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NİTEL ARAŞTIRMA

Bu sununun aslı Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK ve Prof. Dr. Ali YILDIRIM 
tarafından hazırlanmıştır. Kendilerinden izin alınarak dersin amaçları 
doğrultusunda üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.  

Sunuyu kullanmama izin veren yazarlara teşekkür ederim.

Dr. M SÖZBİLİR
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1. Paradigma-lar
 Bir alanda ve belli bir zaman diliminde 

bireylerin çevresindeki olay ve olgulara nasıl 
bakması, neleri görmesi gerektiğini 
belirleyen ilkeler, yöntemler ve varsayımlar 
bütünü -- “bir dünya görüşü”

 Paradigma bir gözlüktür; paradigma bir dürbündür;

paradigma bir penceredir
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2. Pozitivizm

 Karanlık Çağ

 Bireysel ve toplumsal davranışın Tanrı buyruğu ve kutsal 

kitaplara göre düzenlenmesi

 16. yy – Rönesans, Reform, Aydınlanma

 İnsanın kaderini kendi eline alması

 Akıl’ın belirleyiciliği
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3. Pozitivist Paradigma’nın 

Özellikleri

 1. Gerçeklik basittir.

 2. Hiyerarşi düzenin ilkesidir.

 3. Evren mekaniktir.

 4. Gelecek ve yön belirlidir.

 5. Nedensellik ilişkisi.

 6. Değişim niceliksel ve birikim şeklindedir.

 7. Nesnellik zorunluluktur.
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4. Yorumlamacı Paradigma

Yazı

Tura

Para
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4. Yorumlamacı Paradigma

(Devam)

Öğrenme nasıl gerçekleşir?

Davranışçı

Oluşturmacı
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4. Yorumlamacı Paradigma’nın 

Özellikleri

 1. Gerçeklik karmaşıktır.

 2. Heterarşi ilkedir.

 3. Evren holografiktir.

 4. Gelecek ve yön belirsizdir.

 5. İlişkiler doğrusal (linear) değildir ve karşılıklı 
nedensellik vardır.

 6. Değişim morfogenetiktir.

 7. Gözlemci belirli bir perspektife sahip katılımcıdır.

Pozitivist/Akılcı Paradigma
(Pozitivist, akılcı, modern, görgül, yapısalcı,

Newtoncu)

Pozitivizm Ötesi /Yorumlamacı 

Paradigma
(Pozitivizm ötesi,Modern ötesi)

*Mekanik dünya görüşü

*Önceden kestirilebilirlik

*Genellenebilirlik

*Evrensellik

*Nesnel gerçeklik

*Büyük kuramlar, Tek Doğru

*Mükemmel Bilgi

*Nesnelleştirme

*İndirgeme (Reductionism)

*Ölçme (independent measurement)

*Nicelleştirme (Quantification)

*Evrensel yasalar

*Değer-katıksız (Value-free) sonuçlar

*Deneysel süreçler

*Bilgi keşfedilir, ortaya çıkarılır

*Holografik dünya görüşü

*Önceden kestirilemezlik

*Durumsallık 

*Özne merkezli

*Öznel gerçeklik

*Çoğulcu

*Eksik (partial) bilgi

*Görüş açısı (perspective)

*Bütünsellik (holistic)

*Katılım (yorumlama)

*Nitelleştirme (qualification)

*Duruma özgü bulgular

*Değer-katıklı (value-laden) sonuçlar

*Katılım temelli süreçler (involved, 

participative procedures)

*Bilgi yorumlanır ve oluşturulur 
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5. Araştırma Yöntemleri—Yeni Arayış

 1910-1930: Sosyal Bilimlerde yöntem arayışı

 İlk önemli nitel çalışma örnekleri

 Birinci Dünya Savaşı: Malinowski

 1916: Şikago Üniversitesi ―alan çalışmaları‖

 1920: Robert Park: Şikago Üniversitesi

 1932: William Waller: ―Öğretim Sosyolojisi‖

 Nicel yöntemlerle hemen hemen aynı yıllarda ortaya 

çıkmasına rağmen nitel yöntem neden geri planda kaldı?

 1960’lar: Eğitim araştırmalarında kullanımın başlaması
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6. Nitel Araştırma

 Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman 

analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 

ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde 

ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği 

araştırma türüdür.
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KURAMSAL TEMELLER

 Felsefe (“gerçek” algısı)

 Sosyoloji (toplumsal davranışların algısı)

 Antropoloji (etnografi, kültür algısı)

 Humanistik Psikoloji (deneyimleri anlama)

 Sosyal Psikoloji (anlamların paylaşımı)

 Çevre Psikolojisi (ortam-davranış ilişkisi)

 Dilbilim (dil kullanımı ve etkileri)

 Disiplinlerarası Anlayış (bütüncül)
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Nitel Araştırmanın Temel Özellikleri

