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YAZAR NOTU

Bu ders, yalnızca burada sunulmuş ders notları ve sunumlar ile değil, aynı zamanda Sosyal Bilimlerde
Araştırma Yöntemleri ya da Bilimsel Araştırma Yöntemleri konusunda yazılmış diğer kaynak
kitaplarla da desteklenmelidir.
Kaynak niteliği taşıyan kimi kitaplara, ders notlarının en sonundaki Kaynaklar bölümünde yer
verilmiştir. Ancak, bunlarla da yetinmeyip yeni çalışmalar ve kitaplar üzerinden de gerek İletişim
Çalışmaları ve gerekse Araştırma Yöntemleri konusunda mutlaka ek okumalar yapılması
gerekmektedir.
Ayrıca, konuya ilişkin kaleme alınmış makalelerin yanısıra, artık sıklıkla karşılaştığımız toplumsal
eğilim, beklenti, algı, talep ve benzeri tutum ve davranışları ölçmeye yönelik araştırmalar da mutlaka
incelenmeli, bu ders çerçevesinde aktarılmaya çalışılan bilgiler ışığında, okuma ve değerlendirmeler
yapılmalıdır.
Belirtilen ek okuma ve incelemelerin yapılması halinde, bu ders çok daha yararlı hale gelecek, günlük
hayatın akışının ve toplumsal yönelimlerin daha doğru anlaşılması, böylelikle çok daha etkili ve
işlevsel olacaktır.
Burada toplam 14 ünite halinde sizlere sunulan bu notlar, bu alanda birbirinden kıymetli çalışmalar
yapmış bilim insanlarının eserlerinden ve ders notlarından derlenerek güçlendirilmiştir. Derlenmiş bu
bilgiler, hiçbir şekilde bilimsel bir yayında kullanılmamıştır, bağımsız ve telif geliri elde edilmiş
kişisel bir esere dönüştürülmemiştir ve bir akademik performans yayını olma niteliği taşımamaktadır.
Öğrencilerimizin konuyu en iyi şekliyle öğrenmesi amacıyla, alanın değerli bilim insanlarının
çalışmalarından derlenmiş bilgilerden oluşan “Ders Notu” niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Bir konuda bilgi sahibi olmak için, örneğin, sağlık konusunda bilgi almak için hekime
başvurabiliriz, bir televizyon programında gördüğümüz uzmana ulaşarak ona sorabiliriz. Bir
aile büyüğüne danışabilir ya da gelenek ve göreneklerimizi dikkate alabiliriz. Örneğin karın
ağrıları ile ilgili olarak “ayağını sıcak tut, başını serin” atasözü bizi yönlendirebilir. Son
yıllarda medya, toplumun büyük kesimi için bilgi kaynağı niteliğinde, dolayısıyla biz de
medyayı bir bilgi kaynağı olarak kabul edebiliriz. Bir bilene sorabilir, sağduyumuzun sesini
dinleyebiliriz. Duyduğumuz şeylerin bazıları bize ‘mantıklı’ geldiği için bunları doğru olarak
kabul edebilir, kimi zaman da yalnızca ‘akıl dışı’ bulduğumuz için bu bilgileri reddedebiliriz.
Her ne kadar sağduyu dinlenerek yapılan çıkarsamaların yanıltma olasılığı oldukça yüksek
olsa da bu yöntem halen savunduğumuz bir yöntem olabilir.
Kişisel deneyimlerimizden yararlanabilir, bilgiyi üretmek için, kendi gözlemlerimize
başvurabiliriz. Örneğin, çevremizdeki birkaç çocuğun saldırganca davrandıklarını, bu
çocukların çok fazla televizyon izlediklerini gözleyerek, televizyonun çocuklarda saldırganlık
davranışlarına yol açtığını öne sürebiliriz. Ne var ki bu çocukların ortak özellikleri televizyon
izlemekle sınırlı olmayabilir. Eğitimleri, ekonomik düzeyleri, kültürleri, alışkanlıkları, aile
içinde yaşadıkları farklı olabilir. Dolayısıyla, saldırganlık davranışlarının sorumlusu
bunlardan biri ya da birkaçı olabilir. Kişisel deneyim ve gözlemlerin aşırı genelleme içerdiğini
ve bunların genellikle yanıltıcı olduğunu da unutmayalım. Bizim yaptığımız çıkarsama,
gözlediğimiz çocuklarla sınırlı, bunu tüm çocuklar için nasıl geçerli kabul edebiliriz ki?
İşte bu nedenledir ki bilim, bilimsel yöntem, bilimsel yaklaşım ve bilimsel araştırmalar
en geçerli, doğru, güvenilir ve adil bilgi üretimi olarak kabul edilmiştir. Bir bilimsel yönteme
dayanılarak ortaya konulmuş bilgi, insanları yanıltma ihtimali en az olan, güvenilirliği en
yüksek olan bilgi türüdür.
Üretilen bilginin bilimsel bir bakışa dayanması, bilimsel olarak kanıtlanmış olması, elde
edilme yönteminin yine bilimsel bir disiplinle gerçekleştirilmesi, o bilginin geçerlilik ve
doğruluk düzeyini yükseltmekte, elde edilen sonucun daha genellenebilir olmasını
sağlamaktadır. Bilimsel bilgi ve üretilme yöntemi, hepimizin ortak bir zeminde ve tam
tarafsızlık ile buluşacağı, güveneceği, alıp kullanacağı bilgi niteliği taşımaktadır.
Bilimsel bilginin üretilme süreçlerinin, niteliğinin ve araştırma yöntemlerinin bilinmesi,
bugünün dünyasında esasen, tüm uzmanlaşma alanlarının bel kemiğini oluşturmaktadır.
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YAZAR NOTU
Bu ders, yalnızca burada sunulmuş ders notları ve sunumlar ile değil, aynı zamanda Sosyal
Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ya da Bilimsel Araştırma Yöntemleri konusunda yazılmış
diğer kaynak kitaplarla da desteklenmelidir.
Kaynak niteliği taşıyan kimi kitaplara, ders notlarının en sonundaki Kaynaklar bölümünde yer
verilmiştir. Ancak, bunlarla da yetinmeyip yeni çalışmalar ve kitaplar üzerinden de gerek
İletişim Çalışmaları ve gerekse Araştırma Yöntemleri konusunda mutlaka ek okumalar
yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, konuya ilişkin kaleme alınmış makalelerin yanısıra, artık sıklıkla karşılaştığımız
toplumsal eğilim, beklenti, algı, talep ve benzeri tutum ve davranışları ölçmeye yönelik
araştırmalar da mutlaka incelenmeli, bu ders çerçevesinde aktarılmaya çalışılan bilgiler
ışığında, okuma ve değerlendirmeler yapılmalıdır.
Belirtilen ek okuma ve incelemelerin yapılması halinde, bu ders çok daha yararlı hale gelecek,
günlük hayatın akışının ve toplumsal yönelimlerin daha doğru anlaşılması, böylelikle çok
daha etkili ve işlevsel olacaktır.
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1. ARAŞTIRMA SÜRECİNDE TEMEL ADIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Araştırma konusunun belirlenmesini
1.2. Araştırmanın probleminin tanımlanmasını
1.3. Araştırma konusuyla ilgili kaynakların taranması
1.4. Hipotezlerin yazılmasını
1.5. Araştırmanın yöntem ve modelinin belirlenmesini
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Araştırma süreci nedir?
2. Araştırma problemi nedir?
3. Hipotez nedir?

Anahtar Kavramlar
Araştırma Problemi, Kaynak Taraması, Hipotezlerin Yazılması, Araştırma Yöntemi
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1. ARAŞTIRMA SÜRECİNDE TEMEL ADIMLAR
Giriş
Araştırmalar hangi amaç ve hangi alanda yapılırsa yapılsın bütün araştırmalar belirli
bir plan dâhilinde olması gerekir. Araştırmanın planlanması, başından sonuca kadar olan tüm
aşamaların planlamasını ifade eder. Bir konuyu sistematik olarak inceleyen çalışmalar
bilimsel araştırmalardır. Bu ifadede yer alan sistematik ifadesi, araştırmanın belirli bir düzen,
tertip ve yöntem izlenerek yapılması durumunu ifade etmektedir. Dolayısıyla bilimsel bir
araştırma aynı zamanda sistematik bir çalışmadır ve izlediği bir yolu bulunmaktadır. Aşağıda
bu yolun ana başlıkları anlatılmaya çalışılmıştır.
1.1. Araştırma Konusunun Belirlenmesi
Araştırmanın konusu ortaya çıkan ve çözülmesi gereken problemin kendisidir.
Araştırma sürecine başlayabilmek için önce ortaya çıkarılması istenilen gerçeğe ilişkin
konunun tespiti gerekir. Hangi konuların araştırma konusu olarak ele alınabileceği önceden
sınırlamak mümkün değildir. Üzerinde söz söylenen, yazı yazılan, eser meydana getirilen her
şey, yani her düşünce, her duygu, her durum, her sorun, her olay bir konu teşkil edebilir.
Araştırma için seçilecek konu bunların içerisinden ilgi ve zorunluluk duyulanıdır. Araştırmacı
ilgi duyduğu konuya eğilmelidir. Araştırmacının ilgi duymadığı bir konuda yapacağı
araştırma isteksiz yapılacağı için sönük kalır çoğu zamanda başarısız olur. Seçilecek konunun
sınırlandırılmasında etkisi olacak bir husus da araştırma raporunun belli bir sayfa veya kelime
adediyle veya süreyle sınırlandırılıp sınırlandırılmamış olması meselesidir. Bir sınırlandırma
varsa şüphesiz bu sınır dışına çıkılmaz. Bu bakımdan araştırma konusunun da aynı ölçüler
içerisinde sınırlandırılması zorunluluğu ortaya çıkar. Konu seçimi ve sınırlandırılmasında
üzerinde durulması gereken nokta, konu ile ilgili kaynaklar meselesidir. Yani konunun
geliştirilmesinde faydalanabilecek kaynaklar meselesidir. Burada araştırmacı mevcut bütün
ilimlerin verilerinden faydalanacağı gibi, üzerinde çalışacağı konu ile ilgili kendinden önce
yapılmış çalışmalardan da faydalanıp, kendinden öncekilerin konusu ile ilgili bulgularını
tespit suretiyle gerçek problemini değerlemiş, tanımış ve tespit etmiş olur.
1.2. Araştırma Problemini Tanımlama
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Araştırma konusunun belirlenmesinden sonraki aşama, üzerinde araştırma yapılacak
olay için bir fikir üretme ve o olayı veya sorunu tanımlama aşamasıdır. Konu seçilirken dikkat
edilmesi gereken hususlardan biri de konunun yalnız tespit edilen amacı kapsayacak şekilde
sınırlandırılmasıdır. Bu açıdan genel konuların alınmasından kaçınılıp özel konulara
yönelmek gerekir. Araştırmacıya, problem durumunu değerleme, tanıma ve tespit imkânını
verecek yerli veya yabancı raporlara, ders kitaplarına, makalelere ve hatta sözlü olarak alınan
bilgilere kaynak denilmektedir. Kaynakları elde etmede de ilk başvurulacak yer
kütüphanelerdir. Kaynaklardan konuya ilişkin elde edilen bilgiler yazılı olarak tespit edilir.
Konunun seçilmesinde gösterilen titizliğin konu için kullanılacak başlığın seçiminde de
gösterilmesi gerekir. Konu başlığı araştırılacak konuyu düşünülen şekliyle tam olarak
verebilmeli, konunun özünü belirleyecek özellik ve herkesin ilgisini çekecek nitelik
göstermelidir. Bu bakımda konu başlığının kısa ve yeteri kadar açıklayıcı olması gerekir.
1.3. Araştırma Konusuyla İlgili Kaynakların Taranması
Araştırma konusunun belirlenmesi ve tanımlanması aşamalarından sonra üçüncü
aşamada araştırma konusu ile ilgili kaynakların taranması gerekir.
Konu ile ilgili literatürün taranması, eski ve yeni araştırma raporları ve başka doküman
ve belgelerin titizlikle incelenmesi, bu aşamada büyük önem arzetmektedir. Kaynaklar,
problemle en az ilişkili olandan en çok ilişkili olana doğru, yani, genelden özele doğru ele
alınmalıdır. Bu çalışma hipotezin yazımı için önemli bir süreçtir.
1.4. Hipotezlerin Yazılması
Karşılaşılan veya ele alınan bir probleme getirilen, doğruluğu henüz ispatlanmamış,
deney ve gizlemlere açık olan geçici çözümlere hipotez denilmektedir. Hipotez, araştırmanın
başlangıcında henüz doğruluğu veya yanlışlığı kestirilemeyen bir öneri veya ön beklenti
olarak da ifade edilir. Hipotez, konuya veya problemle ilgili önceki araştırma ve gözlemler
sonucunda ulaşılan bilgilere dayanılarak kurulur ve test edilmeye çalışılır. Hipotez,
araştırmacının araştırma faaliyetine başlamadan önce, ön inceleme ve gözlemlerden, alayların
irdelenmesinden, kaynak incelemeleri ve tecrübelerden hareketle yürütülen tahmin olarak
ifade edilebilir. İstatistikî manada hipotez bir veya daha fazla ana kütle hakkında ileri sürülen,
doğru veya yanlış olması mümkün olan iddia veya ifadedir. Hipotez testi bir hipotezin
doğruluğundan veya yanlışlığından yüzde yüz emin olmak için değil, belli bir ölçüde hatayı
içerecek şekilde yapılır. Aslında sınırlı bilgiden verilecek kararda hata payı vardır.
1.5. Araştırma Yöntem ve Modelini Belirleme
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Bu safhada, belirlenen konun araştırılmasında izlenecek usulün kararlaştırılması
yapılır. Araştırmada hangi verilere ihtiyaç var, bu veriler hangi şartlarda ve nasıl bir yöntemle
elde edileceği belirlenir. Burada kastedilen yöntem veri toplama ve bu verileri analiz
metodunu ifade etmektedir. Kaynaklar üzerinde ilk çalışmalar yapıldıktan sonra açık ve seçik
şekilde problemi ortaya koyan sınırlandırılmış bir konunun tespiti, tanımlanması, kaynakların
taranması ve hipotezlerin yazılması aşamasından sonra, beşinci safhada; bölümler, kısımlar,
paragraflar mantıki bir sıra içerisinde birbirini tamamlamalı, fikri kopukluklara meydan
verilmemeli, konuya ilişkin makro düzeyde söylenecek şeyler planın önüne alınmalıdır.
Plansız bir çalışmada konu kolaylıkla dağılır, amaçtan uzak araştırmalara girişilir ve büyük
güçlükler ortaya çıkar. Araştırmanın türüne göre verilerin nasıl elde edileceği ve bu süreçte
uyulması gereken esaslar bilimsel metotlara oturtulur. Bu çalışma sonrasında verilerin elde
edilmesinde kullanılacak yöntem açık olarak belirtilir. Diğer yandan verilerin hangi ana kütle
içerisinden, hangi yöntemle, ne kadar olacağı gibi veri elde örnek grubunun belirlenmesi
süreci de bu çalışmanın içeriğindedir. Araştırmanın türü bu süreçte temel kriter olmaktadır.
Araştırmalar kendi içerisinde farklı şekillerde sıralanabilmesine rağmen temelde iki
şekildedir. Bunlar araştırmanın düzeyine göre:
a. Teori üreten araştırmalar-Temel araştırmalar ve
b. Teknoloji üreten araştırmalar-Uygulamalı araştırmalardır.
Temel araştırmalar, mevcut bilgi veri tabanını genişletmek ve bilinmeyenleri ortaya çıkarmak
amacıyla yapılan araştırmalardır. Uygulamalı araştırmalar ise işleme dayalı, problem çözücü
ve daha çok Ar-Ge olarak bilinen iyileştirici türden araştırmalardır. Araştırmanın amacına
göre ne, nasıl, neden gibi soruların cevapları aranır. Araştırmaların bir diğer önemli aşamasını
ise veri toplama yöntemi oluşturmaktadır. Bu yöntemler uygulanma biçimlerine göre şöyle
isimlendirilir:
a. Anket yöntemi
b. Gözlem yöntemi
c. Görüşme yöntemi
d. Deney yöntemi
e. Tarama yöntemi
f. Belgesel tarama yöntemi
g. Bilgi arama
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Bölüm Sonu Soruları
1. “Bir konuyu …… olarak inceleyen çalışmalar bilimsel araştırmalardır.” ifadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Belirli
B) Amaçsal
C) Sistematik
D) Tarihsel
E) Kurallı

2. Araştırma konusunun belirlenmesinden sonraki aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fikir üretme ve tanımlama
B) Çözümleme
C) Analiz etme
D) Raporlama
E) Veri toplama

3. Araştırmacıya, problem durumunu değerleme, tanıma ve tespit imkânını verecek yerli veya
yabancı raporlara, ders kitaplarına, makalelere ve hatta sözlü olarak alınan bilgilere ne
denilmektedir?
A) Süreç
B) Veri
C) Envanter
D) Kaynak
E) Belge

4. “Karşılaşılan veya ele alınan bir probleme getirilen, doğruluğu henüz ispatlanmamış, deney
ve gizlemlere açık olan geçici çözümlere …… denilmektedir” değerlendirmesinde boşluğa
getirebilecek kavram nedir?
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A) Sorunsal
B) Varsayım
C) Problem
D) Hipotez
E) Veri

5. “İşleme dayalı, problem çözücü ve daha çok Ar-Ge olarak bilinen iyileştirici türden
araştırmalara …… denir” ifadesinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A) Temel Araştırmalar
B) Saha Araştırmaları
C) Deneysel Araştırmalar
D) Bilimsel Araştırmalar
E) Uygulamalı Araştırmalar

Cevaplar
1. C
2. A
3. D
4. D
5. E

Açık Uçlu Sorular
1. Araştırmanın planlanması hakkında kısaca bilgi veriniz
2. Araştırma yönteminde beşinci safha nedir? Kısaca özetleyiniz.
3. Problem nedir? Bir bilimsel çalışmada problemin nasıl belirleneceğini ve önemini
anlatınız.
4. Hipotez nedir. Tanımlayarak araştırma sürecindeki önemini anlşatınız.
5. Bir

araştırmada

araştırmanın

konusu

nasıl

belirlenmelidir?

sınırlandırılmasında etkisi olacak bir hususlar hakkında bilgi veriniz.
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Seçilecek

konunun

2. VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Yazılı kaynaklardan bilgi toplamayı
2.2. Gözlem yoluyla bilgi toplamayı
2.3. Görüşme (mülâkat) yoluyla bilgi toplamayı
2.4. Anketle bilgi toplamayı
2.5. Araştırmanın sonuçlandırılması ve araştırma raporunun yazılmasını
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yazılı kaynaklardan nasıl bilgi toplanır?
2. Gözlem yoluyla bilgi toplama nedir?
3. Görüşmeler yoluyla bilgi toplama nedir?
4. Anket yöntemiyle bilgi nasıl elde edilir?

Anahtar Kavramlar
Bilgi Toplama Yöntemleri, Görüşme, Anket, Araştırma Raporu
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2. VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ

Giriş
İhtiyacımız olduğu halde hazırda bulamadığımız verileri elde etmek gayesiyle yapılan
çalışmalara veri toplama adı verilir. Araştırmalarda çok gerekli olan bilgilerin/verilerin elde
edilmesinde birçok kaynaktan faydalanılır. Konuyla ilgili verilerin eksiksiz toplanması için
plan çerçevesi içinde çalışılır. Veriler iyice tetkik edilerek güvenli olmayan veriler
kullanılmaz. Araştırma ile ilgili bütün veriler elde edildikten sonra toplanan veriler üzerinde
araştırmacının düşünmesi, bu verileri analiz edip, araştırma konusu problemin çözümünü
sağlayacak sonuçları tespit etmesi gerekir. Elde edilen verilerden bir sonuca ulaşılmazsa
araştırmacı yeni kaynaklar bulup, yeni veriler toplama işlemini başlatmalıdır. Yapılacak
araştırma için gerekli bilgiler öncelikle yazılı kaynaklardan ve kaynak kişilerden elde edilir.
Bilgi toplama yollarından bazıları olan; yazılı kaynaklardan bilgi toplama, gözlem
yoluyla bilgi toplama, mülakat yoluyla bilgi toplama ve anketle bilgi toplama yöntemleri
yakından tanınmalıdır. Kavram, kelime, harf, renk, işaret, rakam vb. her türlü bilgi ve belge
veri olarak kabul edilir. Bilgi veren, karar vermeye veya sorun çözmeye yardımcı olacak her
türlü bilgi veya olguya veri adı verilir. Veri (data), değişik kaynaklardan gözlem, mülakat ve
anket yoluyla elde edilebilen bilgilerdir. Rakam, harf, kavram, durum, tutum gibi konulardaki
bilgilerin tamamı veri olarak kabul edilir. Veri, araştırma sürecinde işlenmek ve
değerlendirilmek yani yorumlanmak üzere toplanır. Veriler; kişiler, aileler, bilim adamları,
firmalar, kurumlar, yayınlanmış kaynaklar, tabiat, yayınlanmamış belge, bulgu, doküman gibi
kaynaklardan temin edilir. Bu kadar değişik olan kaynaklardan veri toplamanın çok değişik
yöntemleri olması normaldir. Veri toplama yöntemleri arasında; deney, gözlem, görüşme,
mektup (yazışma), telefon, faks, bilgisayar ağı, içerik analizi, belgeler veya arşiv tarama gibi
yöntemler bulunmaktadır. Veri toplamada konuya ve amaca göre değişik veri toplama
yöntemi seçilebilir.
2.1. Yazılı Kaynaklardan Bilgi Toplama
Bilgi toplamaya, genellikle yazılı kaynaklara başvurarak başlanır. Öncelikle,
faydalanılacak kitaplar hangi kitaplıklardadır ve bu kitaplıklar hangi sisteme göre tasnif
edilmiştir? Bu kitaplıklardan nasıl faydalanabiliriz? Bunu belirlememiz gerekir. Bu yolla elde
edilen kitaplardan faydalanırken; başvurulan kaynaktan elde edilecek bilgilerin tasnifi gibi
bazı kurallara uymak gerekir. Bu amaçla, faydalanılan her kitapla ilgili fişler hazırlanır ve bu
fişlere bu eserin yazarının adı ve soyadı, kaynağın adı ve yayın bilgileri yazılır. Gerekirse bu
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fişlerin üstüne ilgili kaynaklardan yapılacak alıntılar ve sayfaları da yazılır. Fişlerden, rapor
yazılırken faydalanılabileceği gibi ilgili kaynağın yeniden bulunmasında da bu fişler
kullanılabilir. Bilgi toplarken uyulması gereken diğer kural da hangi kaynaklardan
faydalanıldığının belirtilmesidir. Bu amaçla araştırmacı, faydalandığı kaynaklara, alfabetik
sıraya göre araştırma raporunun kaynakça kısmında yer verir.
2.2. Gözlem Yoluyla Bilgi Toplama.
Gözlem, araştırmacının gerçek hayat içinde olanları bir plan dâhilinde izlemesi ve
kaydetmesidir. Bu teknikle, karmaşık insan ilişkileri, hayvan ve bitkilerin gelişimleri
hakkında gerçekçi bilgiler alınabilir. Mesela; müşteri-satıcı ilişkileri, kuşların beslenmesi,
bitkilerin gelişimi gibi konularda gözlem yoluyla sağlıklı bilgiler toplanabilir. Gözlem
tekniğiyle bilgi toplamada ilk adım plan yapmaktır. Bu planda, kimin veya neyin gözleneceği,
ne zaman, gözleneceği, hangi şartlar altında gözleneceği, hangi durum veya davranışların
gözleneceği, gözlemin kimin tarafından yapılacağı belirlenir (Kaptan, 1973). Araştırmacının,
gözlemle ilgili şartları hazırladıktan sonra yapacağı en önemli şey gözlem sonuçlarını iyi not
etmek ve bunları iyi yorumlamaktır. Gözlem tekniğinin en önemli özelliği, gözlenen şeylerin
kendi doğal ortamı içinde bulunmasıdır. Bu nedenle gözlem sonucunda gerçekçi bilgilere
ulaşılır.
2.3. Görüşme (Mülâkat) Yoluyla Bilgi Toplama
Görüşme, yüz yüze, telefonla veya benzeri iletişim araçlarıyla bilgi toplamaktır. Etkili
bir bilgi toplama yolu olan mülakat yolu ile bilgi toplamada, görüşme tek kişiyle olabileceği
gibi grupla da yapılabilir. Bu yöntemin geniş uygulama alanı vardır. Bir pazarlama
görevlisinin müşterisiyle, öğretmenin öğrencisiyle, bir avukatın müvekkiliyle, bir doktorun
hastasıyla görüşmesi buna örnek verilebilir. Bunun dışında yöneticilerle, uzmanlarla ve halkla
görüşme yapılarak bilgi toplanabilir. Görüşmeyi yapacak kişi öğrenmek istediği konuya
ilişkin soruları önceden hazırlar, görüşme zamanını ve yerini kararlaştırır. Bilgi almak üzere
hazırlanan sorular, kısa, açık ve konu ile ilgili olmalıdır. Görüşmeci, sorulara aldığı cevapları
hemen kaydetmelidir.
2.4. Anketle Bilgi Toplama
Anketle bilgi toplama eski bir bilgi toplama tekniği olarak esasında, kendilerinden
bilgi alınacak kimselerle yüz yüze gelmeden, bir soru listesi aracılığıyla bilgi almaktır.
Sorulara cevap veren kişi dilerse ismini belirtmeyebilir. Bu nedenle bir baskı altında olmadığı
için daha gerçekçi cevaplar verebilir. Bu olumlu bir yöndür. Anket yoluyla bilgi toplamanın
olumsuz yönü ise, ilgililere cevaplandırılmak üzere gönderilen anketlerin dönmeme
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ihtimalinin olmasıdır. Buna rağmen uzakta olan çok sayıda kişiden bilgi almak gerekiyorsa bu
teknikle bilgi toplamak zorunda kalınır.
Anket, hangi konuda bilgi toplanacaksa sadece o konuyu kapsayacak şekilde kısa
olmalıdır. Bunun yanında çalışmanın amacını belirten bir açıklama yazısı olmalıdır. Ankette
yer alacak sorular kapalı veya açık türde sorular olabilir. Kapalı soruların cevapları da birlikte
verilir. Anketi cevaplayan, soruların cevabını seçenekler arasından işaretler. Belirlenen
araştırma konusuna ilişkin olarak nereden kimlerden, hangi yolla bilgi toplanacağı yazılır.
Araştırma, mevcut problemin çözümünü ortaya koyan bir sonuca ulaşıncaya kadar
yürütülmelidir. Elde edilen sonuçlar üzerinde araştırmacı tekrar tekrar düşünür. Bir sonuca
ulaşıldığı anlaşıldıktan sonra araştırmanın son safhası olan rapor yazma safhasına geçilir.
2.5. Araştırmanın Sonuçlandırılması ve Araştırma Raporunun Yazılması
Araştırma kim veya kimler tarafından yapılırsa yapılsın araştırmada tek amaç gerçeği
ortaya çıkarmaktır. Araştırmacı veya araştırmacıların elde ettiği sonuçları sadece kendilerine
saklaması uygun değildir. Araştırma sonucu elde edilen bilgilerin başkalarının da istifadesine
sunulması gerekir. Nasıl bizden evvelkilerin bize bıraktıkları bilgi hazinesinden istifade
ediyorsak, bizim de bizden sonrakilere bilgi aktarması ahlaki bir davranıştır. Gelecek
kuşaklara bu bilgi aktarımı araştırma bulgularının yazılı hale getirilmesi ile mümkündür.
Yapılan araştırmanın bitmiş sayılabilmesi için araştırma sonuçlarının yazılı bir rapor halinde
başkalarının bilgisine de sunulmuş olması gerekir. Bu sunuşun şüphesiz başkalarının
araştırma sonuçları üzerinde kontrolün sağlanması sonucunu da ortaya çıkaracağı açıktır.
Bir araştırma ne kadar mükemmel yapılmış olursa olsun, yazıya dökülüp, yani bir
rapor haline getirilip, ilgililerin istifadesine sunulmadıkça, o araştırma için sarf olunan bütün
çabaların yerini bulmuş sayılamayacağı bir gerçektir. Nitekim bunun içindir ki raporu
yazılmadıkça bir araştırma hiçbir zaman bitmiş sayılmaz. Yazılacak raporlarda üzerinde
durulması gereken en önemli bir husus da şüphesiz, yazılan raporların belli bir tertip ve şekle
uyularak hazırlanması meselesidir. Zira ancak bu sayede raporlarda neyin nerede bulunacağı
önceden bilinir. Herkes ancak bu sayede elindeki raporun kendisinin ilgisini çekebilecek
kısmını kolaylıkla bulup inceleyecektir. Bu suretle de rapor hedefine ulaşmış sayılacaktır.
Araştırma konusu ile ilgili bilgiler toplandıktan sonra, bu bilgiler değerlendirilir,
yorumlanır ve sonuçlar çıkarılır. Bu aşamadan sonra en önemli iş bu bilgileri ve varılan
sonuçları raporlaştırma tekniğine göre yazmaktır. Uygun bir şekilde yazılan bir raporun etkisi
ve faydalanılma düzeyi yüksektir.
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Rapor, araştırma sürecinin bütün safhalarını sonuçlarıyla birlikte tam ve doğru olarak
yansıtan, ilimde birikimliği sağlayan yazılı belgelerdir. Raporun yazılması araştırma sürecinin
san safhasını oluşturur. Yazmasında ve yazım işleminde temel kuralları dikkat edilmesi
gerekir. Rapor yazma edebi dille değil, öğretici yazma türünde yapılan bir yazma işlemi
olması nedeniyle, üslup güzelliği değil anlatımda sadelik ve açıklık aranmalıdır. Araştırma
raporları alınan konuya ilişkin problemin sebeplerini ortaya çıkarıp analiz eden, probleme
uygun çözüm yolları getiren raporlardır.
Mezuniyet tezleri, seminer bildirileri, master tezleri, doktora tezleri ve bunlara
benzeyen diğer çalışmalar araştırma raporlarına birer örnek teşkil ederler. Araştırma raporları
hazırlanan ve uygulanan planın kesin şekle gelmiş şekline paralel bir şekilde yazılır ve
açıklayıcı olacağına inanılırsa yazım aşamasında planda değişiklik yapılabilir. Fakat bu
değişimin yeni bir araştırma gerektirmemesine dikkat edilmelidir.
Araştırma raporlarında araştırma faaliyetinin yürütülüşü sade bir dille eksiksiz,
objektif, sivri düşecek kelime kullanılmadan açıklanmalı, kişisel olmayan ifadeler
kullanılmalıdır. Rapor yazımında kesin yargılardan kaçınılmalı ve varılan sonuçlarla bunların
nedenleri okuyanda hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde açık ve seçik belirtilmelidir.
Raporun, özellikle varılan sonuçların, araştırma üzerinde yapılan tüm çalışmaların sona
ermesinden sonra yazılması gerekir.
Raporun yazılmasıyla birlikte son ve kesin halini aldığı düşünülmemelidir. Zira
yazılan henüz bir taslak rapordur. Bu raporun üzerinde çalışma yapılarak gerekiyorsa
düzeltilmesi ve geliştirilmesi, gereksiz bilgilerin rapordan çıkarılması icap eder. Bunun için
yazılan taslak raporun yeniden ve titizlikle gözden geçirilmesi gerekir. Rapor gözden geçirilip
eksiklikler giderildikten sonra cümleler uygun ve etkili hale getirildikten sonra yazım
gerçekleştirilir. Araştırmacının bizzat kendisi raporu yazamayacaksa, araştırma raporlarının
yazımında şekle ilişkin kuralları iyi bilen birini bulmak durumundadır. Zira rapor yazımında
yapılacak her türlü hata kuşkusuz araştırmacıya aittir. Rapor yazıldıktan sonra dipnotları ile
birlikte yeniden bir daha titizlikle okunması gerekir. Her türlü kontroller yapıldıktan ve her
türlü hatadan salim olduğu anlaşıldıktan sonra hazırlanan rapor ilgililerin görüşüne sunulacak
hale gelmiş olur.
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Bölüm Sonu Soruları
1. “İhtiyacımız olduğu halde hazırda bulamadığımız verileri elde etmek gayesiyle yapılan
çalışmalara …… adı verilir” cümlesinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A) Araştırma
B) Veri Toplama
C) Analiz Etme
D) Literatür Araştırması
E) Raporlama

2. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmada öncelikle bilgi toplama alanlarından biri
değildir?
A) Yazılı kaynaklardan bilgi toplama
B) Gözlem yoluyla bilgi toplama
C) Mülakat yoluyla bilgi toplama
D) Anketle bilgi toplama
E) Resmi kurumlardan bilgi toplama

3. Aşağıdaki kavramlardan hangisi veri olarak adlandırılamaz?
A) Kavram
B) Harf
C) Kitap
D) Renk
E) Rakam

4. Araştırmacının gerçek hayat içinde olanları bir plan dâhilinde izlemesi ve kaydetmesidir.
Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gözlem
B) Görüşme
C) Mülakat
24

D) Anket
E) Rapor

5. Aşağıdakilerden hangisi araştırma raporlarına bir örnek sayılamaz?
A) Mezuniyet tezleri
B) Panel konuşma notları
C) Seminer bildirileri
D) Mastır tezleri
E) Doktora tezleri

Cevaplar
1. B
2. E
3. C
4. A
5. B

Açık uçlu sorular
1. Araştırma sürecinde veri toplama basamaklarını özetleyiniz.
2. Yazılı kaynaklardan bilgi toplama ne şekilde gerçekleşmektedir. Kısaca anlatınız.
3. Gözlem yoluyla bilgi toplama nasıl gelişmelidir? Örnek vererek açıklayınız.
4. Görüşme (mülâkat) yoluyla bilgi toplama ne şekilde gerçekleşmektedir? İrdeleyiniz.
5. Bir araştırmada araştırmanın sonuçlandırılması ve araştırma raporunun yazılmasının
önemini ayrıntılı olarak anlatınız.
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3. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARININ UYGULANABİLİR OLDUĞU ALANLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. İletişimde Araştırmanın Önemini
3.2. Farklı Alanlarda Kullanılan İletişim Araştırmaları
3.2.1. Reklam Mecrasına Yönelik İletişim Araştırmaları
3.2.2. Televizyon İzleme Araştırmaları
3.2.3. Radyo Dinleme Araştırması
3.2.4. Gazete Okurları Ölçümü
3.2.5. Dergi Okurları Ölçümü
3.2.6. Açıkhava Reklam Kanalları Etkinlik Araştırması
3.2.7. Reklam İlginçliğinin Ölçülmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İletişim alanında araştırmanın kapladığı önem düzeyi nedir?
2. İletişimi alanında hangi mecralara yönelik araştırmalar vardır?
3. Televizyon izleme, radyo dinleme, gazete, dergi okuma ölçümleri nasıl yapılmaktadır?
4. Açıkhava reklamları ve kanalları nelerdir?
5. Reklamın ilginçliği nasıl ölçülür?

Anahtar Kavramlar
İletişim Araştırmaları, Reklam Araştırmaları, Televizyon Araştırmaları,
Radyo Araştırmaları, Gazete Araştırmaları
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3. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARININ UYGULANABİLİR OLDUĞU ALANLAR

Giriş
İletişim çok dinamik ve etkileşimli bir süreçtir. İnsanlar, iletişim yoluyla gönderilen
iletilerden istediklerini almakta ve onları kendi düşünce sistemlerine göre şekillendirmektedir.
Markaların mesaj ve görselleri bu düşüncelerden oldukça etkilenmektedir. Yani markaların
kar elde edebilmesinin en önemli etkenlerinden biri algılarını, iletişim açısından reklamlar ve
halkla ilişkiler ile yönlendirmeleridir. İletişimde araştırma, karar vermeye yardımcı olan
önemli bir araçtır. İşletmeler alacakları kararlarda riskleri en aza indirgemek isterler. Bu
noktada alınacak kararların sadece içgüdülere ya da tecrübelere dayandırılması beklenemez.
Bir firmanın her zaman için belirsizlikleri azaltıp ilerlemesi gerekir. Önünü göremeyen günün
birinde mutlaka bir buz dağına çarpacaktır. Araştırma elbette başarının garantisi olarak
düşünülemez. Araştırma, bilgi verir, bilinmeyene ışık tutar ve fikirler denizinden en uygun
fikri yakalama imkânı verir.
Giriş kısmında da belirtildiği gibi araştırma yapmadan yola çıkmak ya da yola devam
etmek aslında iğneyle kuyu kazmak gibidir. Araştırma aslında gündelik hayatımızda her
bireyin, her gün yaptığı bir eylem olarak düşünülmelidir. Gündelik hayatımızda, sabah
kalkınca hangi kıyafeti giyeceğimizden tutun da o gün gideceğimiz yere hangi yolu
kullanacağımızı veya hangi aracı tercih edeceğimizi belirlerken bile aslında zihinsel olarak bir
araştırma yapmaktayız. Gün boyunca her insan birçok konuda karar almak durumundadır. Bu
sebeple gün içinde pek çok konuda karar alma süreci yaşarız. Gündelik hayatımızda aldığımız
kararları, belirli rutin işlemler şeklinde gerçekleştirdiğimiz için, çoğu zaman karar sürecinin
farkında bile olmayız. Düşünün ki, caddede yürürken bir arkadaşınıza rastladınız ve biraz
sohbet ederek birlikte yürüdünüz. Sohbete o kadar dalmıştınız ki, ne kadar yol gittiğinizi bir
süre sonra fark ederek çok şaşırdınız. Arkadaşınız ile “biz bu kadar yolu ne zaman yürüdük”
diye düşünebilirsiniz. Peki, yol boyunca hiç sola ya da sağa dönmediniz mi? Ya da hiç
karşıdan karşıya geçmediniz mi? Aslında tüm bunları farkında olmadan yaptınız ve farkında
olmadan kararlar alarak onları uyguladınız. Beyninizin bir bölümü bu kararları almak için
çalışırken bir bölümü de sohbeti devam ettirme ile ilgilenmektedir.
Sürekli karar verdiğimiz ve benzer konulardaki kararları benzer şekilde pek çok kez
yaptığımızdan artık gündelik hayatta aldığımız kararları rutin bir biçimde gerçekleştiririz.
Karar almak, aslında doğru seçim yapmaya çalışmaktır. Doğru seçim yapabilmek için hatayı
minimuma indirgemeye çalışırız. Bunun için bazen tecrübeler, daha önceden sahip
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olduğumuz bilgiler yeterli olabilir. Ama bu deneyim ve bilgilerin yetersiz olduğu bir durumda
karar almak durumunda ne yapacağız? Kimi zaman alacağımız kararlar gündelik hayatta
aldığımız kararlara benzemeyebilir. Alacağımız kararların sonucunda maddi ya da manevi
anlamla büyük riskler bulunabilir. Bu durumda alacağımız karar önemli süreçlerden geçmek
durumundadır. İşte bu noktada bize araştırma ve araştırma yöntemleri yardımcı olacaktır.
Araştırma yapmak; hata payını azaltmak, sistemli bir çalışma gerçekleştirmek, meydana
gelebilecek riskleri ve hataları azaltmak konusunda bize pek çok bilgi verir. Bu bölümde
sizlere iletişim araştırmaları uygulama alanları konusunda bilgi verilecektir. İletişim
araştırmaları, iletişim kavramının çok yönlülüğünden dolayı farklı farklı uygulama alanlarını
içinde barındırmaktadır. Bu alanları tanımak, gelecekte yapılacak çalışmalarda önemli
olacaktır. Böylece iletişim araştırmaları uygulamalarına daha geniş bir çerçeveden bakmak
imkanı bulacaksınız.
3.1. İletişimde Araştırmanın Önemi
Günümüzde rekabet koşullarındaki zorlu süreçler işletmeleri araştırma yapmaya
zorlamakta ve başarıya ulaşmak için araştırma olmazsa olmaz bir durum almaktadır.
İnsanların arasındaki ekonomik, sosyokültürel değişimlerin hızlanması, bilgi akışının ve
teknolojinin çok dinamik bir hal alması ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli değişimlere
sebep olmaktadır. Etkili, verimli ve doğru kararlar alabilmek için araştırma yapmak artık
keyfi bir araç değil zorunlu bir araç olmaktadır. İletişim araştırmaları bu değişimlerden
etkilenerek, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, finans, pazarlama, istatistik vb. farklı bilim dalları
ile birlikte yürütülmesi gereken disiplinlerarası bir yaklaşım ile çalışmak durumundadır.
Psikolojiyi bireyi belirleyen hareket etme, düşünme, duygulanma biçimlerinin bütünü
olarak ele alabiliriz. Bu durumda iletişim araştırmalarında müşteri ya da tüketicilerin ürün
veya hizmet hakkındaki davranışlarında psikolojik etmenleri belirlemede psikoloji bize
yardımcı olacaktır. Bireylerin davranışlarının psikolojik ve fizyolojik tepkimelerini ortaya
koyabiliriz.
Sosyolojinin konusu ise toplum ve toplumsal yaşama ait olgu ve olaylardır. İletişim
araştırmalarda pek çok konuyu toplumsal yaşamı göz ardı etmeksizin incelemek
gerekmektedir. Toplumsal yaşamda kültürün bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğini,
tüketim sürecinde tüketicilerin rollerini belirlemede sosyolojinin iletişim araştırmalarına
katkıları çoktur. Sosyal psikoloji, bireyler üzerinde toplumsal şartların nasıl etki yaptığını
inceler. Kişilerin birbirleriyle etkileşimini irdelemek açısından sosyal psikoloji önemli bir
araçtır.
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Antropoloji, kültürlerarası karşılaştırmalar, toplumların örgütlenme yapıları, toplumsal
olguların kültürel karşılaştırmaları ile ilgilenmektedir. Bu noktada da, antropoloji iletişim
araştırmalarına bireylerin kültürel alanlardaki davranışlarını inceleme konusunda yol
göstericidir.
Ekonomi, bireylerin sınırsız tüketim arzu, istek ve ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklar ile en
tatmin edici biçimde nasıl gerçekleştirileceği konusunda insanları aydınlatır. Bu noktadan
hareketle, iletişim araştırmalarında önemli bir değişken olan fiyatın, tüketicilerin
davranışlarını hangi yönde etkilediği konusunda ekonomi bize faydalı ipuçları verecektir.
Farklı iletişim araçlarının çeşitliliğinin fazlalaşması iletişim araştırmalarının türlerini de
etkilemekte ve birçok yeni yaklaşım ortaya çıkmaktadır. İletişim aşağıdaki şekilde de
görüldüğü üzere tüm bilim dalları ile ilişki halinde olan bir bilim dalıdır. İletişim
araştırmacıları uygulamalarında pek çok farklı yöntemlerin kullanıldığı birçok alt başlıkla
araştırmalarını yapılandırırlar.

Teknolojinin günümüzde hızla gelişmesi ve tüketicilerin gündelik hayatına internet,
akıllı telefonlar, tablet bilgisayarın girmesi ile tüketicinin sadece mağazada giderek, görerek
alışveriş yapması dönemi artık kapanmıştır. Bu da iletişim alanını doğrudan etkilemekte ve
farklı araştırma yöntemleri kullanmaya yönlendirmektedir. Yenilik ve değişim her alanda
olduğu gibi iletişim araştırmalarında mutlaka olmalıdır. Dijital reklam ve pazarlama araçları
iletişim sektöründe önemli bir mecra oluşturmaktadır.
3.2. Farklı Alanlarda Kullanılan İletişim Araştırmaları
Çok çeşitlilik gösteren iletişim araştırmalarının varlığını unutmamak gerekir. Sizlere bu
bölümde genel olarak reklam mecrasına yönelik araştırmalar, ürüne/hizmete ve müşteriye
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yönelik araştırmalar, iletişim araştırmalarında kullanılan niteliksel araştırmalar, marka
araştırmalarında kullanılan niteliksel araştırma yaklaşımları ve fizyolojik araştırmalar
çerçevesinde örnekler sunulmaya çalışılacaktır. Uygulama örneklerin çeşitliği çok fazla
olmakla beraber burada sizlerle en sık karşılaşılan iletişim araştırmaları paylaşılacaktır.
3.2.1. Reklam Mecrasına Yönelik İletişim Araştırmaları
Pazarlamanın en önemli başlıklarından bir tanesi, reklamdır. Reklam, tüketicinin ürün
ya da hizmetle ilgilenmesini sağlayan önemli bir araçtır. İletişim araştırmalarında reklam
mecrası araştırmaları sıklıkla kullanılan araştırmalardır. İşletmeler büyük bütçeler ödeyerek
hazırlattıkları reklamların tüketici üzerinde yarattığı etkiyi görmek isterler. Ya da hangi
mecrada reklam vermeleri gerektiği kararını almak durumundadırlar. Bu tür bilgi ihtiyaçlarını
açık, detaylı ve net bir biçimde elde edebilmek için araştırmadan yararlanırlar.
Bilindiği üzere günümüzde reklamların tüketiciye sunulduğu çeşitli mecralar
bulunmaktadır. Bunlar, basın, televizyon, radyo, internet, açıkhava reklamları olabilir. Bu
mecralardaki reklamların etki ve boyutlarını incelemek için iletişim araştırmacıları diğer bilim
dallarından da faydalanarak pek çok yöntem geliştirmişlerdir.
Reklam mecrası araştırmaları, ürün ve hizmetlere yönelik tutundurma çalışmaları için
uygun olan mecraların sistematik olarak incelenerek reklamcılıktaki israfı ortadan kaldırmaya
çalışır. Medya kanalları açısından baktığımızda bu araştırmaları Basın Araştırması,
Televizyon Reklamları Araştırması, Radyo Araştırması, Poster araştırması, Sinema İzleyici
Araştırması olarak sınırlandırmak mümkündür. Bu tür araştırmalar, özel araştırma şirketleri
tarafından gerçekleştirilerek reklam verene önemli bilgi sağlamış olurlar. Reklam veren bu
araştırmalardan elde edilen bulgular yardımı ile uygun reklam mecrasını/mecralarını belirler.
3.2.2. Televizyon İzleme Araştırmaları
TV izleme araştırmaları, genellikle özel araştırma şirketleri tarafından gerçekleştirilen
araştırmalardır. Bu araştırmalarda öncelikle hedef kitleyi temsil edecek nitelikte bir örneklem
oluşturularak bir televizyon paneli yapılandırılır. TV izleme araştırması, örneklemin
televizyon izleme kalıplarını projekte ederek günün ve haftanın farklı saatlerindeki televizyon
izleyicilerinin, izleme yoğunluğu gösterdikleri programlar hakkında bilgi sağlar. İzleyicilerin
izledikleri programları ne derece beğendiklerinin ölçülmesi bu çalışma ile yapılabilmektedir.
TV izleme araştırmaları büyük bütçeli araştırmalardır. Kullanılan ölçüm yöntemleri
medya araştırması günlüğü, grup ölçer ve kişi ölçer olmak üzere üç farklı yapıdadır. Bu
kavramları açıklamak gerekirse; medya araştırması günlüğü, katılımcıların yapılandırılmış
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bir formda kendi televizyon izleme kayıtlarını yazmaları demektir. Bir hafta boyunca günlük
tutulur. Haftanın gününe, saatine göre kanal ve program isimleri not alınır. Günlükler
hanehalkı bazında tutulur. Daha sonra araştırmacılar günlükleri çözümleyerek rapor hazırlar.
Grup ölçer, panel araştırması biçiminde uygulan bir yapıdadır. Bu araştırmada belirli
özelliklere göre seçilen hanelerin evlerindeki televizyonlara bir ölçüm cihazı takılır. Ölçüm
cihazı televizyonun açılması ile birlikte kayda başlar. Günün belirli saatlerinde ölçüm
cihazından telefon hatları yardımı ile bilgiler çekilir. Böylece hangi televizyon kanallarının,
hangi programların hangi saatlerde ne kadar izlendiğini ölçebilmek mümkün olur. Kişi ölçer
ise grup ölçerin özel bir halidir. Kişi ölçer yönteminde televizyon başına geçen her bir aile
üyesi elektronik aygıtın kumandasıyla kendisine ait numarayı girer ve televizyon izlemeye
başlar. Böylece o an kimin televizyon karşısında olduğunu anlamak mümkün olur. Panel
üyelerine yönelik bireysel analizlere de buradaki verileri kullanarak ulaşılır. Uygulaması özel
araştırma şirketleri tarafından yürütülmektedir.
3.2.3. Radyo Dinleme Araştırması
Radyo dinleme araştırmaları, radyo istasyonlarının reklam stratejilerinin doğru
ölçümlenmesinin sağlayan, sürekli ve güvenilir bir sistem geliştirmek amacına yönelik
araştırmalarıdır. Bu araştırmalarda genellikle günlük yöntemi uygulanır. Ölçülecek radyo
istasyonunun kapsama alanındaki hedef kitleden belirli örneklemler alınır. Örneklemlere
haftalık bir “günlük” bırakılır. Ankete katılan kişiler bu günlüğü bir hafta boyunca
doldururlar. Araştırmaya katılan kişiler günlüklerde radyo dinleme alışkanlıklarına yönelik
bilgilere yer verirler. Araştırmacı daha sonra günlükleri toplayarak, orada bulunan bilgileri
analiz eder. Radyo dinleme araştırmaları da özel araştırma şirketleri tarafından
yürütülmektedir.
3.2.4. Gazete Okurları Ölçümü
Gazete okurları ölçümünde ise “Dünkü Okuma Yöntemi” kullanılmaktadır. Bu
yöntemde cevaplayıcılara öncelikle son altı ay içinde okudukları ya da baktıkları gazeteler
sorulur. Daha sonra da gazetelere ait logo katalogları, kartlar yardımı ile cevaplayıcıya gazete
logolarının gösterilmesi ve tek tek her bir gazete için en son hangi gün baktığının, dün hangi
gazete veya gazeteleri okuduğunun sorulması şeklinde yapılır. Gazete okurları ölçümü,
çalışmada önemli olan kişinin gazeteyi alması değil, kişinin gazeteyi okumasıdır. Kişinin
gazeteyi nerede okuduğu, demografik ve psikografik özelliklerine yönelik sorularla sorulur.
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3.2.5. Dergi Okurları Ölçümü
Dergi okurları ölçümünde ise, kişinin derginin sayfalarına bakması ve yardımlı
hatırlatma soruları ile dergi okurluğu ölçümü gerçekleştirilir. Burada, gazete okurluğu
ölçümünde olduğu gibi, incelemeye alınan dergilerinin logolarının bulunduğu bir katalog
kullanılır. Cevaplayıcıya bu katalog verilir ve son altı ay içinde okuduğu ya da incelediği
dergiler sorulur. Daha sonra okumadığından ve bakmadığından emin olduğu dergilerin
hangileri olduğu sorulur. Sonraki aşamada ise cevaplayıcının okuduğu ya da incelediğini
belirttiği dergilerden önceden kısaltılmış olarak hazırlanan dergi örnekleri gösterilir. Bu dergi
örnekleri en fazla dokuz makaleyi kapsayacak biçimde hazırlanır. Okuyucuya bu makaleleri
hatırlayıp hatırlamadığı, yayını nerede gördüğü ve dergiye genel olarak kaç puan verdiği gibi
sorular yöneltilir. Böylece her bir dergi için, ayrı ayrı okur birikimleri, okur sayıları, okurların
demografik yapıları ölçülmüş olur.
3.2.6. Açıkhava Reklam Kanalları Etkinlik Araştırması
Günümüzde işletmeler tüketiciye ürünlerini, dış mekânlardaki mecraları kullanarak da
tanıtma yoluna gitmektedir. Açıkhava reklamcılığı, dış mekânlarda kullanılan tanıtım ve
reklâm amaçlı broşür, bilboard, afiş, silindir reklam kuleleri, bina cephesi reklam panoları bu
tür reklâm mecralarını oluşturmaktadır. Büyük alışveriş merkezlerinin zeminlerindeki, toplu
taşıma araçlarının üzerlerindeki, otobüs duraklarındaki reklâmlar birer açıkhava reklamı
örneğidir. Günümüzde açıkhava reklamcılığı ülkemizde de sıklıkla kullanılmaktadır.
Araştırmalar göstermektedir ki, tüketiciler açıkhava reklamlarını TV, radyo, gazete gibi diğer
mecra reklamlarından daha az rahatsız edici bulmaktadır.
Açıkhava reklamlarının diğer mecra reklamlarına göre avantajları da bulunmaktadır.
Bunlar; daha büyük kitlelere ulaşma imkanı, diğer mecralara göre daha ucuz olması,
yaratıcılığa ve farklı uygulamalara elverişli olması, mekan ve konum sınırının daha geniş
olması, gider ve içerik açısından esnek bir yapıda olması olarak tanımlanabilir.
Evimizden herhangi bir yere giderken birçok açıkhava reklamı ile karşılaştığımız
açıktır. Gün geçtikçe önemli bir reklâm mecrası halini alan açıkhava reklam kanalarının da
etkinliğinin araştırılması gerekmektedir. Tıpkı televizyon izleme araştırmalarındaki ratingler
gibi açıkhava reklamlarının da görünürlüğünün ölçülmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu
araştırmalar ile açıkhava reklam mecralarının hitap ettiği tüketici kategorisi, reklam
mecrasının konumunun işlekliği gibi değişkenlerin ölçülmesi amaçlanır. Ülkemizde,
Açıkhava İzleme Araştırmaları Kurulu oluşturularak açıkhava reklamcılığı ile ilgili
değişkenlerin ölçülmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir.
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Açıkhava reklamlarının etkinliğinin araştırmasında genellikle fizyolojik araştırma
tekniklerinden yararlanılır. Reklam İzleme Araştırması (AD Tracking) Reklamın yayınlandığı
süre içinde, reklamın etkinliğinin, markanın hatırlanması ve diğer değişkenler üzerindeki
etkisinin ölçülmesi araştırmalarına reklam izleme araştırması denir.
Reklam izleme araştırmaları ile daha önceden elde edilen Ön-Test sonuçlarını baz
alarak tüketicinin reklama beklenen ya da umulan tepkiyi verip vermediğinin belirlenmesini
sağlar. Genellikle uzun süreli araştırmalardır. Periyodik dönemler içinde yapılırlar. (Aylık,
haftalık, iki haftalık periyodlar vb.). Sonuçlar da periyodik dönemler halinde elde edilerek
zaman serisi verisi olarak kullanılabilirler. Böylelikle, sürekli ölçümler sayesinde reklam
harcamaları, reklamı görme fırsatı (OTS), reklam payı (SOV-share of voice) gibi reklam
girdileri ile inceleme yapabilme fırsatı sunarlar. Bu araştırmaların gerçekleştirilmesinde yüz
yüze ya da telefon ile anket yöntemi kullanılır. Daha kısa sürede veri toplama imkanı
sağladığı için telefonla anket yöntemi daha çok tercih edilir. Ama bu durumda da görüşme
süresinin kısa tutulması gerektiği için (Görüşmeler 10-15 dakikayı geçmemelidir), soruların
sınırlandırılması söz konusudur. Bu nedenle araştırmaya katılan kişilere, genellikle reklamın
hatırlanmasına (bu reklamı daha önce gördünüz mü?) reklamın mesajının hatırlanmasına (bu
reklamın içeriğini anlatabilir misiniz?) ve reklamın beğenilme düzeyine yönelik sorular
sorulur. Aslında bir sontest araştırmasıdır. Reklam izleme araştırması ile;
 Reklamın satın almada etkili olup olmadığı
 Reklamın marka imajındaki etkisi
 Reklamın hatırlanma düzeyi
 Reklam mesajının aktarılıp aktarılmadığı
 Rakip firmaların reklamlarının etkisi
 Medya ağırlığını ayarlayabilme ortaya konulur.
Reklam Bilinirliğinin Ölçülmesi, bilinirliliği hatırlama ve tanıma ölçümü tekniklerini
içeren hafıza testleri yardımıyla gerçekleştirilir. Burada iki farklı yaklaşım söz konusudur;
yardımlı ve yardımsız hatırlama. Tanıma kavramı ise aslında, destekli hatırlama biçimi olarak
ele alınabilir. Yardımlı Hatırlama: Tüketicinin kendisine reklamın bir tarifi ya da anahtar
olabilecek görsel bir malzeme gibi bir ipucu sunulduğunda reklama ya da kampanyaya daha
önce maruz kalmış olduğunu doğrulama düzeyi ile ilgilidir. Reklamın kendisi ya da tüm
kampanyayı temsil edebilecek bir reklam gösterilmişse, burada reklamı tanıma terimi
kullanılır. Açıkça söylemek gerekirse tanıma, bilinirliğin bir kriteri değildir. Bu, her şeyden
önce tüketiciye bir şeyin aklına getirilebilmesi için yardım edilmesi gerektiği anlamına
35

gelmektedir. Yine de tanıma pratikte, bir bilinirlik kriteri olarak kabul edilmekte ve o şekilde
kullanılmaktadır. Yardımsız Hatırlama (reklamın kendiliğinden hatırlanması): tüketicinin
belirli bir ürün/marka grubu ve/veya zaman boyutu hatta bunlara ek olarak mekan boyutu
(araç tipi) açısından tüm reklamı ya da reklamın parçalarını adlandırıp tarif etme düzeyi ile
ilgilidir. Akla ilk gelen reklam bilinirliği: Yanıtlayıcılardan bir ürün grubunu düşünmesi
istendiğinde aklına gelecek ilk markanın hangisi olduğu sorularak ölçülür. Bu yolla belli bir
marka için yapılan reklamların belleklerde, pazardaki diğer reklamlara göre ne denli öne
çıktığı belirlenir.
Gündemde olma, reklamların diğer reklamlara oranla ne denli ön plana çıkmış
olduklarını tanımlamakta kullanılan bir terimdir. Reklamın ya da kampanyanın bilinmesi
kadar, reklamın ya da kampanyanın içeriğinin de bilinmesi oldukça önem taşır. Tüketicinin
reklamda kullanılan kelimeleri, imgeleri ve/veya sesleri hatırlayıp hatırlamadıklarının da
irdelenmesi gerekir. Reklam ya da kampanya içeriğinin bilinirliğini incelerken üç temel başlık
doğrultusunda ele almak faydalı olacaktır. Reklam/kampanya göndericisinin bilinirliği:
Burada anlatılmak istenen, reklam ya da kampanyanın hangi marka/ürün grubu/hizmeti için
yapıldığının bilinirliğidir. Reklam/kampanyanın mesajının bilinirliği: Bu maddede
belirtilen

ise

“reklam

ne

söylüyor”

sorusunun

bilinirliğinin

incelenmesidir.

