenebilirliğini belirlemede 
kullanılabilir.

Dış Geçerlik
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Her nitel araştırmacının bu soruların 
tümüne doğru yanıtlar vermesi güç 
olabilir. Ancak araştırma sonuçlarının 
benzer ortamlara genellenebilmesi için 
araştırmacının okuyucuyu yaptığı 
çalışmanın tüm aşamaları hakkında ayrıntılı 
bir şekilde bilgilendirmesi gerekmektedir.

Dış Geçerlik

Nitel ve Nicel 
Araştırmada Geçerlik

Nitel araştırmada

 Geçerliği tam olarak 
elde etmek çok güçtür

 Geçerliği kişilerin 
gözlemleri belirler

 Sonuçlar yoruma 
açıktır

 Deney yapılan ortam 
tekrarlanabilir değildir.

Nicel araştırmada

 Geçerliği tam olarak 
elde etmek 
mümkündür

 Geçerliği sayısal veriler 
ve deneyler belirler

 Sonuçlar yoruma 
kapalıdır

 Deney yapılan ortam 
tekrarlanabilirdir.

Nitel araştırmada

 Ortama müdahale söz 
konusu olabildiğinden 
geçerliği olumsuz 
etkiler

 Araştırmacı sonuçları 
taraflı değerlendirebilir 
bu durum geçerliği 

kısıtlar

Nicel araştırmada

 Ortama müdahale çok az 
olduğundan geçerliğe 
katkıda bulunur

 Araştırmacının sonuçları 
taraflı değerlendirme 
olasılığı yoktur bu durum 
geçerliği pekiştirir

 Nitel araştırma geçerlik açısından önemli 
artılar ortaya koymakta ve araştırmacıya 
önemli stratejiler belirleme fırsatı 
sunmaktadır. 

 Araştırmacının esnek olması ilkesi geçerlik 
konusunda önemli bir kazanımdır.

 Toplanan verilerin;

• ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve 

• araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını 
açıklaması 

nitel bir araştırmada geçerliğin önemli 
ölçüleri arasında yer alır.
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 Aynı şekilde; 

• araştırma alanına olan yakınlık, 

• yüz yüze görüşmeler yoluyla ayrıntılı ve 
derinlemesine bilgi toplama, 

• doğal ortam içerisinde bulunma, 

• uzun süreli bilgi toplama 

• ek bilgi toplama olanağının olması 

nitel araştırmada geçerliği oluşturmayı 
sağlayan önemli özelliklerdir.

Nitel Araştırmacı Araştırma Sürecinde 

Gerekli Gördüğü Taktirde

 Görüşmeye yeni sorular ekleyebilir

 Daha önce planlanmayan yeni görüşmeler 
yapabilir

 Elde ettiği bilgileri teyit etmek amacıyla 
farklı veri toplama yöntemleri kullanabilir

Güvenirlik 

Güvenirlik araştırma sonuçlarının 
tekrar edilebilirliği ile ilgilidir. 

Bunun anlamı eğer çalışma ikinci 
kez yürütülmüş olsa aynı sonuçları 
verir mi?

Eğitim araştırmalarında güvenirlik önemli 
bir problemdir. Çünkü:

İnsan davranışları çok değişkendir!

Güvenirlik 

 Güvenirlik bilimsel çalışmalarda sağlanması 
gereken ilk koşuldur. 

 Güvenirliği düşük olan bir ölçmenin hiçbir 
bilimsel değeri olmadığı gibi güvenirliğin yüksek 
olması da yapılan ölçmenin amaca 
uygunluğunun (yani geçerli olduğunun) garantisi 
değildir. 

“Bir işlemin geçerli olabilmesi için önce 
güvenilir olması gerekir”

Güvenirlik 

 Yapılan bir ölçmede üç tür güvenlik 
ölçütü alınabilir. Bunlar:

1. Zamana göre değişmezlik (süreklilik)

2. Bağımsız gözlemciler arası uyum 

3. İç tutarlılık

Güvenirlik 
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 İkiye ayrılır:

1. Dış güvenirlik

2. İç güvenirlik

Güvenirlik Dış Güvenirlik

Dış güvenirlik: Araştırma sonuçlarının 
benzer ortamlarda aynı şekilde elde 
edilip edilemeyeceğine bakar.

 Dış güvenirliğin sağlanmasına yönelik 
araştırmacının öncelikle araştırma 
sürecindeki kendi konumunu açık hale 
getirmesi gerekir.

 Araştırmada veri kaynağı olan bireylerin 
açık bir biçimde tanımlanması gerekir.

Dış Güvenirliğin Sağlanması İçin;

 Araştırma sürecinde oluşan sosyal ortamların ve 
süreçlerin tanımlanması gerekir.

 Elde edilen verilerin analizinde kullanılan 
kavramsal çerçevenin ve varsayımların 
tanımlanması gerekir. 

 Veri toplama ve analiz yöntemleri ile ilgili ayrıntılı 
açıklamaların yapılması gerekir. 