 Doğal ortama duyarlık

 Araştırmacının katılımcı rolü

 Bütüncül yaklaşım

 Algıların ortaya konması

 Araştırma deseninde esneklik

 Tümevarımcı analiz

 Nitel veri Anlama, açıklama, deneyim 

sağlama, kavram-kuram oluşturma

14

7. Nicel Araştırma — Nitel Araştırma

Nicel araştırma Nitel araştırma

Gerçeklik nesneldir

Asıl olan yöntemdir

Değişkenler kesin sınırlarıyla 

saptanabilir ve bu değişkenler 

arasındaki ilişkiler ölçülebilir

Araştırmacı olay ve olgulara dışardan 

bakar, nesnel bir tavır geliştirir

Genelleme 

Tahmin 

Nedensellik ilişkisini açıklama

Gerçeklik oluşturulur

Asıl olan çalışılan durumdur

Değişkenler karmaşık ve iç-içe 

geçmiştir ve bunlar arasındaki ilişkileri 

ölçmek zordur 

Araştırmacı olay ve olguları yakından 

izler, katılımcı bir tavır geliştirir

Derinlemesine betimleme

Yorumlama

 Aktörlerin perspektiflerini anlama
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7. Nicel Araştırma — Nitel Araştırma (Devam)

Nicel araştırma Nitel araştırma

 Kuram ve denence ile başlar

 Deney, manipülasyon ve kontrol

 Standardize edilmiş veri toplama 

araçları kullanma

 Parçaların analizi

 Uzlaşma ve norm arayışı

 Verinin sayısal göstergelere 

indirgenmesi  

 Olay ve olguların dışında, yansız ve 

nesnel

 Kuram ve denence ile son bulur 

 Kendi bütünlüğü içinde ve doğal

 Araştırmacının kendisinin veri 

toplama aracı olması

 Örüntülerin ortaya çıkarılması

 Çokluluk ve farklılık arayışı

 Verinin, bütün derinlik ve zenginliği 

içinde betimlenmesi 

 Olay ve olgulara dahil, öznel 

perspektifi olan ve empatik
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8. 10 Soruda Nitel Araştırma

1. Nitel bulgular genellenebilir mi?

2. Araştırmacının görüşleri, ön yargıları ve başka yanlı 

görüşler ve bunların veriye etkileri nelerdir?

3. Araştırmacının ortamda bulunması araştırmaya 

konu olan kişilerin davranışlarını etkilemez mi?

4. Aynı şartlarda ve deneklerle çalışan iki farklı 

araştırmacı aynı sonuçlara ulaşabilir mi?

5. Nitel bir araştırmacı benzer işleri yapan öğretmen, 

gazeteci veya sanatçılardan hangi yönleriyle ayrılır?
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8.  10 Soruda Nitel Araştırma (Devam)

6. Nicel ve Nitel yaklaşımlar bir arada 

kullanılabilir mi?

7. Nitel araştırma gerçekten bilimsel midir?

8. Nitel araştırmanın amacı nedir?

9. Nicel ve Nitel araştırma hangi yönleriyle 

birbirinden ayrılırlar?

10.Hangi araştırma türü daha iyidir? Nicel mi? 

yoksa Nitel mi?
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Nitel Araştırma Sonuçları Ne 
Dereceye Kadar Genellenebilir?

 Genelleme öncelikli amaç değil

 Örneklemin temsiliyet yeteneği

 Perspektif ve deneyim sağlama

 Kavram ve Kuram oluşturma

 Okuyucuya ve uygulayıcı – yorumlama ve kendi 
durumuna transfer etme

 Sayısal genelleme – analitik genelleme
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Araştırmacının Varsayımları, Görüşleri, 
Değer Yargıları Sonuçları Etkiler mi?

 Nesnel yaklaşımla öznel durumları 
çalışma

 Amaç yargıda bulunma değil, anlama

 Varsayımları ve görüşleri açıklama

 Veriye dayalı, teyit edilmiş sonuçlar
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Nitel ve Nicel Yöntemler Birlikte 
Kullanılabilir mi?

 Temel sorun - farklı varsayımlar 

 Nicel sonuçları destekleme, teyit etme, açıklama 
ve yeniden yorumlama amacıyla nitel veriler 
kullanma

 Nicel araştırma için denenceler ortaya koyma 
(kuram-deney)

 Nicel veri toplamaya temel teşkil etmek üzere 
nitel veri toplama (görüşme-anket)
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Nitel Araştırma Bilimsel mi?

 Yanlış algı: Sadece sayısal olan, 
tümden-gelimci, bilinen yöntemlere ve 
denencelere dayalı olan bilimseldir.

 Bilimsel düşünce, araştırılan problemin 
doğasına uygun yöntemlere ve 
süreçlere açık olmayı, titiz ve 
sistematik veri toplamayı ve veriye 
dayalı sonuçlara ulaşmayı gerektirir.