Reklam/kampanyanın mesajının sunumu: Burada ise reklamın mesajı nasıl iletiliyor?
sorusunun cevaplarına bakılır.
Ülkemizde 2004 yılında Reklamverenler Derneği tarafından gerçekleştirilen TV Reklam
Etkinliği Araştırması’nın sonuçları, “TV’de Sorumlu Yayıncılık-Sorumlu Reklamcılık”
konulu konferansta, araştırmayı yapan Millward Brown şirketinin Genel Müdürü Betül Khan
tarafından paylaşılmıştır. 2004 Ekim ayında 14-50 yaş arası televizyon izleyen 612 kişi
üzerinde yüz yüze, grup tartışması ve tekli görüşmelerle yapılan araştırmanın İstanbul, Ankara
ve İzmir illerini kapsamıştır. Araştırmaya katılan televizyon izleyicilerinin, televizyonu
hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak gördüklerini ifade ettikleri, televizyondaki reklamlara
karşı ise çelişkili tavırlar gösterdikleri saptanmıştır. Araştırmaya göre televizyon izleyicileri,
reklamın televizyonlar için gerekli olduğunu bildiklerini ama programların reklamlarla
kesilmesi karşısında öfkelendiklerini, dizi filmlerin arasına yerleştirilen reklamlar konusunda
katılanların % 77’si gerekenden fazla reklam olduğunu ifade etmiştir. Araştırmaya göre dizi
arası reklam sırasında izleyicilerde boşluk, bunalma, öfke, yalnızlık, şiddet duyguları
oluşmakta, bu da reklamlarla ilgili negatif algılara sahip olduklarını göstermektedir. Reklam
kuşağı başladığı zaman izleyicilerin % 66’sı başka kanala geçtiklerini ifade etmişlerdir. Dizi
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ya da filmlerin uzun reklam kuşakları ile kesilmesi karşısında aktif ya da pasif negatif
duygular yaşayan izleyicilerin % 57’sinin televizyon kanalına, % 32’sinin reklam kuruluşuna,
% 29’unun Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna kızdığı, izleyicilerin 30 dakikalık bir dizide
maksimum 5 dakika süre ile reklam yayınlanmasına hoşgörü ile baktıkları yönünde sonuçlar
elde edilmiştir.
3.2.7. Reklam İlginçliğinin Ölçülmesi
Reklam ilginçliği, reklam/kampanya ile tüketici arasındaki bağın derecesini ifade
etmektedir. Reklamın, tüketici için önem taşıyan değerlerle bir şekilde kurduğu ilişkinin
ulaştığı sınırdır. Reklam ilginçliği bir tüketici karakteristiğidir. Reklam ilginçliği genellikle,
reklama yönelik tutumun belirlenmesinde olduğu gibi ölçekler yardımı ile ölçülür. İlginçlik
ölçeklerinde genellikle Likert Ölçeği ve Semantik Farklılıklar Ölçeği kullanılır. Semantik
farklılıklar ölçeğinde yanıtlayıcılardan her iki ucunda reklama ilişkin sözcük çiftleri bulunan
beş ya da yedi puanlık ölçekler yardımıyla reklam hakkındaki fikirlerini belirtmeleri istenir.

Bölüm Sonu Soruları
1. “…… iletişim araştırmalarına bireylerin kültürel alanlardaki davranışlarını inceleme
konusunda yol göstericidir.”
Yukarıda tanımı yapılan ve iletişim ile disiplinlerarası bir bağı olan alan aşağıdakilerden
hangisidir?
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A) Psikoloji
B) Tarih
C) Mantık
D) Sosyoloji
E) Antropoloji

2. “……, tüketicinin ürün ya da hizmetle ilgilenmesini sağlayan önemli bir araçtır. İletişim
araştırmalarında …… mecrası araştırmaları sıklıkla kullanılan araştırmalardır. İşletmeler
büyük bütçeler ödeyerek hazırlattıkları …… tüketici üzerinde yarattığı etkiyi görmek
isterler. Ya da hangi mecrada …… vermeleri gerektiği kararını almak durumundadırlar.”
Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlan
B) Duyuru
C) Reklam
D) Basın bülteni
E) Haber

3. Medya kanalları açısından baktığımızda aşağıdakilerden hangisi bir araştırma alanı
değildir?
A) Basın Araştırması
B) Televizyon Reklamları Araştırması
C) Radyo Araştırması
D) Toplum Araştırması
E) Sinema İzleyici Araştırması

4. “Dünkü Okuma yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde cevaplayıcılara öncelikle son altı
ay içinde okudukları ya da baktıkları …… sorulur.”
Yukarıda sözü edilen araştırma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Televizyon İzleme Araştırmaları
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B) Radyo Dinleme Araştırması
C) Gazete Okurları Ölçümü
D) Dergi Okurları Ölçümü
E) Açıkhava Reklam Kanalları Etkinlik Araştırması

5. “Büyük alışveriş merkezlerinin zeminlerindeki, toplu taşıma araçlarının üzerlerindeki,
otobüs duraklarındaki reklâmlar birer …… örneğidir.”
Yukarıda tanımlanan reklam biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıkhava reklamı
B) Televizyon metin reklamı
C) Broşür reklamı
D) Pano reklamı
E) Gazete reklamı

Cevaplar
1. E
2. C
3. D
4. C
5. A

Açık uçlu sorular
1. Açıkhava reklam kanalları etkinlik araştırması ile ortaya konulabilecek altı başlığı yazınız.
2. Televizyon izleme araştırmaları hakkında bildiklerinizi yazınız.
3. Farklı alanlarda kullanılan iletişim araştırmalarını başlıklar halinde yazınız.
4. Ülkemizde 2004 yılında Reklamverenler Derneği tarafından gerçekleştirilen reklam
etkinliği araştırmasında Reklamverenler Derneği tarafından yaptırılan TV Reklam Etkinliği
Araştırmasının sonuçları nelerdir?
5. Gazete okurları ölçümü nasıl gerçekleştirilmektedir? Açıklayınız.
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4. REKLAMA YÖNELİK TUTUM ARAŞTIRMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Reklamda Ürün Hizmet ve Müşteriye Yönelik İletişim Araştırmaları
4.1.1. Ürün İsmi Araştırması
4.1.2. Ön-Test (Pre-Test) Araştırması
4.1.3. Son-Test (Post-Test) Araştırması
4.1.4. Müşteri Sadakati Araştırması
4.1.5. Müşteri Memnuniyeti Araştırması
4.1.6. Algısal Haritalama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Reklamlarda ürün, hizmet ve müşteriye yönelik iletişim araştırmaları İletişim alanında
araştırmanın kapladığı önem düzeyi nedir?
2. Ürün ismi araştırmaları nasıl yapılır?
3. Ön Test ve Son Test nedir?
4. Müşteri Sadakat Araştırması nedir?
5. Müşteri Memnuniyeti Araştırması nedir?
6. Algısal Haritalama nedir ve nasıl yapılır?

Anahtar Kavramlar
Ürün İsmi Araştırması, Ön-Test (Pre-Test) Araştırması, Son-Test (Post-Test) Araştırması,
Müşteri Sadakati Araştırması, Algısal Haritalama
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4. REKLAMA YÖNELİK TUTUM ARAŞTIRMALARI
Giriş
Reklam araştırmalarında tutum önemli bir yer taşır. Tutum, davranışı etkileyen bir
etmendir. Araştırmacılar açısından bakıldığında ise bu yönü ile önemli bir araştırma değişkeni
haline gelir. Tutum davranışsal deneyimlerden elde edinilen bilgi ve duygulara dayanır.
Tutum davranışı etkilediği gibi, davranışlarda tutumları etkileyecektir. Reklama karşı
geliştirilen olumlu bir tutum o ürünü satın alma davranışını tetikleyebilir. Bu nedenle reklama
yönelik tutum araştırmaları reklam ve pazarlama uzmanları için yol gösterici olacak
çalışmalardır.
Tüketicinin zihninde bir reklama yönelik olarak oluşan tutumu belirmek için
araştırmacılar çeşitli ölçekler geliştirerek bu ölçeklerden faydalanırlar. Bu ölçeklerin ortak
yönü, reklamla ilgili olarak geliştirilen cümleler listesinden, yanıtlayıcıların bu cümlelere ne
ölçüde katılıp katılmadıklarının belirlenmesidir ki burada geliştirilmiş özel ölçekler de
kullanılabilir. Bu ölçeklere örnek olarak en yoğun kullanılan ve bilinen, aynı zamanda
işlevselliği de yüksek olan, Likert Ölçeğidir. Likert Ölçeğinde, 1:Kesinlikle Katılmıyorum 2:
Katılmıyorum 3:Kararsızım 4: Katılıyorum 5:Kesinlikle Katılıyorum ifadelerinden oluşan bir
seçenekler sıralaması sunulur. Bunun gibi farklı seçenekler ve dağılımlara göre ölçekler de
bulunmaktadır.
Reklama yönelik tutum, reklamcılık literatüründe beğenilme olarak anılan kavramla
ilişkilidir. Örneğin, yeni yayına giren bir çikolata reklamı tüketicilere izletilerek aşağıdaki gibi
hazırlanan anket formunu doldurmaları istenmiş olsun. Anket formunda yer alan bazı sorular
Şekil 4.3’de verilmiştir. İşte bu anket formuna yansıyan veriler toplanarak, çeşitli istatistiksel
yöntemler yardımı ile değişkenlere göre analiz edilir.
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4.1. Reklamda Ürün Hizmet ve Müşteriye Yönelik İletişim Araştırmaları
İletişim araştırmalarında müşteri odaklı yaklaşımların oldukça önem kazandığı
günümüzde, işletmelerin ürettikleri ürün ya da hizmete ve tüketicilere yönelik olarak
araştırmalar yapması elbette ki artık kaçınılmaz bir yöntem olmuştur. Bu araştırmaların her
birini daha yakından incelemek, bu araştırmaların işlevi ve amacı hakkında daha iyi bilgi
sağlayacaktır.
4.1.1. Ürün İsmi Araştırması
Bir ürün pazara çıkmadan önce alınacak kararlar içinde önemli bir aşama da ürünün
isminin ne olacağının belirlenmesidir. Bu konu basit görünen bir konu olmasına rağmen
aslında çok iyi bir araştırma çalışması gerektirir. Burada elde edilen sonuçların güvenilir ve
geçerliliği oldukça önemlidir. Çünkü bu araştırmalar doğrultusunda alacağımız kararlar
ürünün satışı, işletmenin algısı gibi pek çok konuyu etkilemektedir.
Ürüne isim verme aşamasında üç önemli nokta bulunmaktadır;
 İhtiyacın Tanımlanması
 Olası İsimlerin Belirlenmesi
 Belirlenen İsimlerin Test Edilmesi
Öncelikle ihtiyacın çok iyi tanımlanması gerekir. İhtiyacın tanımlanmasında, isim
belirlenirken genel olarak pazarlama şekilleri, işletmenin algısı, bu ismin işletmenin
ürünlerine katkısının ne olacağı sorularına cevap aranır. Daha sonra beyin fırtınası yöntemi ile
olası isimler belirlenir. Beyin fırtınası, yeni fikirler oluşturmak için, daha önceden belirlenen
kurallar yardımı ile düşünceleri engellemeden yapılan bir fikir oluşturma yöntemidir. Beyin
fırtınası sürecinde yaratılan fikirler sıra dışı, mantıksız, çılgın ya da imkansız fikirler olabilir.
Önemli olan bu fikirlerin eleştirilmemesidir. Tüm fikirler oluşturulduktan sonra en iyi fikir
seçilir. Bu isimler arasından en iyi olanı belirlemek için imaj ya da algılama testlerinden
faydalanılabilir.
4.1.2. Ön-Test (Pre-Test) Araştırması
Ön-test araştırmaları, ürün ya da hizmetin örneğin bir reklam materyalinin (TV, Radyo,
Basın, Açıkhava vb.) ya da reklam kampanyasının hedef kitlenin tamamının karşısına
çıkmadan önceki süreçte gerçekleştirilen araştırmalardır. Bu araştırmalarda niteliksel yöntem
kullanılacaksa genellikle Fokus (Odak) Grup Tekniği tercih edilir. Böylece hedef kitlenin
beklentilerini, beğendiklerini, beğenmediklerini, derinlemesine incelenme fırsatı yakalanmış
olur. Eğer niceliksel araştırma yöntemleri kullanılacaksa bu durumda firma ya da ürün
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ihtiyacına göre hazırlanan testler kullanılır. Bir deney ortamında ürünün reklamı ya da
materyali gerçeğine uygun bir şekilde hazırlanarak hedef kitleden insanlar ile buluşturulur.
Onların düşünceleri irdelenir. Bu çalışmalar farklı ürün tasarımları ya da farklı alternatif
reklam örneği şeklinde hazırlanabilir. Deneklere farklı ürünler ya da reklam alternatifleri
sunulur. Ön-test araştırmalarının faydaları şöyle sıralanabilinir:
 Ürünün ya da materyalin yayın öncesinde hedef kitle üzerinde yarattığı etkinin
görülebilmesi (beğenme/beğenmeme, ikna olma/olmama, farklı bulma/bulmama vb.)
 Gerekiyorsa ürünün ya da materyalin revize edilmesi
 Tüketicinin ürünü satın almasında etkin rol oynayıp oynamayacağı
 Satın alma eğiliminin ne derece değiştirilebileceği etkisini belirleme
 Marka imajına etkisi
 Ürün ya da reklam bütçesini tekrar gözden geçirme olarak sayılabilir.
Ön-test yaparken dikkat edilecek nokta, belli bir ön test yönteminin kullanılmasından
önce amaçlanan kampanya etkilerinin ve ön testin amaçlarının açıkça belirtilmiş olmasıdır.
Eğer alıcıların bir reklamla nasıl bir ilişki içinde oldukları saptanmak isteniyorsa, beğenilme
ya da uygunluk ölçümü gibi tanısal yöntemler uygundur. Eğer amaçlanan şey, satın alma
davranışını doğrudan etkilemekse, tutum değişimi ve/veya alım niyeti ölçümleri daha yerinde
tercihler olacaktır. Bu nedenle amaca yönelik olarak, öntest araştırmaları niteliksel yöntemler
(genellikle fokus grup) ya da niceliksel yöntemler (ürüne özel tasarlanmış anketler)
kullanılarak gerçekleştirilir.
4.1.3. Son-Test (Post-Test) Araştırması
Bu araştırmalar ise Ön-Test Araştırmalarının tersine, herhangi bir ürünün ya da reklam
kampanyasının hedef kitle ile buluşmasından sonra yapılan araştırmalardır. Bu araştırmalar
bize istediğimiz hedeflere ulaşıp ulaşmadığımız hakkında sonuçlar verirler. Son-testin amacı,
küçük bir grup ile ve yapay koşullarda gerçekleştirilen öntest sonucunda ölçülen durumun
normal şartlarda da aynı olup olmadığının belirlenmesidir.
Son-test araştırmalarında aşağıdaki şu unsurlar incelenir:
 Ürüne/Reklama karşı tutumlar
 Reklamdan yada markadan hoşlanma
 Ürünün/Reklamın hissettirdikleri
 Markaya karşı tutum
 İkna olma
 Marka tercihleri Son-test araştırmalarının faydalarına bakacak olursak,
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 Ürünün/reklamın belirlenen hedeflere ne kadar ulaşıp ulaşmadığını anlamak
 Ürünün marka imajına yaptığı etkiyi görmede yardımcı olacak fikirler sunmak
 Hedef kitlenin aynı dönemş çerçevesinde kullanım ve tüketim alışkanlıklarını ortaya
koymak
 Eğer revize edilmesi geren bir durum varsa, yeniden düzenlemek.
Genellikle niceliksel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilirler. Örneğin, telefon ya da
yüzyüze anketler yardımı ile periyodik olarak (her hafta anket yapmak gibi) son-test
çalışmalarını gerçekleştirmek mümkündür.
4.1.4. Müşteri Sadakati Araştırması
Sadık müşteri, kendi isteği ile bir ürünü devamlı alan kişidir. Sadakat, tüketicinin ürün
ve hizmetleri kendi arzusu ile tekrar sürekli olarak alması demektir. Elbette ki var olan
müşteri potansiyelini korumak işletmeler için, yeni müşteri potansiyeli oluşturmaktan daha az
maliyetli bir iş prensibi olacaktır. Bu noktada da müşteri sadakatinin önemi artacaktır. Müşteri
odaklı işletme yaklaşımlarında müşteri memnuniyeti kadar müşteri sadakati de önem kazanır.
Müşterinin her zaman dinamik bir yapıda olduğunu, ürüne yönelik çalışmalar yeterince
yapılmazsa müşterinin rakip firmalara yöneleceğini hiçbir zaman unutmamak gerekir. Bu
yüzden müşteri sadakati araştırmaları sadece bir defalık değil sürekli olarak yinelenmesi
gereken çalışmalardır. Müşteri sadakati araştırmalarında genellikle niceliksel yöntemlerden
anket yöntemi kullanılır. Müşteri sadakati araştırmalarında işletmeler,
 Müşterilerinin rakiplerine kıyasla ne kadar sadık olduğunu,
 Farklı müşteri gruplarının sadakatini etkileyen etmenlerin neler olduğunu,
 Müşterinin zihnindeki başarılı marka imajının ne olduğunu,
 Tüketici zihninde hangi noktalarda rakiplerden farklılaştığımızı,
 Müşteri sadakatinin dış faktörlerden nasıl etkilendiğini, görebilme fırsatını
yakalarlar.
4.1.5. Müşteri Memnuniyeti Araştırması
Gün geçtikçe işletmelerin misyonlarına Müşteri Odaklı bir çalışma felsefesini
eklediklerini görülmektedir. İşte müşteri odaklı pazarlama yaklaşımı ile de müşteri
memnuniyetini arttırma fırsatı yakalanır.
Farklılıklar yaratabilmek, tüketicilerin gözünde rakiplerin arasından sıyrılabilmek ve
bunun için bir dizi faaliyetler yürütmek adına, müşteri memnuniyeti araştırmaları yapılır ve
araştırmalar işletmelere bu anlamda önemli fırsatlar sunar. Müşteri Memnuniyeti Araştırması,
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var olan ve olası müşterilerin ürünlere, firmaya ve ayrıca rakip ürünler ve firmalara yönelik
olarak memnuniyet derecelerini belirlemeye yönelik çalışmalardır.
Bu araştırmalarda genellikle niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri bir arada
kullanılır. Niteliksel araştırma yardımıyla müşteri memnuniyetini olumlu ya da olumsuz
yönde etkileyen faktörler belirlenir. Niceliksel araştırmalarla ise, var olan ve olası müşterilerin
ürüne yönelik olarak beklentileri, beğenileri ve memnuniyetleri ölçümlenir. Verilerin
toplanması ve yorumlanmasından sonra ürüne yönelik olarak revize edilmesi gereken unsurlar
varsa tekrar gözden geçirme şansı yakalanmış olur. Bundan sonra bir değişim planı
oluşturularak yola devam edilir. Müşteri memnuniyeti araştırmalarının kazandırdıklarını şu
şekilde sıralamak mümkündür:
 Var olan müşterilerin elde tutulması için dikkat edilmesi gereken unsurları
belirlemek
 Olası yeni müşterileri kazanma yollarını belirlemek
 Var olan ürün ya da hizmetlerin ne ölçüde müşteri beklentilerini karşılayabildiğini
belirlemek
 Rakiplerin ürünleri karşısında var olan ürün ya da hizmetin durumu incelemek
 Mevcut hizmet anlayışında aksaklıklar varsa onları belirlemek
 Müşteri sadakati hakkında bilgi elde edebilmek
 Ürüne yönelik olarak müşteri beklentilerini tespit edebilmek
 Zaman içerisindeki eğilimleri inceleyerek aksayan yönleri tespit edebilmek
 Müşterinin ürüne yönelik olarak kafasında oluşan ürün değeri algısını ve kalite
algısını belirlemek
 Performans bilgileri ile rekabet ile karşılaştırması (benchmark) imkanı sağlamak
Müşteri memnuniyeti araştırmalarının gün geçtikçe öneminin artması bu alanda yapılan
çalışmaların sayısını da arttırmaktadır. Örneğin; Amazon.com, dünyanın en büyük kitapçısı
olmaktan öte artık farklı anlamlar ifade etmektedir. Amazon firması aynı zamanda, internet
ortamındaki en kapsamlı perakendeci işletmelerden biridir. Müşteri önceliklerini hedefleyen
Amazon.com rakiplerinden önde olmak amacıyla, müşterilerine sunduğu hizmeti ve işletme
modelini sürekli olarak gözden geçirmektedir. Müşterileri için, şirketleriyle iş yapmayı
kolaylaştıran stratejileri sayesinde, Amazon.com firmasının, 3.1 milyondan fazla sadık
müşterisi bulunmaktadır. (Seybold v.d 2001).
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4.1.6. Algısal Haritalama
Algısal haritalama, tüketici tercihleri, marka algıları, rekabetçi pazar yapısı ve ürün
konumlandırma gibi konularda pazarlama ve reklam dünyasının ihtiyacını karşılayan önemli
bir unsurdur. Algısal haritalama ayrıca, markaların, belirlenmiş kıstaslara göre rakiplerine
karşı sıralanarak sundukları, kullanışlı, analitik bir araçtır.
Markaların, harita üzerindeki göreli konumları ve ölçümleri, araştırmalardan türetilir ve
haritadaki boşlukları göstererek eyleme yönlendirebilen açıklayıcı bir sistemdir. Algısal
haritalama da nitelik temelli olan ve nitelik temelli olmayan olmak üzere iki yaklaşım söz
konusudur.
Nitelik temelli olan yaklaşımlar, markanın pek çok sayıda belirli niteliğinin cevaplayıcı
tarafından değerlendirilmesini sağlayarak, marka ya da ürünler arasındaki farkı anlamak, bu
özelliklerin tüketicinin algısını nasıl etkilediğini değerlendirmek için kullanılırlar. Nitelik
temelli algısal haritalama, istatistiksel tekniklerden ayırma analizi, uygunluk analizi ve faktör
analizi tekniklerini kullanır.
Nitelik temelli olmayan yaklaşımlar, niteliklerden ziyade cevaplayıcının marka
hakkındaki benzer terimlere ya da tercihlerine dayanır. Her iki algısal haritalama da veri
toplama yöntemleri farklı yaklaşımlar gösterse de her iki yaklaşımda da ortak olan marka ve
ürün değerlendirmesinin geniş boyutlarıdır.
Araştırmalar göstermektedir ki tüketiciler pek çok ürün kategorisinde az enerji ve
zaman kullanarak markaları incelemeye çalışır. Tüketiciler bu amacı ilk olarak tanımlayarak
ve sonra marka ya da ürünleri karşılaştırmada geniş boyutlar kullanarak tamamlamaya
çalışırlar. Geniş boyutlar markaları ve ürünleri çözümlemede tüketiciye zaman ve enerji
tasarrufu sağlar.
Yirmi, otuz bireysel nitelikten ziyade 2 ya da 3 tane genişletilmiş boyutu hatırlamak
daha kolaydır. Algısal haritalama belirlenen bu boyutları bulmaya çalışır. Temel veriye ilişkin
farklılıklar ve algısal harita türüne göre boyut yaratma uygulamaları farklılaşır.
Nitelik temelli olan algısal haritalamada marka ve ürün niteliklerine ilişkin analizler ile
boyutlar oluşturulur. Örneğin benzin konusunda alternatif benzin markaları çözümlemesinde
performans ve uygunluk iki boyut olarak kullanılabilir. Performans boyutunda, çabuk
hızlanma, yavaş hızlanma, no knock ve no runon nitelikleri kullanılabilir. Uygunluk
boyutunda ise istasyon sayısı fazlalığı, istasyonlardaki pompa sayıları, ödeme kolaylıkları
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nitelik olarak ele alınabilir. Böylece, boyutlar, tüketicinin genel marka tercihi ve markalar
arasındaki benzerlik ya da farklılıkları tanımlayarak kafasındaki gizli kriterleri yansıtır.
Örneğin, cep telefonuna yönelik olarak tüketicilerin zihinlerindeki marka algısını ölçmek
istenilsin. Bu durumda, amaca yönelik olarak algısal haritalama yöntemi ile araştırma
gerçekleştirilir. Yapılması gereken öncelikle bir anket formu yardımı ile markalara yönelik
tüketici algısı sorularını hazırlayarak anketi gerçekleştirmektir. Daha sonra istatistiksel
yöntemler ve bilgisayar programları yardımı ile algısal haritalamayı oluşturmak mümkündür.
Önde gelen 10 cep telefonu markasına yönelik olarak bir algılama haritası araştırması
yapılmıştır. Şekil 4.4’de marka algısının iki yüzü incelenmiştir. Bunlar marka kullanıcılarının
yaşları ve marka kullanıcılarının cinsiyetleridir. Bu özellikleri araştırma konusuna göre
arttırmak mümkündür. Bu çalışmalar bize görsel unsurlar sunabildikleri için daha kolay
anlaşılır.
Reklam ve pazarlama araştırmacıları, reklam verenin karşısına bu araştırmalarla
çıkmayı tercih eder. Böylelikle reklam verenin, ürünün tüketici algısında nerede olduğunu
görebilmesi ve nerede olmak istediğini söyleyebilmesi imkanı doğar. Örneğin Şekil 4.4
incelendiğinde cep telefonu pazarındaki, markaların eril yönelimlilerden daha ziyade dişil
yönelimli olduğunu, tüketicilerin yaşlarına göre, cep telefonu markalarının daha çok gençleri
temsil ettiğini söylemek mümkündür.