Dış Güvenirliğin Sağlanması İçin;

1. Araştırmacı araştırmanın yöntemlerini ve 
aşamalarını ayrıntılı bir biçimde tanımlamış 
mıdır?

2. Veri toplama, işleme, analiz etme, yorumlama 
ve sonuçlara ulaşma konularında neler yapıldığı 
açık bir biçimde anlaşılabilmekte midir?

3. Sonuçlar ortaya konulan verilerle açık bir 
biçimde ilişkilendirilmiş midir?

Dış Güvenirlikle ilişkili aşağıdaki 
sorulara Evet diyebilmelisiniz:

4. Araştırmacının izlediği yöntemler ve süreçler 
konusunda kayıtların kapsamı açık ve ayrıntılı 
bir biçimde tanımlanmış mıdır?

5. Araştırmacı bireysel varsayımlarının, 
önyargılarının ve yönelimlerinin farkında mıdır?

6. Araştırmada farklı görüşler ve alternatif 
açılamalar dikkate alınmış mıdır?

7. Ham veriler başkalarının incelemesi için uygun 
bir biçimde saklanmış mıdır?

Dış Güvenirlikle ilişkili aşağıdaki 
sorulara Evet diyebilmelisiniz:
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İç Güvenirlik

İç güvenirlik: Başka araştırmacıların 
aynı veriyi kullanarak aynı sonuçlara 
ulaşıp ulaşamayacağına ilişkindir.

1. Toplanan verilerin öncelikle betimsel bir 
yaklaşımla doğrudan sunulmasına ilişkindir. 

2. Aynı araştırmaya birden fazla araştırmacının 
dahil edilmesidir.

3. Özellikle gözlem yoluyla elde edilen 
bulguların görüşmeler yoluyla teyit edilmesi 
gerekir.

İç güvenirliğin Sağlanması için;

4. Elde edilen verilerin analizinde bir başka 
araştırmacıyı kullanma ve ulaşılan 
sonuçları teyit etmedir.

5. Önceden oluşturulmuş ve ayrıntılı olarak 
tanımlanmış bir kavramsal çerçeveye 
bağlı olarak yapılan veri analizi de iç 
güvenliği zenginleştiren  bir etkendir. 

İç güvenirliğin Sağlanması için;

1. Araştırma soruları açık bir biçimde ifade edilmiş 
midir?

2. Araştırmacının araştırma sürecindeki kendi 
konumu açık bir biçimde tanımlanmış mıdır?

3. Araştırmanın sonuçları verilerle uyum içinde 
midir?

4. Araştırmacının temel bakış açısı ve araştırmaya 
yaklaşımı açık bir biçimde tanımlanmış mıdır?

İç Güvenirlikle ilişkili aşağıdaki sorulara 
Evet diyebilmelisiniz:

3. Veriler araştırma sorularının gerektirdiği 
biçimde ayrıntılı ve amaca uygun toplanmış 
mıdır?

4. Birden fazla araştırmacının olduğu durumlarda 
benzer veri toplama süreçleri ve yöntemleri 
kullanılmış mıdır?

5. Verilerin kodlanmasında birden fazla 
araştırmacının kullanılması durumunda 
kodlama karşılaştırılması yapılmış mıdır?

İç Güvenirlikle ilişkili aşağıdaki sorulara 
Evet diyebilmelisiniz:

Özetle:

Nitel araştırmada gerek iç, gerekse dış güvenirlik 
konusu nicel araştırmada oldu gibi ele 
alınmamaktadır. 

Bu iki araştırma geleneğinin farklı 
varsayımlardan yola çıktığını düşünecek olursak 
güvenirlik konusunda bu iki geleneğin farklı 
önlemler alması gerektiği doğal karşılanmalıdır.

İç Güvenirlik
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Geçerliliği Ve Güvenirliği Sağlamak 
Amacıyla Kullanılan Stratejiler

Ölçüt Nicel araştırma Nitel araştırma Kullanılan 
yöntemler

Araştırma 
sonuçları yoluyla 
gerçeğin doğru 

temsili

İç geçerlik İnandırıcılık Uzun süreli 
etkileşim derinlik 

odaklı veri 
toplama 

çeşitleme uzman 
incelemesi  

katılımcı teyidi

Sonuçların 
uygulanması

Dış geçerlik 
(genelleme)

Aktarılabilirlik Ayrıntılı 
betimleme 

amaçlı 
örnekleme

Tutarlılığı 
sağlama 

İç güvenirlik Tutarlılık Tutarlılık 
incelemesi

Nesnel olma Dış güvenirlik Teyit edilebilirlik Teyit incelemesi

Özetle:

Yapılan çalışmada örneklemin yeterli 
büyüklükte seçilmesi, birden çok 
araştırmacı ile konunun ele alınması, 
daha çok kaynak ve görüşe 
başvurulması, elde edilen verilerin iyi bir 
şekilde saklanması çalışılan ortamın ve 
araştırmacının konumunun tam olarak 
belirtilmesi ve çalışmanın tarafsız bir 
şekilde yapılması gerekmektedir.