Zaltman, G. Tüketici Nasıl Düşünür? Çeviren: Semih Koç, MediaCat Yayınları,İstanbul,
2003.
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Bölüm Sonu Soruları
1. “Öncelikle ihtiyacın çok iyi bir şekilde tanımlanması gerekir. İhtiyacın tanımlanmasında,
isim belirlenirken genel olarak pazarlama şekilleri, işletmenin imajı, bu ismin işletmenin
ürünlerine katkısının ne olacağı sorularına cevap aranır.”
Yukarıda verilen paragraf hangi araştırma biçimini anlatmaktadır?
A) Ön-Test (Pre-Test) Araştırması
B) Ürün İsmi Araştırması
C) Son-Test (Post-Test) Araştırması
D) Müşteri Sadakati Araştırması
E) Müşteri Memnuniyeti Araştırması
2. “Bu araştırmalarda niteliksel yöntem kullanılacaksa genellikle fokus (odak) grup tekniği
tercih edilir. Böylece hedef kitlenin beklentilerini, beğendikleri ve beğenmedikleri yönler,
derinlemesine inceleme fırsatı yakalanmış olur.”
Yukarıda verilen paragraf hangi araştırma biçimini anlatmaktadır?
A) Ön-Test (Pre-Test) Araştırması
B) Ürün İsmi Araştırması
C) Son-Test (Post-Test) Araştırması
D) Müşteri Sadakati Araştırması
E) Müşteri Memnuniyeti Araştırması
3. Bu araştırmalar bize istediğimiz hedeflere ulaşıp ulaşmadığımız hakkında sonuçlar verirler.
…… amacı, küçük bir grup ile ve yapay koşullarda gerçekleştirilen öntest sonucunda
ölçülen durumun normal şartlarda da aynı olup olmadığının belirlenmesidir
Yukarıda verilen paragraf hangi araştırma biçimini anlatmaktadır?
A) Ön-Test (Pre-Test) Araştırması
B) Ürün İsmi Araştırması
C) Son-Test (Post-Test) Araştırması
D) Müşteri Sadakati Araştırması
E) Müşteri Memnuniyeti Araştırması
4. “…….. var olan ve olası müşterilerin ürünlere, firmaya ve ayrıca rakip ürünler ve firmalara
yönelik olarak memnuniyet derecelerini belirlemeye yönelik çalışmalardır.”
Yukarıda verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Ön-Test (Pre-Test) Araştırması
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B) Ürün İsmi Araştırması
C) Son-Test (Post-Test) Araştırması
D) Müşteri Sadakati Araştırması
E) Müşteri Memnuniyeti Araştırması
5. “Markaların, harita üzerindeki göreli konumları ve ölçümleri, araştırmalardan türetilir ve
haritadaki boşlukları göstererek eyleme yönlendirebilen açıklayıcı bir sistemdir.”
Yukarıda verilen paragraf hangi araştırma biçimini anlatmaktadır?
A) Ön-Test (Pre-Test) Araştırması
B) Ürün İsmi Araştırması
C) Son-Test (Post-Test) Araştırması
D) Algısal Haritalama
E) Müşteri Memnuniyeti Araştırması
Cevaplar
1. B
2. A
3. C
4. E
5. D
Açık Uçlu Sorular
1. Reklama yönelik tutum araştırması ve Likert Ölçeği hakkında bilgi veriniz.
2. Algısal Haritalama nasıl yapılmaktadır? Kısaca açıklayınız.
3. Müşteri memnuniyeti araştırmalarının bize kazandırdıklarına maddeler halinde sıralayınız.
4. Müşteri sadakati araştırmalarında genellikle niceliksel yöntemlerden anket yöntemi
kullanılır. Müşteri sadakati araştırmalarında işletmelerin kazanımlarını maddeler halinde
yazınız.
5. Son-test araştırmalarında aşağıdaki incelenen unsurları maddeler halinde yazınız.
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5. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN
NİTELİKSEL ARAŞTIRMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. İçerik Çözümlemesi
5.2. Fokus Grup (Odak Grup) Çalışmaları
5.3.Tek Yönlü Ayna Yöntemi
5.4. Gizli Müşteri Araştırması
5.5. Gizli Tepki Teknikleri
5.6. Tematik Algı Testi
5.7. Fikir Yürüyüşü (Mind Walk) Tekniği
5.8. Zaman Makinesi Tekniği
5.9. Kategorik Biçimlendirme (Category Sculpting) Tekniği
5.10. Yönlendirilmiş İmgeleme Tekniği
5.11. İletişim Araştırmalarında Fizyolojik Araştırmalar
5.11.1. Göz Hareketlerini İzleme (Eye Tracking) Yöntemi
5.11.2. Galvanik Deri Tepkisi Analizi
5.11.3. Beyin Dalgaları Analizi
5.11.4. Ses Tonu Analizi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. İçerik Çözümlemesi nedir? Nasıl yapılır?
2. Fokus Grup (Odak Grup) Çalışmaları nedir?
3. Tek Yönlü Ayna, Gizli Müşteri Araştırması, Gizli Tepki Teknikleri nelerdir?
4. Tematik Algı Testi, Fikir Yürüyüşü (Mind Walk) Tekniği nedir?
5. Zaman Makinesi Tekniği, Kategorik Biçimlendirme Tekniği nedir?
6. Yönlendirilmiş İmgeleme Tekniğinde ve Fizyolojik Araştırmalarda neler yapılır?

Anahtar Kavramlar
İçerik Çözümlemesi, Fokus Grup Çalışmaları, Tek Yönlü Ayna Yöntemi,
Gizli Müşteri Araştırması
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5. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN
NİTELİKSEL ARAŞTIRMALAR

Giriş
İletişim araştırmalarında, incelenen olgu öncelikle insan olgusudur. Araştırmalarda bu
faktörün göz ardı edilmemesi gerekir. Sadece niceliksel araştırmalar yaparak olguları
açıklamaya çalışmak yetersiz kalabilir. Bu durumda niteliksel araştırmalar derinlemesine bilgi
ihtiyacını karşılarlar.
İletişim araştırmalarında nedir sorusuna cevap ararken niceliksel teknikleri kullanmak
mümkündür. Niceliksel araştırmalar ile tüketicinin kim olduğunu belirlemek imkanı
yakalanır. Fakat neden sorusuna niceliksel yöntemler yeterince yardımcı olamaz. Tüketicinin
neden o ürününü tercih edip etmediğinin cevabı, niceliksel araştırma yaparak detaylı bir
biçimde tespit edilemez. Niceliksel yöntemler ile derinlemesine cevaplara ulaşmak güçleşir.
Tüketicinin nasıl davrandığını ve neden böyle davrandığını anlamak için, niceliksel
araştırma kullanmak eksik bilgi edinilmesine sebep olabilir. Bu durumda niteliksel
yöntemlerden faydalanmak çok daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar. Günümüzde
araştırmacılar, inceleme durumunda oldukları konuya uygun ise, her iki yöntemi de
kullanarak çok daha etkili sonuçlara ulaşma yolunu tercih etmektedirler.
Buraya kadar aktarılan niceliksel araştırma yöntemleri konusuna ilişkin bilgilerden
sonra bu bölümde de iletişim araştırmalarında kullanılan niteliksel araştırma yöntemlerinin
üzerinde daha ayrıntılı durulacaktır.
5.1. İçerik Çözümlemesi
İçerik çözümlemesi, iletişim araştırmacılarının kitle iletişim araçlarındaki içeriğe
yönelik geliştirdikleri bir yöntemdir. İçerik çözümlemesinde, belge ve metin çözümleme
yoluna gidilir. Araştırmacıların birçoğu bu yöntemde belge ve metinlere birer gözlem olarak
bakmaktadır. Bu belge ve metinleri sadece basılı medya için düşünmemek gerekir. Belge ve
metinler, gazete, dergi, basılı medyadaki söyleşiler, makaleler, mektuplar, TV programları,
radyo programları, politikacıların seçim dönemindeki kampanyaları ya da reklam metinleri
olabilmektedir. İçerik çözümlemesinin; resmetme, sahiplik politikalarının incelenmesi, gerçek
dünya ile karşılaştırma, temsil etme ve medya etkisi araştırmalarına destek vermek olmak
üzere beş temel kullanım amacı bulunmaktadır (Gunter, 2002).
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İçerik Çözümlemesinin Resmetme Amacı: Eğer medyanın bireyleri ya da toplulukları
resmetme, biçimlendirmelerini ya da eğilimlerini belirlemek gibi bir amaç varsa içerik
çözümlemesi buna yardımcı olacaktır. Örnek olarak, dizilerde erkeklerin nasıl yansıtıldığı,
otomobil reklamlarında kadınların nasıl resmedildiği, çocuklu aile kavramının hangi tür
reklamlarda kullanıldığı, yabancı filmlerde Türk kadınının nasıl sunulduğu, gençlerin sinema
reklamlarında nasıl resmedildiği gibi konuları içerik çözümlemesi ile incelemek mümkündür.
İçerik Çözümlemesinin Sahiplik Politikalarını İnceleme Amacı: Bu amaç ile medya
içerik üreticilerinin amaç ve politikalarıyla ilgili verilere ulaşmak mümkündür. Örnek olarak,
herhangi bir gazetenin kendi bağlı bulunduğu firmanın haberlerine sıklıkla yer vermesi, sosyal
kampanyalarda firmaların kendi reklamlarını sunma çabalarının olup olmamasının
belirlenmesi verilebilir.
İçerik Çözümlemesinin Gerçek Dünya İle Karşılaştırma Amacı: Medya dünyası
elbette ki gerçek dünyadan beslenmektedir ama gerçek dünyayı kendi dünyalarında bireylere
ya da toplumlara nasıl göstermektedir? İşte bu sorunun cevabını bulmak için kullanılacak
yöntemlerden biri de içerik çözümlemesidir. İçerik çözümlemesi amacıyla, medya içeriklerini,
gerçek dünya göstergesi içerikleri ile karşılaştırmak mümkündür. Örneğin ülkemizdeki
işsizlik oranı nüfusun % 12’sini oluşturuyorsa, Türk dizilerinde bu oranı temsil eden
karakterlerin oranı ne kadardır? Ya da Türkiye’de çalışan kadınların oranı % 24.3 ise acaba
Türk filmlerinde çalışan kadın karakterlerinin oranı nasıldır?
İçerik Çözümlemesinin Temsil Amacı: Toplumda belli grupların medya içeriklerinde
nasıl yer aldığının resmedilmesi incelenmek isteniyorsa, içerik çözümlemesi ile inceleme
yapmak mümkündür. Bu gruplar; azınlıklar, yoksullar, işsizler, zenginler, cemiyet grupları,
yaşa göre farklı gruplar, cinsiyete göre gruplar, etnik kimlikler vb. olabilir. Basında etnik
kimlikler nasıl yer alıyor, erkek dergilerindeki reklamlarda erkek ya da kadının nasıl yer
aldığı, dizilerde yaşlı insanların nasıl gösterildiği gibi örnekler verilebilir.
İçerik Çözümlemesinin Medya Etkisi Araştırmalarına Destek Amacı: Bu amaç
doğrultusundaki çalışmalar uygulamadan çok akademik alanda fayda sağlayan çalışmalar
olarak düşünülebilir. Burada iletişim alanında yer alan kuramlar, teoriler ya da yaklaşımların
medya araçlarında nasıl kullanıldığı incelenmeye çalışılır. Örnek olarak, mesaj stratejilerinin
reklamlarda nasıl kullanıldığı, teorik olarak belirlenen toplumsal değerlerin dizilerde
vurgulanıp vurgulanmadığı irdelenebilir.
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5.2. Fokus Grup (Odak Grup) Çalışmaları
İletişim araştırmalarında niteliksel yöntemlerden belki de en sık kullanılanı fokus grup
çalışmalarıdır. Fokus gruplar aslında eğitim almış bir moderatör yönetiminde doğal olmayan
bir ortamda hedef kitleye uygun olarak seçilen 6-12 kişilik bir grup ile gerçekleştirilen
görüşmelerdir. İletişim araştırmalarında, ürün-hizmet piyasaya sürülmeden önce ön-test
araştırmalarında, müşteri memnuniyeti araştırmalarında, gerçekleştirilecek bir niceliksel
araştırma öncesinde kullanılmaktadır. İşletmeler;
 Bir ürün kategorisine ilişkin tüketici algılarını, tercihlerini ve davranışlarını anlamak,
 Yeni ürün fikirleri hakkında izlenimler elde etmek,
 Eski ürünler ile ilgili yeni fikirler üretmek,
 Hazırlanacak reklamlar için yaratıcı fikir ve malzemeler geliştirmek,
 Farklı pazar segmentasyonlarındaki tüketici tepkilerini öğrenmek için fokus grup
çalışmaları gerçekleştirebilirler.
5.3. Tek Yönlü Ayna Yöntemi
Daha çok reklam araştırmaları için düzenlenen fokus (odak) grup çalışmalarında
kullanılan tek yönlü ayna yöntemi aynı zamanda marketlerde alışveriş davranışlarını
belirlemek, gençlerin yemek alışkanlıklarını tespit etmek gibi konularda bir gözlem aracı
olarak da kullanılabilir. Tek yönlü ayna yönteminde, tüketici gözlemlendiğinin farkında
olmadığından davranışlarında değişiklik yapma ihtiyacı duymayacaktır (Hawtorne Etkisi).
Bunun nedeni ise tüketicilerin herhangi bir yapay araştırma ortamına sokulmaksızın doğal
ortamda gözlemlenmesidir.
Sunulan hizmete ya da satılan ürüne tüketici tarafından bakmak başarıya ulaşmada
önemli bir rol oynar. İşletmelerin yapacağı araştırmalar, dinamik pazar sistemi içinde ayakta
kalabilmeyi sağlayan önemli yardımcılardır. Tüketicilerin fikirleri her zaman için büyük önem
taşır. Bu fikirler farklı perspektifler tarafından sunulan zenginliklerin kilidin açabilir ve
işletmelere mutlu müşteriler kazandırabilirler. Resim 4.1’de bir oyuncak firması için
uygulanan tek yönlü ayna yöntemi örneği yer almaktadır.
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5.4. Gizli Müşteri Araştırması
Gizli müşteri araştırması, bir işletmenin herhangi bir zamanda, herhangi bir müşteri
tarafından hizmet performansı açısından değerlendirilmesi sürecidir. Bu araştırmaların amacı,
tüketiciye araştırma ortamında bulunduğunu hissettirmeden doğal ortamda gözlem
yapabilmektir. Bu çalışmalarda olaylar, gerçek hayat içerisinde ya da doğal hayatta incelenir.
Böylece yapılan çalışmada elde edilecek veriler dış geçerlilik açısından yüksek veriler
olacaklardır.
Firmalar bazen kendi şirket yapılarına eleştirel gözle bakamazlar. Bu durumda
firmalarında oluşan problemleri, rakiplere göre durumunu görmek güçleşir. Aslında erken
fark edilerek kolay bir şekilde çözümlenebilecek problemler karmaşık bir hal alır.
İşletmeler, büyük bütçeler harcanarak çalışanlara verilen eğitimlerin ne ölçüde
kullanıldığını, personelin sunduğu hizmet ya da sattığı ürün hakkında ne kadar bilgisi
olduğunu, firmanın vizyon ve misyonunun çalışanlar tarafından ne kadar anlaşıldığını ve
bunları iş hayatlarına nasıl yansıttıklarını Gizli Müşteri Araştırması yaparak ortaya koyabilme
fırsatı yakalarlar. Bu araştırmanın en büyük faydası, işletmeye müşteri gözü ile bakabilme
imkânı sunmasıdır. Böylece işletmenin hangi konumda olduğunu, nasıl algılandığını
görebilme fırsatını yakalanır.
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Gizli müşteriler olayın yaşandığı an bilgiyi toplarlar. Özel bir zamanda değil, rutin bir
zamanda bilgi toplarlar. Gerçek müşteri kitlesinden seçildikleri için fark edilmezler. Özel bir
göz değil, onlar gerçek müşteridir. Araştırmada öncelikle işletme hangi noktaları
değerlendireceğine karar vermek durumundadır. İşletmenin neyi öğrenmek istediği, güçlü ve
zayıf yönlerin neler olduğu, çalışanlardan beklentilerin neler olduğu, müşterilerin kafasında
önem verdiği unsurların neler olduğu tespit edilir. Bu sorulara cevap veren bir değerlendirme
formu hazırlanır. Daha sonra işletmenin yapısına uygun senaryolar hazırlama sürecine geçilir.
Senaryolarda müşterilerin işletmede karşılaşabileceği problemlere yer verilir. Bu aşamadan
sonra sıra gizli müşterinin belirlenmesine gelir.
Gizli müşteri belirlenirken, işletmenin yapısına uygun müşteri profilini temsil
edebilecek olması önemli bir noktadır. Gizli müşteri belirlendikten sonra, gizli müşterinin
eğitim süreci başlar. Seçilen gizli müşterilerin değerlendirme formundaki her bir maddeyi
aynı şekilde algılamaları çok önemlidir. Bu sebeple değerlendirme formunda bulunan her bir
soru için tek tek eğitim verilmesi gerekir. Böylece gizli müşteriler arasında ortak bir algı
oluşması sağlanmış olur.
Eğitim alan gizli müşteriler, işletmenin çeşitli www.hedefaof.com 73 yerlerdeki
şubelerine giderek denetimlerini gerçekleştirirler. Denetim yaparken sıradan bir müşteri gibi
davranırlar. Daha önceden hazırlanan senaryolar yardımı ile bazen satış öncesinde, bazen satış
sırasında ve bazen de satış sonrasında bir problem oluşumu gerçekleştirerek firma
çalışanlarının davranışlarını gözlemlerler. Denetim formundaki soruların cevaplarını aldıktan
sonra sıra değerlendirme raporunu oluşturmaya gelir. Genellikle bu raporlarda, genel bir
değerlendirme, denetimi gerçekleştirdiği şube ya da bayii bazında değerlendirme, incelenen
unsurlar açısından değerlendirme ve bayii-şubeler arası değerlendirmeye yer verilir. Gizli
müşteri araştırmasının faydaları arasında şunlar sayılabilir:
 Çalışanların performansında artış sağlama
 Müşteri memnuniyetinde artış sağlama
 Rakipleri takip edebilme
 Müşteriye verilen önemin artması
 Çalışan eğitimine gereksinim olup olmadığının tespit edilmesi
 İşletmenin performansının müşteri gözüyle belirlenmesi
 İşletmenin gelişim sürecini izleyebilme
Bu araştırmayı genellikle geniş şube ya da bayi ağı bulunan işletmeler kullanmaktadır.
Çünkü gizli müşteri araştırması çok geniş bir alanda uygulanabilmektedir. Otomobil satış
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bayileri, büyük alışveriş mağazaları, bankalar, oteller, turizm acenteleri, restorant zincirleri,
hastaneler, sosyal tesisler bu araştırmayı sıklıkla kullanan sektörlerdir.
5.5. Gizli Tepki Teknikleri
Anket yöntemi ile veri toplamada, tüketicinin ne hissettiğini anlamak bazen mümkün
olmayabilir. Tüketicinin düşüncesi ile yaptıkları arasındaki bağı kurmak anket çalışması ile
oldukça güçtür. Tüketicinin tepkisel davranışlarını ölçmeye yönelik bir çalışmada anket
yöntemi yerine gizli tepki teknikleri kullanılarak çok daha verimli bilgiler toplamak mümkün
olacaktır. Gizli tepki teknikleri araştırmacıya gözlemsel araştırma ile veri toplama imkanı
sağlar. Araştırmacı örneğin, bazı kelime gruplarına veya resimlere tepki vermenin –bir
bilgisayar klavyesinin tuşuna basarak- ne kadar sürdüğünü ölçmektir. Verilen tepkinin
çabukluğu, katılımcıların düşünce ve duygularındaki sesin varlığını ya da yokluğunu diğer
yöntemlere nazaran daha açık bir şeklide ortaya çıkarabilir.
5.6. Tematik Algı Testi
Tematik algı testi aslında psikolojide kullanılan bir testtir. Testin amacı kişinin,
düşünme biçimini, davranışlarını, gözlem yeteneğini ve duygularını ifade etme yöntemlerini
çeşitli test materyalleri ile anlamaktır. Testte hikaye anlatmaya teşvik edici 30 kart
bulunmaktadır. Katılımcılara daha önceden hazırlanmış 10 kart tek tek gösterilir ve onlardan
her kart için bir hikaye anlatmaları istenir. Burada temel varsayım, kişinin hikayeyi anlatırken
hikayedeki karakter ile özdeşeceği ve böylece kendi duygu ve düşüncelerini hikayedeki
karakter yardımı ile anlatabileceğidir.
İletişim araştırmalarında bu testin kullanılması ise, araştırmaya katılan kişilere markasız
olarak hazırlanan bir resim sunulur. Sonra bu resimden hareket ile katılımcılardan bir hikaye
oluşturmaları istenir. Daha sonra katılımcılara sorular yöneltilerek onlarda oluşan duyguların
neler olduğu öğrenilmeye çalışır. Bu soruların bazıları şunlardır;
 Sizce bu resimde neler olmakta?
 Sizce bu resimdeki kişiler ne yapıyor?
 Sizce bu kişiler ne düşünüyor?
 Sizce bu kişiler ne hissediyor?
 Bu resimden bir önceki resimde ne olmuş olabilir?
 Bu resimden bir sonraki resimde neler olacak?
Daha sonra ise aynı resmin marka adı ve mesajlı hali gösterilir. Resmin marka ile
uyumu sorulur. Katılımcının senaryosunda bir değişiklik olup olmadığı, oldu ise nasıl bir
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değişiklik olduğu üzerinde tartışılır. Böylece markanın tüketicinin gözünde yarattığı izlenim,
dolaylı yoldan irdelenme şansını yakalar.

5.7. Fikir Yürüyüşü (Mind Walk) Tekniği
Bu yöntem ile ürün-fayda ilişkisi incelenmeye çalışılır. Bu amaç doğrultusunda bu
yöntemde katılımcılardan belirtilen ürünü kullandıkları ve memnun kaldıkları bir anı
hatırlamaları ya da hayal etmeleri istenir. O anı düşünen katılımcılar, o anı tanımlamaya
çalışırlar. O an neredeler? Kimlerle birlikteler? Neler konuşuyorlar? Neler hissediyorlar? Bu
tanılamalar sayesinde tüketicinin zihnindeki ürün-fayda ilişkisi irdelenir.
5.8. Zaman Makinesi Tekniği
Bu yöntemde psikolojide kullanılan yöntemlerden yapılandırılmıştır. Bu yöntemde ise
katılımcıların bir zaman makinesi içinde olduklarını hayal etmeleri istenir. Zaman makinesi
katılımları 5 yıl sonrasına, 10 yıl sonrasına ya da 25 yıl sonrasına götürecektir. Sözde zaman
makinesi durduğunda katılımcılar inerler ve etraflarını gözlemlemeye başlarlar. Katılımcıların
kendi yaşadıkları yer ile farklılıkları ya da benzerlikleri anlatmaları istenir. Burada
bulunabilecek ürünleri incelemeleri bu ürünlerin fayda ya da zararlarının neler olabilecekleri
dinlenir. Böylece çıkan farklılıklar listelenerek ürün ya da reklamda yapılabilecek
değişiklikler belirlenmeye çalışılır.
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5.9. Kategorik Biçimlendirme (Category Sculpting) Tekniği
Bu yöntemde katılımcılardan ürün grubu ya da markaların kalabalık bir aile olduğunu
ve her bir ürün ya da markanın ailenin birer ferdi olduğunu hayal etmeleri istenir. Daha sonra
katılımcı her bir aile üyesinin nasıl yaşadığını, nerede yaşadığını, değer yargılarının neler
olabileceğini, kaç yaşında olduğunu, nasıl bir eğitim aldığını, aile içindeki yerini vb. tanımlar.
Ailenin birbiri ile olan ilişkisinin nasıl olabileceğini anlatması istenir. Böylece o ürün grubuna
yönelik oluşan imaj belirlenmeye çalışılır.
5.10. Yönlendirilmiş İmgeleme Tekniği
Psikolojide kullanılan bir yöntem olan Katatimi ismiyle de adlandırılan Yönlendirilmiş
İmgeleme ya da Hayal Kurma Yöntemi, kişinin rahat bir ortamda gözlerini kapatarak hayal
kurmasının istenmesidir. Uzman kişinin yönlendirmesi ile kişinin duygu ve düşünceleri
sorular yardımı ile irdelenir. Katılımcılara gözlerini kapatmaları, arkalarına yaslanıp,
rahatlamaları söylenir. Katılımcılara üstlerinde araştırılan ürün/markanın resmi olan bir
kapıdan geçtiklerini hayal etmeleri istenir. Bu kapının tarifinin yapılması istenir. Bu kapıdan
geçince neler gördükleri sorulur. Kapıdan geçince bambaşka bir görüntü görecekleri söylenir.
Bu görüntüyü detaylıca incelemeleri istenir. Görüntü tamamen incelendikten sonra, o
görüntünün içinde bir kişi görecekleri söylenir. Katılımcıların bu kişinin gününden bir kesiti
gözleyebilecekleri söylenir. Katılımcılar o bir anlık zaman kesitini etraflıca gözler. Daha
sonra, o kişinin o andan önce ve sonraki zamanlarının nasıl olduğunun hayal edilmesi istenir.
Katılımcılardan gözlerini açmaları ve gözlemlediklerini anlatmaları istenir. Böylelikle,
incelenen markaya yönelik olarak tüketicinin zihninde oluşan algı ya da imajı kendi cümleleri
ile ifade etmesi sağlanır.
5.11. İletişim Araştırmalarında Fizyolojik Araştırmalar
İletişim araştırmalarında yöntemlerden bahsederken, fizyolojik araştırmalara değinmek
gerekmektedir. Fizyolojik araştırmalar, aslında daha çok psikolojide kullanılan çalışmalardır.
İletişim araştırmalarında ise reklamlar ya da ürün tasarımı gibi uyarıcılara yönelik cevapları
ölçmeye yönelik olarak kullanılırlar. Fizyolojik araştırmalar, insanların fizyolojik tepkilerini
bazı aletler yardımı ile ölçen çalışmalardır. Bu araştırmalarda insanların kontrol altına
alabildiği ve kontrol altına alamadığı tepkilere göre farklı yaklaşımlar söz konusudur. Kontrol
altına alabileceğimiz tepkiler Göz İzleme (Eye Tracking) yöntemi ile incelenir. Kontrol altına
alamayacağımız tepkiler ise Galvanik Deri Tepkisi (Galvanic Skin Response), Beyin
Dalgaları Analizi (Brain-Wave Analysis), Ses tonu analizi (Voice pitch analysis) ile ölçülür.

62

5.11.1. Göz Hareketlerini İzleme (Eye Tracking) Yöntemi
Bu araştırma ilgi arttıkça göz bebeği büyür varsayımı ile hareket eder. Bu çalışmalarda
deneğin nereye baktığını belirlenir. Yani bu çalışmalar, hangi uyarıcının onun dikkatini
çektiğini söyler. Fakat niçin baktığını söylemez. Bunun için deneğe sorular sorarak çalışma
desteklenebilir. Görsel materyaller için uygun bir analiz yöntemidir. Aşağıdaki resimde göz
hareketlerini izleme cihazının kullanıldığı bir uygulama yer almaktadır. Resim 4.3: Göz
Hareketlerini İzleme (Eye Tracking) Yöntemi.

5.11.2. Galvanik Deri Tepkisi Analizi
Bu çalışmada, reklamlara ya da bir ürüne karşı tepkileri ölçülen kişinin psikolojik bir
dürtü karşısında (örneğin korkma) ortaya koyduğu psikolojik tepki ölçülür. Bu araştırmalar
cildin, özellikle de avuç içlerinin ve diğer kılsız bölgelerin, uyarıcıya bir tepki olarak elektrik
direncinin değişmesi mantığına dayanır. Duygu ve stres düzeyindeki değişimleri ölçmeye
yarar. Heyecanı ölçmeye yarar. Olumlu – olumsuz tepkileri birbirinden ayıramaz. Bunları
analize yönelik sorular ile desteklenmelidir. Aşağıdaki görselde bu yöntemde kullanılan
fizyolojik cihaza bir örnek sunulmuştur. Resim 4.4: Galvanik Deri Tepkisi Analizi. Kaynak:
http://www.b hks.harvard.edu
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5.11.3. Beyin Dalgaları Analizi
Beynin sol lopu ve sağ lopunun farklı çalıştığı mantığına dayanır. Sol lop; mantıklı,
rasyonel, analitik bölüm, sağ lop ise duygularla, hislerle, sözcüklerle ilgili bölümdür.
Araştırma laboratuvar ortamında gösterilen olaya karşı kişinin beynindeki değişimlerin beyin
dalgaları yardımı ile ölçülmesi biçiminde gerçekleşir. Burada da çalışma sorular ile
desteklenir.

Resim 4.5: Beyin Dalgaları Analizi.
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Online pazarlama ve reklamcılık giderek yaygınlaşırken, bugün varlığını sürdüren pek
çok büyük sitenin birinci gelir kalemini oluşturmaktadır. Durum böyle olunca yıllık gelirleri
milyarlarca dolar olan bu devlerin online pazarlama konusuna özel ilgi göstermesi
kaçınılmazdır. Örneğin, Facebook‘un Neurofocus ile birlikte yaptığı bir araştırmada
kullanıcıların beyin dalgalarını ölçerek online pazarlamanın nörolojik etkileri araştırılmıştır.
Neurofocus’un sitesinde yayınlanan raporun amacı online pazarlamanın nörolojik
olarak ölçülebilir verilerle ele alınıp alınamayacağını bulmak ve eğer bu mümkünse bu veriler
sayesinde online pazarlamanın etkilerinin nasıl arttırılabileceğini ölçmektir. Facebook’un yanı
sıra premium siteler olarak nitelendirilen Yahoo ve New York Times’ın da dahil olduğu
araştırmada, kullanıcıların ilgileri, duygusal ve hafıza etkileşimlerinin farklı sitelerde ne
şekilde ortaya çıktığı ölçülmüştür. Yapılan ölçümlere göre Facebook ilgi ve duygusal
etkileşim alanlarında Yahoo ve New York Times’ın önünde görünmektedir. Bir tek hafızaya
kaydetme konusunda New York Times, Facebook’un az farkla önünde yer almaktadır.
Araştırmada Facebook sosyal ağları, Yahoo hafif haberler ve eğlence, New York
Times ise önemli haber ve yorum kategorilerinde ele alınmıştır. Bu durumda online pazarlama
açısından bakıldığında ilgi ve duygusal etkileşimin daha fazla kişisel tecrübe imkanına sahip,
sosyal ağlarda öne çıktığı, fakat bunların daha hızlı tüketildiği, hafızada yer etme özelliğinin
ise yoğun bilgi içeren haber kaynaklarında yüksek olduğu sonucuna varılabilir.
Raporda öne çıkan diğer sonuçlardan bazıları ise şunlardır; Premium olarak kabul edilen
siteler her üç ölçümde de ortalama sitelerden daha yüksek geri dönüşler almışlardır. Cinsiyet
farklılıkları çok sınırlı alanlarda kayda değer sonuç değişikliklerine yol açmıştır. Örneğin
erkekler Facebook’u kadınlara oranla daha fazla “benim için” yani kişisel tecrübe olarak
algılarlarken, kadınlar Yahoo’yu erkeklere oranla daha fazla bağlantı ve tavsiye kaynağı
olarak kabul etmektedirler (http://www.webrazzi.com/2011/12/09/facebook-beyin-dalgalariniolctugu-pazarlamaarastirmasi/).
5.11.4. Ses Tonu Analizi
Belirli bir uyarıcıya karşı kişinin konuşma yapısının analiz edilmesidir. Örneğin bir
kişiye TV reklamı izlettirilir. Reklamı izledikten sonra izleyiciye beğenip beğenmediği,
inandırıcılığı vb. hakkında sorular sorulur. Hem kişinin söyledikleri hem de cevaplarını sözle
nasıl ifade ettiği kayda geçirilir. Bu analiz ile cevapların ses karakteristikleri analiz edilir.
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Bölüm Sonu Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi içerik çözümlemesinin beş temel amacından biri değildir?

A) Resmetme Amacı
B) Sahiplik Politikalarını İnceleme Amacı
C) Gerçek Dünya İle Karşılaştırma Amacı
D) Geleceğe Dair Karşılaştırma Amacı
E) Medya Etkisi Araştırmalarına Destek Amacı
2.

“Bu amaç ile medya içerik üreticilerinin amaç ve politikalarıyla ilgili verilere ulaşmak
mümkündür. Örnek olarak, herhangi bir gazetenin kendi bağlı bulunduğu firmanın
haberlerine sıklıkla yer vermesi, sosyal kampanyalarda firmaların kendi reklamlarını
sunma çabalarının olup olmamasının belirlenmesi verilebilir.”
Bu paragraf içerik çözümlemesinin hangi amacından bahsetmektedir?

A) Resmetme Amacı
B) Sahiplik Politikalarını İnceleme Amacı
C) Gerçek Dünya İle Karşılaştırma Amacı
D) Geleceğe Dair Karşılaştırma Amacı
E) Medya Etkisi Araştırmalarına Destek Amacı
3.

“Bu amaç doğrultusundaki çalışmalar uygulamadan çok akademik alanda fayda sağlayan
çalışmalar olarak düşünülebilir. Burada iletişim alanında yer alan kuramlar, teoriler ya da
yaklaşımların medya araçlarında nasıl kullanıldığı incelenmeye çalışılır.”
Bu paragraf içerik çözümlemesinin hangi amacından bahsetmektedir?

A) Resmetme Amacı
B) Sahiplik Politikalarını İnceleme Amacı
C) Gerçek Dünya İle Karşılaştırma Amacı
D) Geleceğe Dair Karşılaştırma Amacı
E) Medya Etkisi Araştırmalarına Destek Amacı
4.

“Bir markaya ilişkin çağrışım ya da projeksiyonlar, yanıtlayıcı tarafından çizilen bir
resimle ifade edilir.”
Bu paragraf aşağıdaki hangi kavramı açıklamaktadır?

A) Kolaj
B) Fotoseçme
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C) Rol Oyunu
D) Kişileştirme
E) Psiko – skeçler
5.

“Katılımcılara daha önceden hazırlanmış 10 tane kart tek tek gösterilir ve onlardan her kart
için bir hikaye anlatmaları istenir. Burada temel varsayım, kişinin hikayeyi anlatırken
hikayedeki karakter ile özdeşeceği ve böylece kendi duygu ve düşüncelerini hikayedeki
karakter yardımı ile anlatabileceğidir.”
Bu paragraf aşağıdaki hangi kavramı açıklamaktadır?

A) Tematik Algı Testi
B) Fikir Yürüyüşü (Mind Walk) Tekniği
C) Zaman Makinesi Tekniği
D) Kategorik Biçimlendirme (Category Sculpting) Tekniği
E) Yönlendirilmiş İmgeleme Tekniği
Cevaplar
1.

D

2.

B

3.

E

4.

E

5.

A

Açık Uçlu Sorular
1.

İletişim araştırmalarında kullanılan Beyin Dalgaları Analizinin nasıl gerçekleştirildiğini
açıklayarak irdeleyiniz.

2.

Gizli Tepki Tekniği hakkında bilgi vererek tartışınız.

3.

Galvanik Deri Tepkisi Analizi nedir? Kısaca özetleyiniz.

4.

Tek Yönlü Ayna Yöntemi nedir? Nasıl gerçekleştirilmektedir? Anlatınız.

5.

Fokus Grup (Odak Grup) Çalışmaları hakkında bildiklerinizi yazınız.
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6. İLETİŞİM

ARAŞTIRMALARINDA

KONUSUNUN

AYRINTILI ANALİZİ
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EVREN

VE

ÖRNEKLEM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Evren ve Örneklem Kavramları
6.2. Örneklem
6.3. Örneklemenin Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Evren ve Örneklem ne anlama gelmektedir?
2. Örneklem almak neden önemlidir?
3. Örneklemenin önemi nedir?

Anahtar Kavramlar
Evren, Örneklem, Hedef Evren, Erişilebilir Evren
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6. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA EVREN VE ÖRNEKLEM KONUSUNUN
AYRINTILI ANALİZİ

Giriş
Bilimsel araştırmalara temel oluşturan veriler belirli bireylerden toplanır. Söz konusu
bireyler; insan, bitki, hayvan, nesne, kurum, ülke vb. olabilir. Bazen kendilerinden veri
toplanan bireyler, verilerin toplanabileceği grubun tamamını oluşturur. Bu durumda,
kimlerden veri toplanmışsa onlar hakkında yorum yapılır. Bazen de kendilerinden veri
toplanacak olan bireyler daha geniş bir grubun içinden seçilir. Bu durumda, veriler görece
küçük bir gruptan toplanırken benzer tüm bireylerden oluşan büyük gruba genellemeler
yapılır. Belirli bireylerden veriler toplayıp benzer özellikleri taşıdığı varsayılan tüm bireyler
hakkında genellemeler yapmak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir.
Her şeyden önce benzerliklerden nasıl emin olabiliriz? Bunları mutlaka ölçmek gerekir
mi? Araştırmaya katılan bireyler ile dışarıda kalan bireylerin farklılaşmadığını nereden
bileceğiz? Bunun için karşılaştırma testleri yapmak zorunlu mudur? Kendilerinden veri
toplanan bireylerin, kim olduklarını bile bilmediğimiz bireyleri temsil ettiğini neye dayanarak
söyleyebiliriz? Araştırmacıların bu konuda yararlandıkları formüller var mıdır? Dahası,
araştırmalarda neden hakkında yorum yapacağımız bireylerin tümüne ulaşmıyoruz? En
sağlıklı yol, o bireylerin kendilerinden veri toplamak değil midir? Bundan kaçınmak
araştırmacı açısından bir olumsuzluk sayılmaz mı? Yapılan tercih zaman, para, insan kaynağı
gibi etmenlerle mi ilgilidir yoksa araştırmacıların isteğine mi bağlıdır? En önemlisi de,
seçtiğimiz bir alt gruptan elde edilen verilerin yanıltıcı olmadığını nereden biliyoruz?
Yukarıda sıralanan soruların kaynağı aslında şudur: Araştırmacılar hangi koşullarda
ilgili tüm bireylere ulaşarak veri toplar, hangi koşullarda bir alt grup belirleyerek onlardan
topladığı verileri bütüne geneller? Bu konu araştırma yöntemleriyle ilgili alanyazında kısaca
“evren ve örneklem” olarak bilinir ve doğurguları itibariyle son derece önemli bir konudur.
6.1. Evren ve Örneklem Kavramları
Bilimsel araştırmaların çoğu amaca dönük verilerin toplanması için gerçekleştirilen
sayısal ölçümlere dayanır. Bir araştırmada kimlerden veri toplanabileceği ya da kimlerden
veri toplandığı evren ve örneklem kavramlarıyla ilişkilidir. Evrenin tümüne ulaşmanın
gereksiz, pahalı ya da olanaksız olduğu durumlarda evrene ilişkin genel eğilimler çoğu zaman
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örneklem aracılığıyla belirlenmektedir. Diğer deyişle, uygun yollar izlendiğinde, küçük bir
örneklem üzerinde çalışarak da evrenin tümü hakkında fikir sahibi olunabilmektedir.
Örneğin, restaurantta içilen bir çorbanın sıcak olup olmadığını anlamak için tamamını
içmek gerekmez. Evren, kavramsal olarak evren (population), benzer özellikleri taşıyan
bireylerin ya da öğelerin oluşturduğu bir bütündür. Şöyle de söylenebilir: Evren, araştırma
sorununa ilişkin tüm bireyleri ya da öğeleri (insanları, örgütleri, nesneleri, ülkeleri vb.)
kapsar. Evrenin büyüklüğüne ilişkin sayısal değer “N” ile gösterilir. Evren bazı kaynaklarda
anakütle, kitle, popülasyon ya da nüfus olarak da adlandırılmaktadır. Hangi sözcüğün daha
doğru olduğuna ilişkin çeşitli tartışmalar yapılmakla birlikte, bunların çoğu anlamsızdır.
Araştırma yöntemleri alanyazınında “evren” sözcüğü daha yaygın olarak kullanıldığı ve
amaca daha iyi hizmet ettiği için burada özellikle yeğlenmiştir.
Evren kavramını bir örnekle açıklayalım. Bir araştırmada Türkiye’deki üniversite
öğrencilerinin sosyal medya kullanımı konusundaki tutumları araştırılıyorsa, evren
Türkiye’deki tüm üniversite öğrencileridir. Çocukların oyuncaklar hakkında ne düşündükleri
araştırılıyorsa evren tüm çocuklardır. Türkiye’deki yaşam kalitesi belirlenmek isteniyorsa
evren Türkiye’nin tamamını (tüm bölgeleri, illeri, ilçeleri, kasabaları ve köyleri) kapsar. Bu
örneklerin ortak yanı, verilerin ilgili evrenin tüm üyelerinden toplanmasıdır. Evrenin
tümünden veri toplamaya “tamsayım” denilmektedir. Tamsayım durumunda evreni oluşturan
her öğeden tek tek ve eksiksiz veri toplanarak evrenin parametreleri belirlenir.
Parametre, evrenin özelliklerine ilişkin sayısallaştırılmış değerlerdir. Tamsayıma
verilebilecek en güzel örnek nüfus sayımlarıdır. Nüfus sayımı ile evrene ilişkin olarak
belirlenen parametrelerden bazıları şöyle sıralanabilir. Nüfusun miktarı, artış hızı, çeşitli
özelliklere (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir düzeyi vb.) göre dağılımı, köy-kent nüfusu,
işsizlik oranı, seçmen sayısı, okullaşma oranları, illerin nüfusları vb. Evrenin bu kadar
kapsamlı ve genel bir tanımı olması, araştırmalarda veri toplama ile ilgili pek çok sorunu
ortaya çıkarmıştır.
Tüm evrenden veri toplamak çoğunlukla maliyet, zaman ve işgücü gibi nedenlerle
olanaklı değildir. Ayrıca, geliştirilen istatistiksel yöntemler sonucunda evrene ilişkin
parametrelerin belirlenmesinde tüm evrenden veri toplanmasının gerekli olmadığı da
görülmüştür. Dolayısıyla, evrendeki tüm bireylerden veri toplama zorunluluğu yoktur ya da
böyle yapmak araştırmayı kendiliğinden daha güçlü kılmaz. Örneğin, genel seçimlerde evren,
oy verme hakkı bulunan tüm vatandaşlardan oluşturmaktadır. Sandıkların açılmasıyla birlikte
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ilk %5-10 arasındaki sonuçlar belli olur olmaz, seçimin tamamına ilişkin sonuçlar yüksek bir
doğruluk oranıyla tahmin edilebilmektedir.
Evrenin çok kapsamlı ve içerikli bir kavram olması nedeniyle, evrene ilişkin olarak
“araştırma evreni” ve “çalışma evreni” biçiminde ayrı bir sınıflandırma yapma gereği
duyulmuştur. Araştırma evreni, bazı yazarlarca “genel evren” ya da “kuramsal evren” olarak
da adlandırılmaktadır (Arseven, 1984).
Genel evren bazı durumlarda çok geniş ve soyut olabilmektedir. Kuramsal evren de,
genel evrene benzemekle birlikte, çoğu zaman araştırma sonuçlarının kuramsal olarak
genellenebileceği evreni ifade etmektedir. Örneğin, bireylerin iş doyumuna ilişkin bir
araştırmada dünyada herhangi bir işte çalışmakta olan tüm bireyler araştırma evrenini
oluşturmaktadır.
Çalışma evreni ise “hedef evren” ve “erişilebilir evren” olarak da adlandırılmaktadır
(Akbulut, 2010). Evrenin soyut ve aşırı büyük olması nedeniyle evrenin tamamına ulaşmanın
olanaksız olduğu ya da sonuçların tüm evrene sağlıklı genellenemeyeceği durumlarda
araştırmacının evreni belirli ölçütlere göre sınırlaması gerekmektedir.
Araştırmanın amaçları doğrultusunda ve uygun bir gerekçelendirmeyle araştırmacı
evreni daraltabilir. Bu durumda, görece hem daha küçük hem daha somut olan evren uygun
biçimde tanımlandıktan sonra çalışma evreni olarak değerlendirilir. Böylece, toplanan
istatistiksel veriler aracılığıyla çalışma evreninin parametrelerine ilişkin kestirimler yapmak
olanaklı hale gelir. Belirli okullarda, kurumlarda, illerde ya da bölgelerde yapılan pek çok
araştırma aslında çalışma evreni ile yapılmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe çalışan beyaz
yakalı bireylerin yaşam doyumuna ilişkin bir araştırma yapılırken çalışma evreni, çalışanların
sağlık sektöründeki bireylerle sınırlandırılması biçiminde olabilir.
6.2. Örneklem
Genel anlamıyla örneklem (sample), evren içinden belirli ölçütlere göre seçilen ve
evreni temsil etme yeterliğine sahip olduğu varsayılan bir alt gruptur. Örneklemin büyüklüğü
“n” ile simgelenmektedir. Örnekleme, evrenden örneklem alma işlemidir. Örneklemin
ortalama, standart sapma vb. sayısal değerlerinin belirlenmesine ise istatistik denilmektedir.
Başka bir deyişle, buradaki anlamıyla istatistik kavramı, örnekleme ilişkin değerlerdir ve
istatistik yoluyla evrene ilişkin değerler anlamındaki parametrelere ulaşılmaya çalışılmaktadır.
Evren ve örneklem arasındaki ilişki şematik olarak şekil 5.1’de gösterilmiştir. Söz konusu
şekilden de kolayca anlaşılacağı üzere, evren tüm bireyleri kapsayan geniş ve büyük bir
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gruptur. Buna karşılık örneklem, evren içinden alınan ve evreni temsil yeterliği olan görece
küçük bir kesittir.

6.3. Örneklemenin Önemi
Araştırmalarda evrenin tümü üzerinde çalışma olanağı yoksa ya da zorsa örneklem
almak uygun bir yaklaşımdır. Örneklem aracılıyla evren hakkındaki bilgilere sahip
olunabilmektedir. Örnekleme işleminin gerektiği gibi yapılması, hem maddi hem de manevi
kayıpların en az düzeye indirgenmesini sağlamaktadır. Maddi kayıplara zaman, para, işgücü
kaybı örnek verilebilir. Manevi kayıplara ise örneklemin doğru seçilmemesi sonucunda
cinayet, ayıplanma, kürtaj, taciz, bunalım, töre vb. tartışmalı konularda yaşanabilecek olası
etik sıkıntılar, çalışmanın kontrol dışına çıkması, araştırmanın tamamlanamaması ve doğru
verilerin toplanamaması gibi durumlar örnek gösterilebilir.
Somut bir durumdan söz etmek gerekirse, yeni bir ilaç türünün denenmesine dayalı
araştırmalarda hem örneklem olarak belirlenen deneklerin hem de ilacı kullanacak evrenin
sağlığının etkilenmesi gündemde olduğundan örneklemin doğru biçimde seçilmesi yaşamsal
öneme sahiptir. Büyük bir örneklemde örneklemin ortalaması ve varyansının yaklaşık olarak
evrene eşit olacağı ve evrenin dağılımının şekli ne olursa olsun örneklem ortalamalarının
evren ortalaması çevresinde normal dağılım göstereceği saptanmıştır.
Örneklem ortalamasının gerçek ortalamadan farkı 1 standart hata için .32, iki standart
hata için .05 ve üç standart hata için .01 olarak belirtilmektedir. istatistiksel olarak bu mantığa
dayanarak evrenden örneklem alınmaktadır (Hirsh, 1963). Buna karşılık, örneklem, evren
hakkındaki eğilimleri yansıtmakla birlikte evrenin bütün özelliklerini ya da parametrelerini
tam olarak yansıtamayabilir. Kuşkusuz, örneklemin evreni temsil gücünün yüksek olması
beklenir. Temsil gücü, örneklem istatistiği ile evrenin parametreleri arasındaki genel
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uyumdur. Temsil gücü yüksek örneklemin, evrenin tüm özelliklerini

yansıtması

beklenmektedir.
Şunu açıkça belirtmek gerekir ki, evrenin sınırlandırılması işlemi, örneklemin temsil
gücünün artırılması içindir. Elbette örneklemin büyüklüğü ve temsil gücünün yüksek olması,
bazı durumlarla ya da koşullarla yakından ilişkilidir. Bunların başlıcaları değişken sayısı,
evrenin türdeşliği, örneklem alma yöntemi, kabul edilen örnekleme hatası ve anlamlılık
düzeyi olarak belirtilebilir. Durumu bir örnekle açıklayalım. Küçük bir havuzdan alınan bir
bardak su örneklem olup evreni oluşturan havuzun içindeki tüm suyu temsil edebilmektedir.
Ancak denizden alınan bir bardak su tüm denizi temsil etmeyebilir. Deniz suyu farklı
bölgelerde renk, kirlilik, yoğunluk, berraklık gibi değişik özellikler gösterebilir. Böylesi bir
mantıktan hareket edildiğinde, evren büyüklüğüne bağlı olarak örneklem büyüklüğünün de
artması öngörülmektedir.
Öte yandan, örneklemin yeterli büyüklükte olması, istatistiksel analizlerde gerekli olan
normallik koşulundan kaynaklanmaktadır. Doğa bilimlerinde evreni oluşturan pek çok öğenin
normal dağılım gösterdiği varsayılmaktadır. Bu yüzden de pek çok istatistiksel yöntem
normal dağılım varsayımı üzerine kurulmuştur. Normal dağılıma “gerçekliğin genel doğası”
denilmekte olup, ortalama ve standart sapma değerlerine dayalı empirik yollarla gerçekliğin
genel yapısı açıklanabilmektedir. Normal dağılım gösteren durumlarda gözlemlenen
değişkenlerin %68’i ortalamadan ±1 standart sapma, %95’i ortalamadan ±2 standart sapma,
%99’u ise ortalamadan ±3 standart sapma uzaklıkta bulunmaktadır.
Birçok araştırmada işe koşulan t-testi, varyans analizi ve çoklu regresyon gibi
istatistiksel

teknikler

normallik

varsayımına

(normality

assumption)

dayanarak

yapılabilmektedir. Normallik; çarpıklık ya da diklik kavramlarıyla test edilmektedir.
Örneklemin doğru biçimde seçilmesi, normal dağılımı örneklemde de sağlamaya yöneliktir.
Genel olarak örneklem büyüklüğü arttıkça örneklem dağılımı normale yaklaşmaktadır. Buna
“merkezi limit teoremi” de denilmektedir.
Örneklemin büyüklüğü ile temsil gücü arasında mantıksal bir bağ olmakla birlikte, her
zaman büyük örneklemin evreni daha iyi temsil edeceği söylenemez. Örneklemin temsil
gücünün olması, örneklem seçiminde doğru yöntemlerin kullanılmasını ve evrende bulunan
alt değişkenlerin yansız biçimde ve benzer oranlarda örneklemde bulunmasını gerektirir. En
önemli kural olarak evrendeki tüm alt gruplar ve tabakalar örneklemde kapsanmış olmalıdır.
Araştırma ve istatistik alanında iyi bilinen bir örnek olduğu için aşağıdaki durum
burada da paylaşılmıştır. ABD’de 1936 Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tahmin etmek
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üzere Literary Digest isimli dergi tarafından kendi aboneleri, evinde telefon olanlar ve
otomobil sahiplerinden oluşan 10 milyon kişilik bir çalışma evrenine posta yoluyla anketler
gönderilmiştir. Geriye dönen 2 milyon kişinin yanıtlarına dayanarak seçim sonuçlarına ilişkin
bir kestirimde bulunulmuştur. Gerçek seçim sonuçları ile karşılaştırıldığında yapılan
tahminlerde Roosevelt aleyhine %10 gibi yüksek bir hata payı bulunması, kamuoyu
yoklamalarına duyulan güveni sarsmıştır. Oysa burada basit bir örneklem hatası yapılmıştır.
Örneklem büyüklüğü kabul edilebilir olmasına karşın yalnızca dergi aboneleri ile
telefon ve araba sahipleri örnekleme alındığından yanlı örnekleme yapılmıştır. Böylesi bir
örneklem, o günün koşullarında düşük ve orta sosyo-ekonomik düzeydeki bireyleri tam
kapsamadığından örneklem evreni temsil etmemiştir. Dolayısıyla yanlış bir örneklemden elde
edilen sonuçların evrene genellenmesi sağlıklı değildir (Sencer, 1989, s. 357).
Örneklem büyüklüğünün artması, istatistiksel testlerin de gücünün ve güvenirliğin
artmasını sağlamaktadır. Test işleminin gücü, gerçekte yanlış olan Ho hipotezini reddetme
olasılığıdır. Başka bir deyişle, testin gücü, bir testin gerçekte var olan farkı bulabilme
yeteneğidir. Örneklem büyüklüğünün artmasıyla testin gücü- nün de artması daha çok Tip II
hatayı önlemektedir. Tip I hata iki değişken arasında fark yokken fark bulunmasını, Tip II
hata ise iki değişken arasında gerçekte fark varken araştırma sonucunda bu farkın
bulunamaması durumudur (Kul, 2011). Erdoğan ve Kanık’ın (2011) biyoistatistik
çalışmasında örneklem büyüklüğünün 1000 bireyin altında olduğu durumlarda tüm anlamlılık
düzeylerinde testin gücü %90’ın altına düşmekte, 2000 bireyin üzerindeki örneklem
büyüklükleri için ise testin gücü %100’e ulaşmaktadır.

Kabul edilen anlamlılık düzeyi, Tip I hatayı yapmama oranını göstermektedir. Buna
güven düzeyi de denilmektedir. İlke olarak, anlamlılık düzeyinin değeri azaldıkça örneklem
sayısı artmalıdır. Tip I hata ise (1- α) anlamlılık düzeyi ile sınırlandırılır. Eğer doğru olan H1
hipotezinin kabul olasılığı artırılmak isteniyorsa evreni temsil etme gücü yüksek olan daha
büyük bir örneklem kullanılmalıdır.
Rastgele seçilen bir örneklem ortalamasının, evren parametresinin ±2 standart sapma
sınırları içinde olma olasılığı %95’tir. Anlamlılık düzeyinin 0,05 olması, her 100 karardan
5’inin gerçekte doğru olmasına karşın reddedilmesi anlamına gelmektedir. Anlamlılık düzeyi
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0,01 olursa bu olasılık %1’e düşmektedir. Yani 100 karardan ancak 1 tanesinde doğru
olmasına karşın hipotezin yanlış olduğu belirtilecektir. Anlamlılık değerinin artması (örneğin
.01 yerine .05 olması), daha yüksek oranda standart sapmaya izin verildiği anlamına
gelmektedir ve bu yüzden daha küçük bir örneklem kullanılabilir.
Örnekleme sürecindeki anlamıyla güvenirlik, ölçme işlemine karışan yanılgıların ve
hata payının en aza indirilmesidir. Her ölçme işlemi elbette bir miktar hata içerir. Söz konusu
hatalar sabit hata, sistemli hata ya da yansız hata olabilir. Sabit hatalar, ölçme aracından
kaynaklanırken, sistemli hatalar araştırmacının kendi yanlılığından kaynaklanır.
Yansız hatalar ise nedeni bilinmeyen ve meteorolojik durumdan bireyin psikolojik
yapısına kadar birçok etmenden kaynaklanabilen hatalardır (Tekin, 1993). Yinelenen
ölçümlerde sonuçların fazla değişmemesi açık bir güvenirlik göstergesidir. Başka bir deyişle,
güvenirlik düzeyi, ölçmenin kendi içindeki tutarlılığıdır. Güvenirlik değerinin yüksek
olmasıyla temelde yansız hataların en az düzeyde olması amaçlanmaktadır.
Güvenirlik, gerçek varyansın toplam varyansa (gerçek varyans + hata varyansı)
oranıdır. Varyans kavramı, bireysel puanların ortalamaya göre değişkenliğini göstermektedir.
Bir anlamda, ortalamalar arasındaki farklılıkların karşılaştırılması da denilebilir (Tabachnick
& Fidell, 2001, s.35). Varyans şu şekilde hesaplanır: Tüm puanlar toplanıp, örneklem
büyüklüğüne (n) bölünerek ortalama (M) bulunur. Her bireyin puanı ile ortalama arasındaki
fark belirlenir. Bu rakamların teker teker kareleri hesaplanır. Hesaplanan değerler toplanır.
Bulunan son toplam örneklem büyüklüğüne (n) bölünür. Bulunan değer varyanstır. Varyansın
karekökü ise standart sapmayı gösterir. Standart sapma, tüm puanların ortalama değerden
gösterdiği sapmaların ortalamasıdır.
Güven aralığı, normal dağılımı oluşturan bir örneklemin hangi olasılıkla hangi değer
aralığına düşeceğine ilişkin karardır. Genellikle normal dağılımda standart sapmaya bağlı
olarak %68 (ortalama ± 1 standart sapma), %95 (ortalama ± 2 standart sapma) ve %99’luk
(ortalama ±3 standart sapma) aralıklar kullanılır. Güven düzeyi ise bir örneklemin ortalamaya
göre sahip olduğu konuma ilişkin olasılıktır. Ortalama ±2 standart sapma dikkate alınırsa %95
oranında örneklem bu aralık içinde olacaktır.
Örneklem büyüklüğü artıkça standart sapmanın ve standart hatanın azalacağı ve evrenin
normal dağılım parametrelerine yaklaşılacağı öngörülmektedir. Standart hata, standart
sapmayı örneklemin kareköküne bölerek hesaplanır. Ters bir mantıkla, evrenin standart
sapmasının bilinmesi, hata payının kararlaştırılması ve güven aralığının seçimi ile örneklem
büyüklüğü hesaplanabilir (Sencer, 1989, s. 401).
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Örnekleme hataları, örneklem büyüklüğüne göre evren parametrelerinin ne ölçüde
doğru kestiriminin yapılabildiğini göstermektedir. Evrenin ortalaması ile örneklemin
ortalaması arasındaki fark örneklem hatasıdır. Örnekleme hatasının azaltılması için örneklem
büyüklüğünün artırılması gerekir. Kabul edilebilir örnekleme hatasının belirlenmesi, bir
anlamda araştırmacının aldığı örneklemin evreni tam olarak ne ölçüde tanımlayabilmesine
ilişkin verdiği karardır.
Olasılıklı örneklemede örnekleme hatası hesaplanabilir. Eğer güven düzeyi %95
olarak alınırsa bu durumda her yüz kişiden 95’ine ilişkin örneklem dağılımının ortalaması µ ±
1.96 ortalama standart hata aralığı içinde olacaktır (µ= evren ortalaması). Eğer %95 güven
düzeyinde

örnekleme

hatası

%3

olarak

belirlenirse,

örneklem

ortalaması,

evren

ortalamasından ± 3 değerinden fazla olmaz. Bu parametreler için evrenin ortalaması eğer µ
=100 ise örneklemin ortalaması M = 100 ± 3’dür.
Evrenin büyüklüğüne, örnekleme hatasına ve güven aralığına göre uygun örneklem
büyüklüğünün belirlenmesi konusunda çeşitli istatistiksel yöntemler olup, yapılan hesaplar
özet olarak örneklem büyüklüğü tabloları ile gösterilmektedir. Söz konusu ilişkilerin daha iyi
anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla α=0.05 için ±0.03, ±0.05 ve ±0.10 örnekleme hataları
için farklı evren büyüklükleri Çizelge 5.2’de verilmiştir.

Bu tabloda örnekleme hatasının azalması için örneklem büyüklüğünün artmasının
gerekli olduğu açıkça görülmektedir. Örneklem belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra evren ne
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kadar büyük olursa olsun evreni temsil edebilmekte ya da evrene ilişkin parametreleri
yansıtabilmektedir.
Homojenlik ya da türdeşlik kavramı, evrendeki öğelerin birbiriyle olan benzerliği
hakkındadır. Evrenin homojenliği arttıkça gerekli örneklem büyüklüğü azalmaktadır çünkü
seçilen daha az sayıdaki örneklem evreni temsil edebilmektedir. Ancak sosyal bilimlerde tam
anlamıyla homojen bir evren ya da örneklem olması pek olanaklı değildir. Bu yüzden, genel
benzerlikler ve eğilimler oluşturulmaya çalışılmaktadır. Homojenlik azaldıkça örneklem
sayısının artması şöyle bir örnekle açıklanabilir.
Ayran genelde homojen bir yapıya sahip değildir. Bir şişe ayranın yoğunluğuna ilişkin
bir araştırmada alınan bir bardak örneklem, evren olarak kabul ettiğimiz şişedeki tüm ayranı
temsil etmez. İlk bardak daha sulu, son bardak daha koyudur. Bu nedenle, ayranın
yoğunluğunu hesaplayabilmek için tüm bardakların ortalaması alınmalıdır. Hatta şişe
çalkalandıktan sonra örneklem alınmalıdır. Ancak bir şişe kola ayrana göre daha homojendir.
Bu nedenle, bir şişe koladan alınacak tek bardak örneklem, kolanın yoğunluğunu doğru
biçimde yansıtacaktır. Başka bir deyişle, bir bardak kola örneklemi, bir şişeden oluşan evreni
doğru biçimde temsil edebilecektir.
Heterojenlik ya da karışıklık, evrendeki öğelerin farklılığıdır. Heterojenliğin olduğu
bir yerde değişken sayısı ve gözenek sayısı örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde etkilidir.
Araştırılacak değişken sayısı arttıkça daha fazla örnekleme gereksinim duyulmaktadır.
Tarama modelindeki araştırmalarda kontrol edilemeyen çok sayıda değişken olduğundan
deneme türü araştırmalara oranla daha büyük bir örneklem kullanılmalıdır. Değişkenler
arasındaki ilişki yüksek ise daha küçük bir örneklem kullanılabilir (Yılmaz & Çelik, 2009).
Benzer şekilde, farklı tabakalara ya da özelliklere sahip olan bir evren, genelde heterojen olup
örneklemin evreni temsil edebilmesi ve normal dağılıma yaklaşılabilmesi için görece daha büyük olması gerekmektedir.
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Örneklemin büyük olmasının istatistiksel açıdan olumlu yönleri yukarıdaki bölümde
açıklanmıştır. Ancak uygulamada büyük bir örneklem hem verilerin toplanması hem de
çözümlenmesi sürecinde çeşitli zorlukları içinde barındırmaktadır.
Genel olarak, araştırmacının evreni ve örneklemi gerektiği biçimde sınırlayarak
saptaması gerekir. Araştırmacı bu belirleme ve sınırlama sürecindeki gerekçelerini araştırma
raporunda belirtmelidir.
Örneklem büyüklüğüne ilişkin kararlar kabul edilebilir anlamlılık düzeyinin ve standart
sapma düzeyinin değiştirilmesiyle artırılıp azaltılabilir. Ayrıca, gözenek sayısını azaltmak,
homojen bir evren seçmek, daha az değişken kullanmak da örneklem büyüklüğünün
azaltılmasını sağlayabilir.

Bölüm Sonu Soruları
1. ……. araştırma sorununa ilişkin tüm bireyleri ya da öğeleri (insanları, örgütleri, nesneleri,
ülkeleri vb.) kapsar. …… büyüklüğüne ilişkin sayısal değer “N” ile gösterilir
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Örneklem
B) Hipotez
C) İstatistik
D) Evren
E) Araştırma grubu
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2. Örneklemin ortalama, standart sapma vb. sayısal değerlerinin belirlenmesine ise ……
denilmektedir. Başka bir deyişle, buradaki anlamıyla …… kavramı, örnekleme ilişkin
değerlerdir ve …… yoluyla evrene ilişkin değerler anlamındaki parametrelere ulaşılmaya
çalışılmaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Varsayım
B) Hipotez
C) İstatistik
D) Evren
E) Veri

3. ……, örneklem istatistiği ile evrenin parametreleri arasındaki genel uyumdur. …… yüksek
örneklemin, evrenin tüm özelliklerini yansıtması beklenmektedir. Şunu açıkça belirtmek
gerekir ki, evrenin sınırlandırılması işlemi, örneklemin …… artırılması içindir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Varsayım
B) Temsil Gücü
C) İstatistik
D) Evren
E) Veri

4. Heterojen olma durumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Heterojenlik ya da karışıklık, evrendeki öğelerin farklılığıdır.
B) Heterojenliğin olduğu bir yerde değişken sayısı ve gözenek sayısı örneklem büyüklüğünün
belirlenmesinde etkilidir.
C) Araştırılacak değişken sayısı arttıkça daha fazla örnekleme gereksinim duyulmaktadır.
D) Tarama modelindeki araştırmalarda kontrol edilemeyen çok sayıda değişken olduğundan
deneme türü araştırmalara oranla daha büyük bir örneklem kullanılmalıdır.
E) Değişkenler arasındaki ilişki yüksek ise kesinlikle daha büyük bir örneklem
kullanılmalıdır.
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5. …… ya da türdeşlik kavramı, evrendeki öğelerin birbiriyle olan benzerliği hakkındadır.
Evrenin …… arttıkça gerekli örneklem büyüklüğü azalmaktadır çünkü seçilen daha az
sayıdaki örneklem evreni temsil edebilmektedir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Homojenlik
B) Heterojenlik
C) Tutarlılık
D) Geçerlilik
E) Temsil gücü

Cevaplar
1. D
2. C
3. B
4. E
5. A

Açık Uçlu Sorular
1. Örneklem ve Evren arasındaki ilişkiyi anlatarak bir örnek veriniz.
2. Temsil gücü nedir ve neden önemlidir? Açıklayınız.
3. Bir örneklem heterojen değerlere sahip olabilmesi için nasıl olmalıdır? Kısaca bahsediniz.
4. İstatistiğin iletişim çalışmaları için olan önemini irdeleyiniz.
5. Varyans kavramı nedir? Anlatınız.
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7. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

7.1. Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri
7.1.1. Yansız Örnekleme
7.1.2. Sistematik Örnekleme
7.1.3. Küme Örnekleme
7.1.4. Tabakalı Örnekleme
7.1.5. Olasılıksız Örnekleme Yöntemleri
7.1.6. Gelişigüzel Örnekleme
7.1.7. Amaçlı Örnekleme
7.1.8. Kota Örneklemesi
7.1.9. Kartopu Örnekleme
7.1.10. Kolaylı Örnekleme
7.1.11. Gönüllü Örnekleme
7.1.12. Çok Düzeyli Örnekleme
7.2. Örneklem Büyüklüğü
7.3. Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması
7.3.1. İstatistiksel Yöntemlerle Hesaplama
7.3.2. Öteki Yöntemlerle Hesaplama
7.4. Araştırmalarda Gözlenen Örnekleme Sorunları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Olasılıklı örnekleme yöntemleri nelerdir?
2. Örneklem büyüklüğü ne anlama gelmektedir ve neden önemlidir?
3. Örneklem büyüklüğü nasıl hesaplanır?
4. Araştırmalarda gözlenen örnekleme sorunları nelerdir?

Anahtar Kavramlar
Olasılıklı Örnekleme, Olasılıksız Örnekleme
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7. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

Giriş
Evrenden örneklem alınırken rastgele hareket edilmez. Bu konuda araştırmacıların
kullanabileceği bazı yöntemler vardır. Ancak tüm örnekleme yöntemlerinin temeli
örneklemenin olasılıklı ya da olasılıksız yapılmasıdır. Burada olasılık kavramından
anlaşılması gereken şey, evrendeki her bireyin örnekleme girebilme ve dolayısıyla örneklemin
evreni doğru olarak temsil etme şansıdır. Araştırmanın amacı, evrenin büyüklüğü, evrendeki
dağılımın türdeşliği, araştırma için öngörülen süre, sahip olunan kaynaklar ve olanaklar gibi
etmenler olasılıklı ya da olasılıksız örnekleme yöntemlerinin seçilmesinde etkilidir.
7.1. Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri
Olasılıklı örnekleme yapılırken örneklemin evreni temsil etme olasılığına dikkat edilir
çünkü örneklemden elde edilen veriler aracılığıyla evrene ilişkin parametreler kestirilmeye
çalışılır. Bunun için evrendeki tüm bireylerin ya da öğelerin örnekleme seçilme şansının eşit
olması gerekir. Olasılıklı örneklemede seçme işlemi raslantısal olduğundan yanlılık ve
seçmeye ilişkin örnekleme hatasının en az düzeyde olması hedeflenmektedir. Ayrıca,
olasılıklı örneklemede örnekleme hatası hesaplanabilir. Olasılıklı örnekleme yaparken yansız
örnekleme, sistematik örnekleme, küme örnekleme ve tabakalı örnekleme yöntemleri
kullanılabilir.

Olasılıksız örnekleme, araştırma açısından önemli olan belirli bir ölçüte dayanarak
örneklem alınmasıdır. Bu tür örneklemeler çoğu zaman araştırmacının görüşlerine ve
kararlarına dayandığından bunlara “yargısal örnekleme” ya da “rastlantısal olmayan
örnekleme” de denilmektedir. Olasılıksız örneklemede evreni temsil etme kaygısı taşınmaz.
Olasılıklı örneklemeden farklı olarak, evren parametrelerini belirlemek değil örneklemin
amaç doğrultusundaki verilerini derinlemesine çözümleme çabası baskındır.
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Gelişigüzel örnekleme, amaçlı örnekleme, kota örneklemesi, kartopu örnekleme, kolaylı
örnekleme ve gönüllü örnekleme bunlara örnektir. Ayrıca, çok düzeyli örnekleme vardır ki o
da hem olasılıklı hem de olasılıksız örnekleme yöntemlerini içerebilen karma bir yönteme
dayanmaktadır. Söz konusu yaklaşımlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Olasılıklı örneklemenin temeli yansız yapılan seçim ya da atamayla oluşan örneklemin
evreni temsil etme zorunluluğudur. Bu da her teknikte farklı bir yolla sağlanmaktadır.
7.1.1. Yansız Örnekleme
Bu örnekleme tekniğinde evrendeki tüm bireylerin örnekleme girebilme şansının eşit ve
birbirinden bağımsız olması gerekir. Bu teknik; tesadüfî örnekleme, rastsal örnekleme, basit
raslantısal örnekleme, yalın raslantılı örnekleme gibi isimlerle de anılmaktadır (Arseven,
1994; Sencer, 1989). Yansız örneklemeyi doğru yapabilmek için evreni ve özelliklerini iyi
tanımak gerekir. Bazı yansız örnekleme teknikleri olarak piyango yaklaşımı ve yansız sayılar
çizelgesini kullanma gösterilebilir.
Yansız örneklemede evreni tanımanın önemi ya da gereği bir örnek üzerinden şöyle
açıklanabilir. Internet kullanıcılarıyla ilgili bir araştırmada Türkiye’de evine Internet bağlatan
tüm abonelerin örneklem olarak alınması yanlış bir örneklemedir. Böyle bir örnekleme
yapıldığında, ev aboneleri dışında Internet kafelerde ve işyerlerinde Internet kullanan ya da
cep telefonundan Internete bağlanan kişiler örneklem dışında bırakıldığından burada yansız
örneklemeden söz edilemez. Piyango yaklaşımı kullanılırken önce evrendeki tüm bireyleri
temsil eden numaralar oluşturularak her bireyin hangi numaraya sahip olduğu belirlenir.
Ardından kura yoluyla numaralar çekilerek seçilen her numaraya karşılık gelen birey
örnekleme alınır. Buna “kura yöntemi” de denilmektedir. Yansız sayılardan yararlanma,
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aslında kura çekme işleminin farklı bir biçimidir. Bu kez evrendeki bireyler belirli bir
sıradadır.
7.1.2. Sistematik Örnekleme
Bu teknik, evrenin kaç bireyden oluştuğu biliniyorsa kullanılmaktadır. Uygulamada
sırasıyla şu adımlar izlenmektedir: Önce evrenin büyüklüğüne ve araştırmanın amacına
dayanarak örneklemin kaç bireyden oluşacağı kararlaştırılır. Ardından evrenin büyüklüğü
örneklem büyüklüğüne bölünerek aralık genişliği saptanır. Bundan sonraki adım, aralık
genişliğinden küçük olacak şekilde rastgele bir sayının belirlenmesidir. Son olarak, belirlenen
sayıdan başlayıp her seferinde aralık genişliği kadar atlayarak kimlerin örnekleme gireceğine
karar verilir.

7.1.3. Küme Örnekleme
Bu tekniğin kullanıldığı durumlarda bireylerden çok evrenin içindeki alt grupları
örnekleme birimi alarak seçki yapılır. Başka bir deyişle, tek tek bireyler yerine belirli bir
özellik etrafında kümeleşmiş birimler örnekleme alınır. Evrenin her zaman tabakalara
ayrılamaması ya da bireyleri deneysel gruplara istediğimiz gibi atama olanağının bulunmadığı
durumlar kümelerle çalışmayı gerektirebilir. Kümeler halinde çalışmak, tek tek bireylerle
çalışmaktan daha kolay olabilir. Bunun için de küme içindeki birim sayısının az olması tercih
edilir.
Örneğin ilköğretim beşinci sınıf öğrencileriyle deneysel bir araştırma yapacağımızı
varsayalım. Okulda 9 adet beşinci sınıf şubesi ve her şubede yaklaşık 30 öğrenci olsun.
Araştırmacı yaklaşık 90 deneğe gereksinim duyuyorsa her sınıftan onar kişi seçerek
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araştırmaya katmak okuldaki programı aksatabilir. Bu nedenle, araştırmacı okul yönetimiyle
anlaşarak üç şubedeki öğrencilerle araştırmasını yapabilir. Şubelerden her birini ayrı bir
deneysel grup olarak alabilir. Kuşkusuz, bunun için başlangıç itibariyle şubeler arasında
anlamlı bir farkın olmamasına dikkat edilmelidir.
7.1.4. Tabakalı Örnekleme
Örneklemin içinde tabakalar ya da katmanlar (strata) vardır. O yüzden bu tekniğe
“katmanlı örnekleme” de denilmektedir. Bu tabakalar genelde demografik özelliklere (yaş,
cinsiyet vb.) bağlı olarak oluşturulur. Tabakayı belirlerken kendi içinde benzeşme, diğer
tabaka ile farklılaşma ölçüt alınmalıdır. Cinsiyet, yaş grubu, eğitim durumu, sosyo-ekonomik
düzey gibi tabakalar oluşturulabilir. Bu tabakaları dikkate almadan örneklem seçimi
yapılması, doğru verilerin toplanmasını güçleştirecektir. Bu nedenle, araştırma sonuçlarını
etkileyebilecek her katman için ayrı örnekleme yapılması gerekmektedir. Böylece, evren ile
örneklemin benzeşikliği sağlanarak örneklemin evreni temsil gücü artırılmış olur.

Ancak tabaka sayısının artması her tabaka için yeterli sayıda bireyin alınmasını
gerektireceğinden örneklemeyi zorlaştırır. Bu noktadan hareketle, yalnızca en önemli
özelliklerin tabaka olarak belirlenmesinde yarar vardır. Örneğin, gelir güzeyine dayalı olarak
yapılan bir araştırmada evrende %60 düşük, %30 orta, %10 yüksek gelir düzeyinden birey
varsa alınan örneklem de benzer oranları içermelidir.
7.1.5. Olasılıksız Örnekleme Yöntemleri
Daha önce de değinildiği gibi, olasılıksız örneklemede örneklemin evreni temsil etme
koşulu aranmaz. Araştırmacı kendi amacına uygun bulduğu bireylerden veri toplama yoluna
gider. Gelişigüzel örnekleme, kolaylı örnekleme, amaçlı örnekleme, kota örneklemesi ve
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kartopu örnekleme bunlara örnek olarak verilebilir. Bu yaklaşımların her biri aşağıda
betimlenmiştir.
7.1.6. Gelişigüzel Örnekleme
Bu teknikte örneklem büyüklüğü çoğu zaman araştırmacı tarafından keyfi olarak
belirlenir. Örneklem seçiminde araştırmacının kullandığı belli bir sistematik yoktur.
Araştırmacı her ne kadar yansız seçim yaptığını düşünse de, örneklem seçimi konusunda
kapsamlı bir çalışması olmadığı için yansızlıktan söz edilmesi olanaklı değildir. O anda kim
varsa onu örneklem olarak belirlemek gelişigüzel örneklemedir. Sokaktan geçen insanları
örneklem olarak alan araştırmacı eğer saat 10-11 arasında veri topluyorsa, örneklem
genellikle çalışmayan insanlardan oluşacaktır. Aynı durum, gündüz saatlerinde evlere telefon
ederek veri toplama işleminde de geçerlidir. Bu durumda çalışanların çoğu örneklemde
bulunmayacağından örneklem hatası yapılmış olacak ve örneklemin evreni temsil etme gücü
azalacaktır. Gelişigüzel örneklem verilerinden bilimsel genellemeler yapmak sağlıklı değildir.
7.1.7. Amaçlı Örnekleme
Araştırmacının kendi hedefi doğrultusunda evrenden seçim yaparak örneklemi
belirlemesidir. Örneklem belirlenirken araştırma sorununa en uygun olan öğelerin seçimine
özen gösterilir. Örneklem belirli bir amaç doğrultusunda belirlendiğinden evreni temsil etme
gücü azalır. Bu durumda yalnızca araştırma amacına ve seçilen örnekleme göre sonuçların
yorumlanması doğru olacaktır. Örneğin, iş kazalarına ilişkin bir araştırmada ölümlü ya da
yaralanmalı kazaların pek yaşanmadığı gıda sektörü yerine daha çok kazanın yaşandığı ağır
sanayiden ve en ciddi kazaların yaşandığı fabrikaların ilgili birimlerindeki çalışanlardan
örneklem alınması amaçlı örneklemedir. Burada önemli olan nokta, örnekleme alınan her
bireyin araştırmanın amaçları açısından özellikli olmasıdır.
7.1.8. Kota Örneklemesi
Evrenin belirli özelliklerine bakılarak örneklemde de bu özelliklerin bulunması için
belirli kotaların konulduğu örnekleme tekniğidir. Bu özellikler gruplar, kümeler, katmanlar
şeklinde olabilir. Tabakalı örneklemeye benzemekle birlikte araştırmacı tarafından her
özelliğe ilişkin belirli sayıda örnek alınması yönüyle farklılaşır. Bu sayıya “kota”
denilmektedir. Araştırmacı belirlenen kota doluncaya kadar örneklem almaya devam eder.
Tabakalı örneklemde tabakalamaya neden olan özelliğin evrendeki oranı ile
örneklemdeki oranı paralellik gösterir. Kota örneklemede kotaya neden olan özelliğin
örneklemde bulunma oranı değişebilir. Oranlı kota örneklemesi, belirlenen özelliğin
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evrendeki dağılımına benzer oranlarda örneklemde dağılmasıdır. Oransız kota örneklemesinde
ise kotayı belirleyen özelliğin evrendeki dağılımına dikkat edilmez.
Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kota örneklemesi yanlıdır. Bazı bireyler kota
dolduğundan araştırma dışında bırakılırlar. Ayrıca, en kolay ulaşılabilen bireylerle kotalar
doldurulur. Özellikle oransız kota örneklemesinde örneklemden elde edilen sonuçlar evrene
genellenemez. Olasılıksız örnekleme yöntemi olduğundan örneklem istatistiğinden evren
parametreleri pek tahmin edilemez.
Ayrıca, örneklemin yeterli büyüklükte olup olmadığı, güven aralığı ve güven düzeyi
de bilinemez. Bunu bir örnekle açıklayalım. intihar girişimi olan bireylerin iletişim
becerilerine ilişkin bir araştırmada intihar girişimi olan ve olmayan bireylerin oransız kota
örneklemesi şöyle yapılabilir: Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar diye yaş grupları
belirlenir. Her grupta 40 kişinin bulunması öngörülüyorsa, genç grubu için intihar girişimi
olan ve olmayan 40’ar kişi saptanır. Oysa evrende söz konusu özelliğe ilişkin dağılım oranı
%50-%50 değildir. Normalde çok daha düşük oranda intihara kalkışan olmasına karşın
araştırmacı genç grubu için belirlenen 40 kişilik kotayı doldurana kadar intihar girişimi olan
gence ulaşmak zorundadır.
7.1.9. Kartopu Örnekleme
Bu tekniğe çoğu zaman “dedektif yaklaşımı” da denilmektedir. Araştırma konusuna
ilişkin örneklemin başlangıçta belirsiz olduğu durumlar için özellikle uygun bir örnekleme
tekniğidir. Bir noktadan başlayarak yeni bilgilere ve yeni kitlelere ulaşılır. Başlangıçta
örnekleme seçilen bireylerden toplanan bilgiler ya da sağlanan yardımla başka bireylere
ulaşılır ve onlar da örnekleme katılarak veri toplama işlemine devam edilir.
Kartopunun yuvarlanarak büyümesi gibi gittikçe genişleyen bir örneklem söz
konusudur. Araştırmanın başında belirsiz olan örneklem, ulaşılan bilgiler sayesinde gittikçe
belirginleşir ve katılımcı sayısı artar. Örneklemin belirlenmesi; ulaşılabilen bireylerin
bilgisine, deneyimine, tercihine, olanaklarına vb. bağlı olduğundan kartopu yaklaşımı çeşitli
yanlılıklar içerir. Kuşkusuz, araştırma sonuçları da bundan etkilenir. Bir örnek vermek
gerekirse, ünlü bir sanatçının yaşamını ve yapıtlarını inceleyen bir araştırmacı bu teknik
yoluyla topladığı bilgileri kullanıp tezini tamamlayabilir ya da söz konusu sanatçının
biyografisini yazabilir.
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7.1.10. Kolaylı Örnekleme
Bu tekniğin kullanıldığı durumlarda örneklem, araştırmacının rahatlıkla ulaşabileceği
katılımcılardan oluşur. Nitekim bu yüzden kolaylı örneklemin bir adı da “hazır örneklem”dir.
Araştırmacı yakınındaki ya da deyim yerindeyse elinin altındaki bir grubu seçtiği için yansız
örnekleme söz konusu olamaz. Çoğu zaman örneklemin araştırma amacına uygun olup
olmadığı bile tartışmalıdır hatta araştırmacı ile örneklemdeki bireyler arasında kişisel ilişkiler
söz konusudur. Uygulamada düşük maliyet, izin alma kolaylığı, zamandan kazanma, işgücü
yetersizliği gibi olgular nedeniyle kolaylı örnekleme yapılmaktadır. Örneğin, Eğitim
Fakültesi’nde öğretim üyesi olan bir araştırmacı kendi derslerini alan öğrencilere anket
uygulayarak veri topladığında bu kolaylı örneklemedir.
7.1.11. Gönüllü Örnekleme
Bu tekniğin kullanıldığı durumlarda araştırmaya gönüllü bireyler denek ya da
yanıtlayıcı olarak katılır. Uygulanması oldukça kolaydır. Araştırmaya gönüllü olanlar belirli
özellikler bakımından benzerlik göstereceğinden ve gönüllü olmayanların hangi nedenlerle
araştırmaya katılmadığı bilinmediğinden yanlılık sorunu ortaya çıkabilecektir. Örneklem
alırken yalnızca gönüllü olanlarla yetinildiğinde, gönüllü olmayanların örneklemde temsil
edilmemesi gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Ancak buradaki gönüllülük kavramı, araştırmaya
katılma konusunda kişisel rıza gösteren ya da onay veren kişilerle karıştırılmamalıdır çünkü
zaten etik olarak hiçbir araştırmada kimse katılmaya zorlanamaz.
Durumu bir örnekle açıklayalım. Okul-aile işbirliğinin incelendiği bir araştırmaya
anne-babaların katılımı gönüllülük esasına dayandırılmış olsun. Toplam 1000 kişilik gruptan
150 kişinin araştırmaya katıldığını varsayalım. Ancak gönüllü olan kişiler ötekilerden daha
yüksek sorumluluk bilincine sahip oldukları için araştırmaya katılmış, veri toplama araçlarını
dikkatle doldurmuş ve yanıtlarının araştırmacıya ulaşmasını kişisel olarak sağlamış olabilirler.
Daha yüksek eğitim düzeyindekiler de araştırmaya gönüllü olarak katılmış olabilir. Bu
durumda gönüllülük istemsiz olarak örneklemde yanlılığa neden olmuştur.
Başka bir örnek olarak da televizyon programlarında cep telefonlarıyla yapılan
oylamalar verilebilir. Söz konusu oylamaya genellikle o kanalı izleyen, o programa ya da
konuya yakın ilgi duyanlar katılır. Evrendeki öteki bireyler ilgilenmedi- ğinden kanalı ya da
programı izlememekte dolayısıyla oylamaya katılmamaktadırlar. Ayrıca, cep telefonu
olmayanlar ya da oylamanın yapıldığı telefon şirketini kullanmayanlar bu oylamaya
katılamamaktadırlar. ileti ücreti çok yüksek ise sosyoekonomik düzeyi düşük olanlar maddi
gerekçelerle katılmayabilirler. Böylece gönderilen çok sayıda oyla büyük bir örneklem oluşsa
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bile oylama sonundaki sonuçlar sözü edilen yanlılıkları içerebilir. Doğal olarak da, bu
örneklemden elde edilen sonuçlar evrenin tümünü temsil etmeyebilir.
7.1.12. Çok Düzeyli Örnekleme
Bu tür örnekleme, çoğunlukla olasılıklı ve olasılıksız örnekleme tekniklerinin değişik
bileşimlerine dayanır. Genelde birden çok örnekleme tekniğinin bir araya getirilip
uygulanmasıyla ortaya çıkan bir örneklemedir. Uygun bileşkenin ne olduğuna, araştırma
amaçları doğrultusunda karar verilir. Sosyal bilimlerde örneklem genellikle büyük, belirsiz ve
karışık yapıda olduğundan çok düzeyli örnekleme ciddi kolaylık sağlamaktadır.
Örneğin, Türkiye’nin az gelişmiş ve çok gelişmiş illerindeki gazete okuma
alışkanlıklarını belirlemek için bir örneklem seçildiğini varsayalım. Küme örneklemesiyle
gelişmişlik düzeyine göre iller kümelendirilir. Amaçlı örneklemeyle en az ve en çok gelişmiş
iller örnekleme alınabilir. Yansız örneklemeyle o illerden bireyler seçilir. Böylece, çok sayıda
örnekleme tekniği birbirini destekleyecek ya da tamamlayacak biçimde işe koşulmuş olur.
7.2. Örneklem Büyüklüğü
Bilimsel araştırmalarda evrenin boyutları ve örneklemin büyüklüğü uygun bir
betimlemeyle belirtilmelidir. Örneklem evreni temsil etmek zorunda olduğu için bu koşulu
karşılayacak büyüklükte olmalıdır. Temel amaç örneklem istatistikleri ile evren parametreleri
arasında uyumu yakalamaktır. Ancak her zaman evrene ilişkin parametreler ile örneklemden
elde edilen istatistikler arasında biraz fark olacaktır. Bu farka örnekleme hatası denilmektedir.
Örneklem büyüklüğü belirlenirken ne ölçüde örnekleme hatasına izin verilebileceği
önemlidir. Örneklem büyüklüğü belirlenirken dikkat edilmesi gereken öğeler araştırma
olanakları, evrenin niteliği, araştırılan özelliklerin dağılımı, örnekleme yöntemi, örnekleme
hatasına gösterilen tolerans ve güven düzeyi olarak sınırlandırılmıştır (Sencer, 1989, s.388).
Araştırma olanakları, araştırmaya ayrılan süre, kaynak, işgücü ve donanım gibi öğeleri
kapsamaktadır. Her araştırmanın belirli bir bütçe ve süre planlaması vardır. Örneklem
büyüklüğü arttıkça araştırmaya daha çok maddi kaynak ayrılması gerekecektir. Ayrıca,
örneklemdeki her bireyden veri toplanması ve verilerin çözümlenmesi belirli bir zaman
almaktadır.
Çok büyük bir örneklemde öngörülen zamanda veri toplanıp çözümleme yapmak
olanaklı olmayabilir. Bu da araştırmanın başarısızlığa uğraması demektir. Genel olarak
araştırma olanakları arttıkça daha büyük bir örneklem alınabilir. Evrenin niteliği, evrenin
çeşitli özellikleri bakımından örneklem büyüklüğü değişebilir. Evren, homojen ya da
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heterojen olabilir. Kendi içinde katmanlara, gözeneklere, tabakalara, alt kümelere ayrılabilir.
Araştırılan özelliğin dağılımı, o özelliğin evrende bulunma oranıdır.
Bazı grupların evrendeki oranı, öteki gruplardan çok farklı olabilir. Bu tür durumlarda
örnekleme yöntemi değişeceğinden örneklem büyüklüğü de farklılık gösterecektir. Eğer söz
konusu özellik evrende düşük oranda bulunuyorsa ya daha büyük bir örneklem seçilmeli ya da
tabakalı örnekleme yapılmalıdır.
Homojen evrende küçük bir örneklem yeterliyken tabakalı heterojen bir örneklemde
daha büyük bir örneklem alınması gereklidir. Örnekleme yöntemi, örneklem büyüklüğünü
etkiler. Örnekleme olasılıklı ve olasılıksız yapılabilir. Örneklemin evreni temsil etmesi
önemliyse daha büyük bir örneklem almak gerekebilir. Orantısız kotalı örneklemede
araştırmacı örneklem büyüklüğünü kendi belirleyebilirken, yansız örneklemede istatistiksel
yöntemler yardımıyla uygun örneklem büyüklüğü hesaplanır.
Heterojen bir evrende tabakalı örnekleme için raslantısal örneklemeden daha az
örneklem yeterli olabilir. Örnekleme hatasına gösterilen tolerans, araştırmacının kendi ölçüm
sonuçları ile evren ortalaması arasında ne kadar farklılığı kabul edilebilir bulduğunu gösterir.
Bu, araştırmacının vereceği karara bağlıdır ve genel olarak %1’lik, %2’lik ya da %5’lik
yanılgı kabul edilebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, anlamlılık dü- zeyinin .05 olması, her
100 karardan 5’inin yanlış olması anlamına gelmektedir.
Güven aralığı ile hangi oranda örneklemin belirlenen değer aralığında olacağı ortaya
konulur. Bu, çoğunlukla ortalamanın iki yönünde (±) bir, iki ve üç standart sapma uzaklığıyla
belirlenir. Örneğin, .05 anlamlılık düzeyi ± iki standart sapma aralığında bulunmayı gerektirir.
Güven düzeyi ise yüzde olarak normal dağılım çizelgesinde sözkonusu aralıklarda bulunmayı
ifade eder. Standart sapmaya bağlı olarak %68, %95 ve %99 oranları vardır. Araştırmalarda
yaygın olarak kullanılan .05 anlamlılık düzeyi için bu oran %95’dir. Araştırmanın türüne ve
önemine göre söz konusu oranlar belirlenir. Örnekleme hatasına ilişkin tolerans azaldıkça
daha bü- yük örneklem alınmalıdır.
7.3. Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması
7.3.1. İstatistiksel Yöntemlerle Hesaplama
Araştırmalarda “evren hakkında genelleme yapabilmek için örneklem büyüklüğü ne
olmalıdır?” sorusu mutlaka araştırmacının düşünmesi gereken bir konudur. Hangi büyüklükte
bir örneklem kullanarak evren hakkında yorumlar yapılabileceği sürekli ve süreksiz
değişkenler bağlamında hesaplanabilir. Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında evreni
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temsil edebilecek ve istatistiksel hesaplamalar için yeterli olacak en az örneklem
büyüklüğünün belirlenmesi beklenir.
Çok büyük ya da çok küçük miktarda örneklem ile evreni temsil etme yeterliğine sahip
olmayan örnekleme dayalı çözümlemeler ya alfa (Tip I hata-α) ya da beta (Tip II hata- β)
hatalarının yapılmasına neden olur. Alfa hatasında doğru olmasına karşın hipotezin yanlış
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Beta hatasında ise hipotez yanlış olmasına karşın sonuçta
doğru olarak kabul edilmektedir. Alfa hatası testin güvenirliği, beta hatası ise testin gücüyle
ilişkilidir.
Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında; örnekleme hatasına gösterilen tolerans
(kabul edilebilir yanılgı), rastgele hatayı betimleyen alfa (Tip I hata-α) katsayısı ve evrenin
varyansı belirleyicidir. Araştırmacının kabul edebileceği yanılgı payı genelde kategorik
değişkenler için %5, sürekli değişkenler için %3 olarak alınabilir. Alfa düzeyi ise anlamlılık
düzeyi olarak da anılmakta olup genellikle .05 olarak kabul edilir. Eğer sonuçların mali riskler
ya da insan yaşamını ilgilendiren ciddi riskler taşıması öngörülüyorsa alfa düzeyi .01 olarak
alınabilir. Evrenin varyansının bilinmemesi ise sosyal bilimlerdeki araştırmalarda bu konuda
en çok sıkıntı yaşanan noktadır. Bu sorunun çözümünü kolaylaştırabilmek için evrenin
parametrelerinin belirlendiği önceki çalışmalardan ve pilot uygulamalardan yararlanarak
evren hakkında kestirimler yapılabilir (Bartlett, Körtlik & Higgins, 2001).
Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında göz önünde bulundurulması gereken
önemli bir başka konu verilerin geri dönüş oranıdır. Bu oran dikkate alınarak hesaplanan
örneklem büyüklüğünün artırılması gereklidir. Örneğin, posta yoluyla gönderilen bir veri
toplama aracının tahmini dönüş oranı genellikle düşüktür. Geri dönüş oranı %25 olduğunda
ve araştırmada 80 kişilik bir örneklem gerektiğinde 320 kişiden oluşan bir örnekleme veri
toplama aracının gönderilmesi uygun olacaktır.
7.3.2. Öteki Yöntemlerle Hesaplama
Örneklem büyüklüğü tabloları çeşitli parametrelere göre örneklem büyüklüğünü
belirlemede en kısa yoldur. Evrenin büyüklüğü, kabul edilebilir yanılgı, verilerin sürekli ya da
süreksiz olması ve anlamlılık düzeyine göre hazırlanmış pek çok örneklem büyüklüğü tablosu
bulunmaktadır.
Örnek olarak Tablo 5.1’deki örneklem büyüklüğü çizelgesini inceleyiniz. istatistiksel
analizin türü de örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında belirleyicidir. Tabachnick ve
Fidel’in (1999) korelasyon analizi, t-testi, varyans analizi, regresyon analizi ve faktör
analizine ilişkin önerdiği örneklem büyüklükleri aşağı- da verilmektedir. Bu rakamlar kesin
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doğru olarak kabul edilmemelidir. Araştırmanın türü, evren ve örneklemin özellikleri,
örneklemin belirlenme yöntemi, istatistiksel parametreler bu rakamları önemli ölçüde
değiştirebilir. Söz konusu öneriler yalnızca örneklem büyüklüğünün oluşturulmasında genel
bir çerçeve sağlamalıdır.
 Çoklu korelasyon analizleri için örneklem büyüklüğünü hesaplamada N≥50+8m
(m=bağımsız değişken sayısı) formülü kullanılabilir (α= .05 ve β=.20 için).
 Belirli bir grup değişken ile başka bir grup değişken arasındaki ilişkileri araştıran
kanonik korelasyon analizinde her değişken için en az 10 birim örneklem gereklidir
(α=.05 ve β=.20 için).
 Varyans analizi için her hücrede en az 20 birim örneklem olmalıdır. Ayrıca
hücrelerin yaklaşık eşit büyüklükte olması da Tip 1 hata yapma olasılığını
azaltacaktır.
 Regresyon analizlerinde N≥104+m (m=yordayıcı değişken sayısı) formülü
önerilmektedir (α=.05 ve β=.20 için). Ek olarak adımsal regresyon analizinde
gözlem sayısı/bağımsız değişken sayısının 40 ile 1 arasında olması örneklem
sayısının kabul edilebilir olduğunu göstermektedir.
 Faktör analizinde 200 ve üstünde birim örneklemi oluşturmalıdır. En az 300
birimden oluşan örneklem önerilmektedir (α=.05 ve β=.20 için). Ayrıca faktör
sayısı

ve

korelasyon

katsayılarının

güçlülüğü

örneklem

büyüklüğünün

belirlenmesinde etkilidir. Genelde .80 ve üzerinde yük değerleri olduğunda çok
daha küçük, örneğin 150 birimden oluşan bir örneklem yeterlidir.
 Yapısal eşitlik modelinde en az 200 birim örneklem şart koşulmaktadır. Bu sayıya
ek olarak çoklu regresyonda olduğu gibi her parametre için en az 10 örneklem
birimine gereksinim duyulmaktadır. Söylemek gereksiz; değişken sayısı arttıkça
örneklem büyüklüğü de artacaktır.
7.4. Araştırmalarda Gözlenen Örnekleme Sorunları
Bu bölümün başından beri söylendiği gibi bilimsel araştırmalarda örneklem seçimi son
derece önemli bir konudur. Genel olarak örneklemin evreni temsil etmesi mutlaka yerine
getirilmesi gereken bir zorunluluktur. Ne var ki, birçok araştırmada örneklem alma konusunda
bazı sorunlar gözlenmektedir. Bunların yaygın olanları aşağıda belirtilmiştir.
Evreni tanımadan örneklem alınması: Örneklem seçmeden önce araştırmacının evreni
çok iyi incelemesi ve ilgili boyutlar açısından evrenin genel durumunu öğrenmesi
gerekmektedir. Evreni yeterince tanımayan bir araştırmacı hem gerekli örnekleme tekniğine
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karar veremez hem de uygun örneklemi aldığından emin olamaz; dolayısıyla seçilen
örneklemin evren ile uyumluluğunu da tam tartışamaz. Buradan hareketle denilebilir ki,
araştırmacılar evren hakkında gerekli bilgileri edinmeden örneklem almamalıdırlar.
Örneklem büyüklüğünün uygun olmaması: Birçok araştırmacı daha büyük örneklemin
daha uygun olacağı yanılgısı içindedir. Genç araştırmacılar da “ideal örneklem büyüklüğü
nedir?” sorusunu sıkça sormaktadırlar. Şunu açıkça belirtmek gerekir ki, önemli olan büyük
ya da küçük örneklem almak değil, evreni temsil eden bir örneklem almaktır. Rastgele seçilen
500 kişilik bir örneklem evreni temsil etmeyebilir, buna karşılık dikkatli biçimde seçilen 100
kişilik bir örneklem evreni daha iyi temsil edebilir. Araştırmacılar, evrenin kompozisyonunu
öğrendikten sonra onu en iyi yansıtacak örneklemi almaya çalışmalıdırlar.
Yanlış örnekleme tekniği kullanılması: Birçok araştırmacı, araştırmanın amacına ya da
desenine uygun düşmeyen tekniklerle örnek almaktadır. Örneğin, tam deneysel bir
araştırmada deneklerin uygulama gruplarına yansız olarak atanması gerekmektedir. Buna
karşılık, deneysel bazı çalışmalarda küme örnekleme tekniği kullanılmaktadır. Oysa öteki tüm
koşullar tümüyle aynı olsa bile yalnızca deneklerin gruplara yansız atanmaması araştırmayı
yarı-deneysel bir çalışmaya dönüştürmektedir. Bu nedenle, araştırmacılar kendi çalışmalarının
amaçlarına ve desenlemesine uygun örnekleme tekniğini seçerken özenli davranmalıdırlar.
Kolaylı örneklem ile çalışılması: Özellikle okullarda ve işletmelerde veri toplayan
tarama modeline dayalı birçok araştırmada bu sorun gözlenmektedir. Hazır ya da kolaylı
örneklemlerin ciddi anlamda bir temsil sorunu vardır. Örneklemden elde edilen bulgular
evrene genellenemeyince dış geçerlik sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden, araştırmacılar
kuramsal evreni de dikkate alarak kendi yakın etki alanlarının dışındaki bireylerden oluşan
örneklemler almayı yeğlemelidirler.
Gönüllü örneklem ile yetinilmesi: Bu tür araştırmalar gerçekleştirilirken genel bir
duyurum yapılmakta ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan bireyler örneklem olarak kabul
edilmektedir. Belki duyurum birkaç kez yinelense ya da daha geniş bir kesime ayrıntılı
bilgilendirme yapılsa farklı bir örneklem ortaya çıkabilir.
Araştırmacılar kısa sürede çalışmalarını sonuçlandırmak istedikleri için genelde
gönüllülerle çalışmayı yeğlemektedirler. Buna karşılık, gönüllülerin daha yüksek eğitime
sahip olma, bilimsel çalışmaları takdir etme, kişisel girişimcilik gösterme, üst sosyoekonomik
kesimlerden gelme ve farklılıklardan hoşlanma eğiliminde oldukları belirtilmektedir. Tüm
bunlar göstermektedir ki, araştırmaya katılan kişilerin rızasını almak zorunlu bir koşul
olmakla birlikte, araştırmacılar örneklemlerini çeşitlendirme konusunda çaba göstermelidirler.
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Kayıp deneklerin göz ardı edilmesi: Genel olarak belirli bir süre devam eden
araştırmalarda denek kaybının pek tesadüfi olmadığı ve nedenlerinin araştırılması gerektiği
belirtilmektedir. Birçok araştırmanın başında belirlenen örneklem büyüklüğü ile verileri
çözümlenen örneklemin büyüklüğü farklı olmaktadır. Örneğin, deneysel bir araştırma 160
denek ile başlamakta, iki haftalık uygulamanın sonunda tüm ölçümlere katılan denek sayısı
120’ye düşmektedir. Araştırmacı aradaki 40 kişilik denek grubunu niçin kaybettiğini
araştırmalı ve ulaştığı bilgileri raporunda açıkça paylaşmalıdır. Dahası, araştırmacılar denek
kaybını azaltmak için gerekli görülen önlemleri almalıdırlar.
Evren ve örneklemin yeterince betimlenmemesi: Araştırmanın ulaştığı sonuçların
anlaşılabilmesi için nasıl bir evrenden ne tür bir örneklem alındığı iyi bilinmelidir.
Araştırmacılar evren hakkında bilgi verdikten sonra örneklemi nasıl seçtiklerini, seçilen
örneklemin hangi özelliklere sahip olduğunu ve örneklem ile evrenin gerçekten benzeşip
benzeşmediğini açıkça belirtmelidirler ki hem örnekleme hatası hem de örneklemin temsil
gücüne karar verilebilsin. Dahası, eğer olanaklı ise, araştırmacılar önce evreni sonra
örneklemi ayrıntılı biçimde betimlemeli ve eldeki göstergelere dayanarak uygunluk tartışması
yapmalıdırlar.

Bölüm Sonu Soruları
1. …… kavramından anlaşılması gereken şey, evrendeki her bireyin örnekleme girebilme ve
dolayısıyla örneklemin evreni doğru olarak temsil etme şansıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A) Olasılık
B) Araştırma süreci
C) Evren
D) Örneklem
E) Temsil gücü

2. …… örnekleme, araştırma açısından önemli olan belirli bir ölçüte dayanarak örneklem
alınmasıdır. Bu tür örneklemeler çoğu zaman araştırmacının görüşlerine ve kararlarına
dayandığından bunlara “yargısal örnekleme” ya da “rastlantısal olmayan örnekleme” de
denilmektedir.
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Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A) Olasılıklı
B) Tabakalı
C) Tabakasız
D) Olasılıksız
E) Sistematik

3. Tabakalı Örnekleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Örneklemin içinde tabakalar ya da katmanlar (strata) vardır. O yüzden bu tekniğe
“katmanlı örnekleme” de denilmektedir.
B) Bu tabakalar genelde demografik özelliklere (yaş, cinsiyet vb.) bağlı olarak oluşturulur.
C) Tabakayı belirlerken kendi içinde benzeşme, diğer tabaka ile farklılaşma ölçüt alınmalıdır.
Cinsiyet, yaş grubu, eğitim durumu, sosyo-ekonomik düzey gibi tabakalar oluşturulabilir.
D) Bu tabakaları dikkate almadan örneklem seçimi yapılması, doğru verilerin toplanmasını
güçleştirecektir.
E) Araştırma sonuçlarını etkileyebilecek her katman için ayrı örnekleme yapılmasına gerek
yoktur.

4. Bu tekniğe çoğu zaman “dedektif yaklaşımı” da denilmektedir. Araştırma konusuna ilişkin
örneklemin başlangıçta belirsiz olduğu durumlar için özellikle uygun bir örnekleme
tekniğidir. Bir noktadan başlayarak yeni bilgilere ve yeni kitlelere ulaşılır.
Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amaçlı Örnekleme
B) Kota Örneklemesi
C) Kartopu Örnekleme
D) Kolaylı Örnekleme
E) Çok Düzeyli Örnekleme
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5. Bu tür örnekleme, çoğunlukla olasılıklı ve olasılıksız örnekleme tekniklerinin değişik
bileşimlerine dayanır. Genelde birden çok örnekleme tekniğinin bir araya getirilip
uygulanmasıyla ortaya çıkan bir örneklemedir. Uygun bileşkenin ne olduğuna, araştırma
amaçları doğrultusunda karar verilir.
Yukarıda anlatılan örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amaçlı Örnekleme
B) Kota Örneklemesi
C) Kartopu Örnekleme
D) Kolaylı Örnekleme
E) Çok Düzeyli Örnekleme

Cevaplar
1. A
2. D
3. E
4. C
5. E

Açık Uçlu Sorular
1. Kota örneklemesi nedir? Açıklayınız.
2. Amaçlı örnekleme nedir? Örnek vererek anlatınız.
3. Araştırmalarda görülen örnekleme sorunları nelerdir? Ayrıntılı anlatınız.
4. Olasılıklı ve Olasılıksız örneklem yöntemlerini başlıklar halinde yazınız.
5. İstatistiksel Yöntemlerle Hesaplama konusunda yapılacakları irdeleyiniz.
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8. NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Nicel Araştırmalar
8.2. Değişken Nedir
8.3. Nicel Araştırmanın Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Nicel araştırmalar nelerdir, nasıl yapılır?
2. Değişken Nedir
2. Nicel araştırmaların özellikleri nelerdir?

Anahtar Kavramlar
Ampirik, Pozitivizm,
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8. NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - I
Giriş
Nicel araştırma, belirlenen bir problemin teorilerle test edilmesi, sayılarla ölçülmesi ve
istatistiksel tekniklerle analiz edilmesidir. Genel olarak sayısal araştırmalar olarak
isimlendirilebilir. Değişik metotlar kullanılarak veri toplama ve bu verileri istatistiki teknikler
kullanarak ölçme ve değerlendirme söz konusudur. Bazı nicel araştırmalarda önceden
belirlenen hipotez ya da hipotezler test edilir. Tümdengelim mantığı, bütünden parçaya doğru
hareket ön plandadır. Metot olarak anket, deney, tarama ve yapılandırılmış görüşme teknikleri
kullanılabilir. Araştırmaya başlamadan önce iyi bir planlama gerektirir. Eğer yapılacak
araştırmada hipotezler bulunuyorsa ve istatistiksel olarak sonuç elde edilecekse bu metodoloji
benimsenmelidir. Örneğin firmalar müşterileri ile kuracağı ilişkileri sadece içgüdülere ya da
tecrübelere dayandırılması beklenemez
8.1. Nicel Araştırmalar
Niceliksel yaklaşıma, görgül (ampirik) yaklaşım ya da sayısal yaklaşım da denmektedir.
Niceliksel yaklaşımın kökeni pozitivist felsefedir. 20. yüzyılın başlarında sosyal bilimler
belirmeye başlayınca, fen bilimlerinin yüzyıllardır kullanmakta olduğu araştırma yöntemlerini
ve veri toplama tekniklerini sosyal bilimlere uygulama çabası içine girilmiştir.
20. yüzyılın ilk yarısında sosyal bilimlere hâkim olan görgül araştırma yaklaşımına
göre, bilim ile bilim dışı birbirinden kesin sınırlarla ayrılmıştır. Bilimin nesnel gerçeklikle,
bilim dışının ise öznel gerçeklikle uğraştığı öne sürülmüştür. Sosyal bilimlerin de tıpkı fen
bilimleri gibi nesnel gerçeklikle uğraşması gerektiği kabul edilmiştir. Nesnel gerçekliğin ise,
değer yargılarından ve yorumlardan bağımsız yapılan gözlemlerle elde edilen verilerden
oluştuğu varsayılmıştır.
Niceliksel araştırmalarda araştırmanın amacı, yöntemi, veri toplama ve analizi teknikleri
araştırma sürecinin başında belirlenir. Araştırmacı, veri toplama ve analizi süreçlerine kendi
değer yargılarını ve yorumlarını katmamak için yoğun çaba gösterir. Hatta ben dili yerine biz
dili kullanılması bile gereklidir. Araştırma ve araştırma nesnesine objektif durabilmek çok
önemlidir.
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Niceliksel ve Niteliksel Araştırmalar
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Nicel araştırma, gerçeğin sayısal olarak ifade edilen kanıtlara dayalı biçimde ve kişisel
yanlılıktan kaçınan bir tutumla incelenmesini ilke edinen olgucu bilim anlayışının ürünüdür.
İster doğa bilimlerinde ister toplum bilimlerinde olsun, nicel araştırmacılar araştırma
konularına fiziksel bir gerçekliği araştırır gibi yaklaşmak zorundadırlar.
Bu düşüncede gerçek araştırmacıdan bağımsız olarak vardır, araştırmacıya düşen görev
onu bulup açıklamaktır. Araştırmacı olayların dışında kalarak veri toplamak ve topladığı
verileri uygun istatistiksel tekniklerle çözümledikten sonra yorumlamak durumundadır. Ancak
yorumlarını tartışma ya da sonuç bölümlerine saklamalıdır. Kabul etmek gerekir ki, toplum
bilimlerinde bunu başarmak her zaman kolay değildir çünkü toplumsal gerçekliğin birçok
yönü fiziksel gerçeklikten farklıdır.
İletişim alanı, sosyal bilimler ya da toplum bilimleri alanında sayılmaktadır. Genel
anlamda doğa bilimleri doğanın bir parçası olan nesnelere ve nesnelerin arasındaki ilişkilere,
toplum bilimleri de toplumun bir üyesi olarak insana ve insanların arasındaki ilişkilere
odaklanmaktadır (Sencer, 1989, s.2). Bu açıdan bakıldığında, iletişim alanını toplum bilimleri
kapsamında ele almakta ve araştırma yaparken toplum bilimlerinde geçerli olan yöntemleri
kullanmakta bir sakınca yoktur.
İletişim araştırmalarında yararlanılabilecek paradigmalardan biri olan nicel araştırma
anlayışının özünde pozitivizm (olguculuk) yatmaktadır. Sosyolog Auguste Comte tarafından
geliştirilen pozitivizm, felsefedeki realizm ve idealizm çatışmasında realizm yanında yer
almaktadır.
Realizm; bilginin ve gerçekliğin insan zihninden bağımsız biçimde var olduğunu,
idealizm ise bilginin zihinde olduğunu ve düşünme yoluyla elde edilebileceğini ileri
sürmektedir. Başka bir deyişle, pozitivist bilgi kuramında bilgi dışarıdaki maddi ortamdadır;
bu bilgiler görgül yollarla yani duyularla, gözlemlerle, deneylerle, nesnel biçimde ve
ölçülerek elde edilebilir. Maddi evrendeki her şey belirli bir sistem içerisinde, mekanik doğa
yasaları doğrultusunda, gerçekleşmekte olup bilim bu yasaları ve sistemin parçaları arasındaki
olası ilişkileri ortaya çıkarmaktadır.
Pozitivizm, doğa bilimlerinde kullanılan araştırma yaklaşım ve yöntemlerinin toplum
bilimlerinde de kullanılabileceğini savunmaktadır. Daha doğrusu, pozitivizmde bilim anlayışı
tektir ve hem doğa bilimlerinde hem de toplum bilimlerinde aynı şekilde uygulanmalıdır.
Pozitivizm gerçeğin kesinlik taşıdığı, bireyin dışında bulunduğu, uygun yöntemlerle
ölçülebileceği, sayılarla ifade edilebileceği ve yanlılıktan arınmış biçimde yorumlanabileceği
varsayımına dayanmaktadır.
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Zaten nicel kavramı, miktarı ölçülebilir ya da sayılarla ifade edilebilir anlamına
gelmektedir. Bunun altındaki temel düşünce şudur: ‘Herhangi bir şey doğada ya da toplumda
varsa bunun bir miktarı vardır, bir şeyin miktarı varsa o şey ölçülebilir, bir şey ölçülebiliyorsa
ölçüm sonuçları sayılarla ifade edilebilir.’ Örneğin, eğer bir iletişim araştırmasında belirli bir
kuruma ilişkin algılar üzerinde çalışılıyorsa, kurumsal algının yönü ve miktarı uygun ölçekler
kullanılarak belirlenebilir.
8.1. Değişken Nedir
Değişken, değişebilen, yani en az iki değer alabilen her şeydir. Belirli özelliklerin
mantıksal setidir. Örneğin özelliklerine göre erkek ya da kadın için değişken durum
cinsiyettir. Süreksiz değişkenler; nitel değişkenlerdir, belli seçenekler içindedir, tam sayılarla
ifade edilir. Cinsiyet buna örnektir. Sürekli değişkenler ise nicel değişkenlerdir. Ağırlık buna
örneklitr. Her değişken süreksiz değişken gibi işlem görür
Bağımlı değişkenler, açıklanan değişkenlerdir, sonucu oluşturur, araştırmacıyı rahatsız
eden, açıklanması istenen durumlardır. Bağımsız değişkenler ise, durumu açıklayan
değişkenlerdir veya ara değişkenlerdir, nedeni ortaya koyar.
Alan araştırmasının bilimsel niteliği toplumla ve bireyle ilgili değişkenleri içermesinden
kaynaklanır. Bu değişkenler bireyin cinsiyeti, dini, medeni hali, sosyo-ekonomik statüsü,
eğitim düzeyi, yaşı, geliri, mesleği, yaşadığı coğrafi bölge, bağımsız değişkenleri; bireyin
düşünceleri, ilgisi, tutumu, tavrı gibi psikolojik ve sosyal psikolojik davranışları bağımlı
değişkenleri oluşturur.
Pozitivizmde önbilgi ve gözlemlere dayanarak denenceler oluşturur ve toplanan
verilerle bu denenceler test edilir. Ulaşılan sonucun tesadüfen ortaya çıkmaması için
istatistiksel anlamlılık testleri yapılır. Sonuçta denencelerin her biri kabul ya da ret edilir. Tüm
bu süreçlerde değişkenlerin sayısal olarak sınıflandırılması ve ölçülmesi önemlidir. Bu
yönüyle bakıldığında, pozitivizmin genel anlamdaki tümdengelimci bakış açısı nicel araştırma
söz konusu olunca hem tümdengelimi hem de tümevarımı içermektedir.
Araştırma sorununa ilişkin denencenin oluşturulması ve sınanarak sonuca ulaşılması
tümevarım, denencenin var olan kuramlardan kaynaklanması ve geçici de olsa doğru kabul
edilmesi ise tümdengelim yaklaşımıdır (Karasar, 2007). Ancak nicel araştırmalarda genelde
tümdengelim yaklaşımının ağırlıklı olduğu söylenebilir.
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Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan eleştirel yaklaşımlar bir yana bırakılırsa, tarihsel
olarak iletişim araştırmalarında pozitivist paradigmanın temel alındığı görülmektedir
(Yaylagül, 2006). Bu paradigmaya dayalı ilk iletişim araştırmaları etki-tepki ve matematiksel
bir yapıya dayanan çizgisel iletişim süreci hakkındaki çalışmalar olarak gösterilebilir.
Aşağıdaki yaklaşımlar iletişimi pozitivist paradigmadan ele almışlardır:
 Propaganda /Uyarıcı-Tepki/ Sihirli Mermi/ Hipodermik İğne Modeli
 Shanon ve Weaver'ın Enformasyon Kuramı
 Lasswell'in Genel İletişim Modeli
 Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı
 Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı
Daha sonraki dönemlerde özellikle sosyoloji ve psikoloji alanındaki gelişmelerle
birlikte kanı önderliği, psikolojik denge, etkileşim, medyada şiddet, propaganda, kimlik ve
yapı gibi kavramlar ele alınmıştır (Erdoğan & Alemdar, 2005). Bu paradigmaya dayalı
araştırmalar halen önemli görülmekte, yaygın olarak yapılmakta ve tümüyle nicel çalışmalar
olarak ya da karma paradigmaya dayalı çalışmaların içinde nicel boyut olarak
sürdürülmektedir. Buna karşılık, pozitivist araştırmaların ilgilenmediği konular eleştirel
yaklaşımlara dayalı olarak araştırılmaktadır. Eleştirel araştırmalar özellikle hegemonik
ilişkiler, yapısalcılık, ekonomi-politik, kültürel incelemeler, toplumsal/siyasal çatışmalar, sınıf
farklılıkları, ekonomik dengesizlikler, yeni iletişim teknolojilerinin topluma etkileri ve
kamusal söylem gibi konularda yoğunlaşmaktadır (Althusser, 2006; Habermas, 2005; Oskay,
2000).
8.2. Nicel Araştırmanın Özellikleri
Nicel araştırmalar bilinmeyeni bulup ortaya koymayı, bilineni daha iyi açıklamayı ve
geleceğe ilişkin kestirimlerde bulunmayı olanaklı kılar. Nicel araştırmalarda bilginin
işlenmesinin genelde keşfedici (exploratory), betimleyici (descriptive) ve açıklayıcı
(explanatory) düzeylerde olabileceği belirtilmektedir.
Keşfedici araştırmalara bazen ‘açımlayıcı araştırmalar’ da denilmektedir. Bu tür
araştırmalarda temel amaç var olan sorunun ve bu soruna ilişkin değişkenlerin net olarak
ortaya konulmasıdır. Özellikle araştırmada ele alınan sorunun yeni olduğu ya da yeterince
belirgin olmadığı durumlarda temel bilgileri toplayabilmek için keşfedici araştırmalardan
yararlanılmaktadır. Bu yaklaşım, nitel araştırmalarda da kullanılmaktadır.
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Betimleyici araştırmalarda var olan bir durumun ya da olgunun tanımlanması
amaçlanmaktadır. Bu kategorideki araştırmalar keşfedici araştırmalara benzemekle birlikte,
özellikle araştırma sorununun ve değişkenlerin daha net tanımlandığı ya da izlenen yöntemin
daha belirgin olduğu durumlarda betimleyici araştırmaları tercih etme yönünde bir eğilim
vardır.
Açıklayıcı araştırmalar genelde etki-tepki ilişkileri ya da neden-sonuç bağlantılarını
araştırmaktadır. Çoğu zaman deneysel ya da yarı-deneysel modeller kullanılarak
gerçekleştirilen bu tür araştırmalarda bağımsız değişken olarak adlandırılan öğedeki
değişimin, bağımlı değişken üzerinde bir etki/değişim yaratması beklenmektedir. Bu tür
araştırmalarda iki değişken arasındaki ilişkinin türü, yönü, düzeyi ve şiddetini açıklama çabası
ön plandadır.
Hangi amaçla yapılırsa yapılsın, tüm nicel araştırmalarda geçerli olan bazı özellikler
vardır. Temelde olgucu bilim anlayışından kaynaklanan bu özellikleri aşağıdaki gibi
özetlemek olanaklıdır:
Nicel araştırmanın temelinde pozitivist düşünce yatar. Pozitivist düşünce, doğa
bilimlerinde kullanılan yöntemlerin sosyal bilimlerde de kullanılmasını öngörür. Bilimin
temel amacı, doğadaki ya da toplumdaki düzenlilikleri ifade eden yasaları ortaya çıkarmaktır.
Bu nedenle, nesnellik önemlidir. Eğer iletişim bir bilim olarak kabul ediliyorsa, bu alanın
kendine özgü yasaları, evrensel düzeyde geçerli sayılan yöntemler kullanılarak ortaya
çıkarılabilmelidir. Öznel ya da kişisel yorumlarla bilim yapılamaz.
Nicel araştırma değerlerden bağımsızdır. Nicel araştırmanın temel koşullarından biri,
araştırmanın görgül yöntemlerle yapılmasıdır. İşin içine değerler girdiğinde yorumlar da
gerçeğin bir parçası olarak sunulacaktır. Oysa bilimsel olduğu öne sürülen her araştırma dışsal
olguları yansıtan kanıtlar içermelidir. Üstelik bu kanıtlar tartışılabilir şeyler olmamalıdır.
Bunun da güvencesi duyulara dayalı somut veriler toplamaktır. Tersi durumda herkese göre
farklılaşan bir gerçek ortaya çıkar ki buna bilim demek güçleşir. Nitekim görgül yöntemlere
dayalı araştırmalarda neden-sonuç ilişkilerinin açıklanması daha kolaydır.
Nicel araştırma genellikle tümdengelimci bir yaklaşım izler. Nicel araştırmacılar
genellikle alanyazında var olan bilgi birikimine dayanarak çeşitli denenceler geliştirir ve
topladıkları verilerle bunları test ederler. Sonuçta söz konusu denenceler kabul edilir ya da ret
edilir. Alandaki kuramlardan hareketle geliştirilen denenceler, genelde değişkenler arasındaki
ilişkileri sorgular. Bu anlamda bilimin birikimliliği büyük önem taşır. Bilgi tabanı geniş olan
bilim dallarında denence üretmek daha kolaydır. Dolayısıyla, test edilen denence sayısına
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bağlı olarak birçok konu netlik kazanmıştır. Buna karşılık, yeni bilim dallarında kuramsal
temel yetersiz olduğu için denence üretmekte sıkıntı yaşanmaktadır. İletişim de içinde olmak
üzere, bazı bilim alanlarının bilimselleşme ölçütü açısından yetersiz kalmasının bir nedeni de
nicel araştırma sayısının azlığıdır.
Nicel araştırma indirgemecidir. Bu anlayışta bütün, kendini oluşturan daha küçük
parçalara/birimlere ayrılarak incelenebilir. Özellikle toplum bilimlerinde olguların tamamını
çalışmak çoğu zaman güçtür, bu nedenle incelenecek olay kendi içinde parçalara ayrılır ve her
parça ayrı bir araştırmanın konusu olur. Başka bir deyişle, olgunun tüm yönlerini bir
araştırmada çalışmanın ya da sağlıklı ölçüm yapmanın olanaksız olduğu durumlarda,
karmaşıklık derecesine bakılmadan, bütün kendi içinde ölçülebilir birimlere ayrılarak
araştırılabilir.
Nicel araştırma genellemelere ulaşmayı hedefler. Bu görüş, bilinmeyeni belirlemeyi ve
bilinenlerden hareketle bilinmeyenler hakkında geçerli kestirimlerde bulunmayı öngörür.
Tekil olgular nicel araştırmalara pek konu olmaz. Burada kapsamlı ya da karmaşık gerçeğin
daha küçük parçalar üzerinde yapılan çalışmalarla aydınlatılması amaçlanır. Belirlenen
düzenliliklerden ya da ilişkilerden hareketle aynı sonuçların benzer koşullarda her zaman
geçerli olacağı varsayılır. Bu amaçla nicel araştırma raporlarında hangi koşullar altında hangi
sonuçların elde edildiği açıkça tanımlanır. Genellemelerde önemli olan benzerliklerdir.
Nicel araştırma başta belirlenen yönteme bağlı kalır. Yöntem, araştırmanın nasıl
yapılacağına ilişkin bir kılavuz olarak tanımlanır ve nicel araştırmalarda planlanan yöntemin
dışına pek çıkılmaz, en azından çıkmamaya özen gösterilir. Yöntemde araştırma modeli,
evren ve örneklem, verilerin toplanması, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması gibi
boyutlar yer alır. Bu boyutların her biri sistem bütünlüğü içinde tasarımlandığı için herhangi
birinde yapılacak değişiklik çalışmanın tümünü farklılaştırabilir. Araştırma başladıktan sonra
ortaya çıkacak yöntemsel sapmalar bilimselliği zedeleyeceğinden nicel araştırmalarda en çok
dikkat gerektiren bölümün yöntem olduğu söylenebilir.
Nicel araştırmada sorun net olarak tanımlanmıştır. Nicel araştırma genellikle
tümdengelimci bir yöntem izlediğinden ele alınan sorun bütünleştirme, sınırlandırma ve
tanımlama (Karasar, 2007) aşamalarından geçirilerek açıkça ifade edilmelidir. Bütünleştirme,
araştırılan sorunun ilişkili olduğu öteki bağlamlarla birlikte ele alınarak açıklanmasıdır.
Sınırlandırma, sorunun kavramsal çerçevedeki yerinin belirli bir kesit şeklinde
gösterilmesidir. Tanımlama ise araştırmanın odağı ve üzerine gideceği eksikliğin net olarak
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belirtilmesidir. Araştırma sorununun ve değişkenlerin başlangıçta belirlenerek alanyazınla
bütünleştirilmesi, tümdengelimin uygulanması bakımından da önemlidir.
Nicel araştırmada evreni temsil edecek bir örneklem alınır. Nicel araştırmalarda önce
hakkında araştırma yapılan evren tanımlanır, sonra tanımlanan evreni temsil edecek bir
örneklem seçilir. Örneklemin temsil gücünün yüksek olması örneklem ile evren arasındaki
uyumu yansıtır. Genel olarak örneklemden elde edilen verilerin evren için geçerli olabilmesi,
örneklemin evreni doğru ve yeterli biçimde temsil etmesine bağlıdır. Bu nedenle, nicel
araştırmalarda örnekleme hatasının azaltılması ve daha güvenilir sonuçlara ulaşılması
öngörülmektedir.
Nicel araştırmada sayısal veriler toplanır. Veriler niteliksel olduğu durumda bile sayısal
olarak ölçülebilir birimlere dönüştürülmekte ve gruplandırılmaktadır. Nicel araştırmalarda
sayılar çok önemlidir çünkü sayısal verilerin kesin sonuçlara ulaşmanın tek yolu olduğu
düşüncesi egemendir.
Tarihsel olarak da bilimde sayılarla ölçülemeyen ya da nicel olarak ifade edilemeyen
olguların nesnelliği sorgulanmıştır. Günümüzdeki birçok iletişim araştırmasında bile hipotez
testi yaptığını ileri süren ya da denencelerin doğrulandığı sonucunu rapor eden birçok çalışma
bulunmaktadır. Nicel araştırmanın temel ilkesi olarak uygun sayısal veriler olmadan hiçbir
denence test edilemez.
Nicel araştırmada veriler çözümlenirken istatistiksel yöntemler kullanılır. Bunun amacı
var olan durumu daha net olarak betimlemek ya da anlamlılık testlerinin sonucunda
hatalardan arınmış bulgulara ulaşabilmektir. Bu amaçla betimsel istatistik (frekans dağılımı,
yüzde, ortalama, standart sapma, genişlik vb.) ve yordamsal istatistik (korelasyon, çoklu
regresyon, t-testi, varyans analizi, faktör analizi, yapısal eşitlik modeli vb.) kullanılmaktadır.
Dahası, nicel araştırmalarda veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirlik düzeyleri de rapor
edilmelidir. Nicel araştırmaların belki de en önemli üstünlüğü güvenirlik yani ölçümler
arasındaki tutarlılıktır.
Nicel araştırmada kesin olduğu varsayılan sonuçlara ulaşılır. Toplanan verilerin
istatistiksel açıdan anlamlılığının sınanmasıyla elde edilen sonuçların kesin ve doğru olduğu
kabul edilmektedir. İlke olarak, başka bir araştırmacı, benzer bir uygulamada aynı sonucu elde
edebilmelidir. Bu, matematiksel bir denklemde bilinmeyenlerin yerine aynı rakamların
konulmasıyla aynı sonuçların elde edilmesi mantığıyla benzerdir. Kuşkusuz, sonuçlar her
zaman tümüyle aynı olamayacaktır. Bunun için de araştırmalarda belirli bir hata payı kabul
edilir.
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Nicel araştırma yinelenebilir. Nicel araştırmalarda olayların benzer koşullar altında
belirli bir düzenlilik ve tutarlılık göstereceği varsayıldığından daha önce yapılan bir
araştırmanın benzer bağlamlarda yeniden yapılabileceği düşünülür. Bu nedenle, bazen yeni
bir örneklem alınarak, bazen değişkenlerde küçük bir değişikliğe gidilerek, bazen aynı yapıyı
ölçen paralel nitelikli araçlar kullanarak, bazen de aynı deneklerden güncel veriler toplayarak
daha önce yapılmış bir araştırma yinelenebilir; buna yineleme çalışması (replication study)
denir. Bunun altında yatan düşünce, bu tür araştırmalarda gözlemlenen olayların tutarlı
olduğu, bağlama göre değişmediği ve benzer etkiler karşısında aynı sonuçların oluşacağı
görüşüdür.
Nicel araştırmada görece formal bir dil kullanılır. Araştırmacı kendini olabildiğince
araştırma raporundaki anlatımın dışında tutar ve üçüncü tekil kişi dilini kullanır. Anlatım,
daha çok yöntem doğrultusunda şekillendirilir. Nicel araştırmacılar arasında bilimsel
raporlama için uygun olduğu varsayılan ortak bir anlatım biçimi vardır. Tüm araştırmacılar bu
dili zaman içinde iyice öğrenmek ve araştırma raporlarında doğru biçimde kullanmak
zorundadırlar. Araştırmacının kullandığı dil, onun bilimselliğe ilişkin tutumlarının da bir
göstergesi olarak kabul edilir.

Bölüm Sonu Soruları
1: Nicel araştırmayı en kısa şekilde karşınızdakine anlatsaydınız aşağıdakilerden hangisini
seçmeniz daha doğru olurdu?
A) Özne odaklı olduğundan subjektifliğin kaçınılmaz olduğu bir bilim yöntemidir.
B) Kökeni neo-Aristocu felsefeye dayanan bir anlama biçimidir.
C) Düşünsel bir mantık hâkim olduğundan yoruma dayalıdır.
D) Genel olarak sayısal araştırmalar olarak isimlendirilebilir.
E) Kuram ve hipotezle son bulan bir şekilde sonuç verir.

2: Hangisi nicel araştırmanın özelliklerinden biri değildir?
A) Niceliksel araştırmalarda araştırmanın amacı, yöntemi, veri toplama ve analizi teknikleri
araştırma sürecinin başında belirlenir
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B) Nicel araştırmalarda gerçek araştırmacıdan bağımsız olarak yoktur. Araştırmacı var
olmayan bu gerçeği objektif olarak ortaya çıkartmakla yükümlüdür.
C) Araştırmacı, veri toplama ve analizi süreçlerine kendi değer yargılarını ve yorumlarını
katmamak için yoğun çaba gösterir.
D) İster doğa bilimlerinde ister toplum bilimlerinde olsun, nicel araştırmacılar araştırma
konularına fiziksel bir gerçekliği araştırır gibi yaklaşmak zorundadırlar
E) Araştırmacı olayların dışında kalarak veri toplamak ve topladığı verileri uygun istatistiksel
tekniklerle çözümledikten sonra yorumlamak durumundadır.

3: Aşağıdakilerden hangisi bir değişken türü değildir?
A) Süreksiz
B) Sürekli
C) Süreli
D) Bağımlı
E) Bağımsız

4: Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi iletişimde pozitivist paradigmanın bir ürünü olarak
görülemez?
A) Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı
B) Ekonomi politik yaklaşım
C) Shanon ve Weaver'ın Enformasyon Kuramı
D) Lasswell'in Genel İletişim Modeli
E) Propaganda /Uyarıcı-Tepki/ Sihirli Mermi/ Hipodermik İğne Modeli

5: Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmanın bir özelliği olarak görülemez?
A) Keşfedici
B) Betimleyici
C) Açıklayıcı
D) Tümdengelimci
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E) Öznel

Cevaplar
1: D
2: B
3: C
4: B
5: E

Açık Uçlu Sorular
1) Niceliksel, karma ve niteliksel yaklaşımların bilimsel metot olarak ayrımlarını size
gösterilen tabloya bağlı kalarak açıklayınız.
2) Niceliksel, karma ve niteliksel yaklaşımların veri toplama, veri ve veri analizi açısından
farklılıklarını size gösterilen tabloya bağlı kalarak açıklayınız.
3) Niceliksel yaklaşımın hangi felsefeden ortaya çıktığını bu felsefeyi de anlatarak
nedenleriyle açıklayınız.
4) Tüm değişken türlerini yazıp bunların arasındaki farklılıkları anlatınız.
5) Nicel araştırmanın 3 özelliğini yazıp bunları kısa bir biçimde açıklayınız.
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9. NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II:
NİCEL ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.1. Araştırma Sorununu Seçme
9.2. Amaçları Oluşturma
9.3. Sınırlılıkları Belirtme
9.4. Alanyazın Taraması
9.5. Araştırma Yönteminin Belirlenmesi
9.6. Araştırma Modeli
9.7. Nicel Araştırmada Evren
9.8. Nicel Araştırmada Örneklem
9.8.1. Yansız örnekleme
9.8.2. Kümesel Örnekleme:
9.8.3. Tabakalı Örnekleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Araştırma sorunu nasıl seçilir?
2. Amaçlar nasıl oluşturulur?
3. Sınırlılıklar nasıl belirlenir?
4. Alanyazın taraması nasıl yapılır?
5. Araştırma yöntemi nasıl belirlenir?
6. Araştırma modeli nasıl belirlenir?
7. Nicel araştırmada evren nedir, nasıl seçilir?
8. Nicel araştırmada örneklem nedir, nasıl seçilir?

Anahtar Kavramlar
Nicel Araştırma Problemi, Nicel Araştırma Amaçları, Nicel Araştırma Sınırlılıkları,
Nicel Araştırmada Evren, Nicel Araştırmada Örneklem
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9. NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II: NİCEL ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI

Giriş
İletişim araştırmaları tür ve kapsam olarak farklı şekillerde olabilir. Tez, araştırma
makalesi, bilimsel bildiri, teknik rapor, sektörel araştırma, proje önerisi, kampanya
değerlendirme raporu vb. bunların başlıcalarıdır. Ancak bu araştırmaların amacı ya da niteliği
ne olursa olsun, tümünde bazı öğeler bulunmak zorundadır. Sorunun tanımlanması, alanyazın
taraması, yöntem, bulgular ve öneriler bunların başlıcalarıdır. Kuşkusuz, bunların kendi içinde
kırılımları da vardır. Örneğin, yöntemin içinde birçok alt boyut yer alır ve bunların her birine
ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılır.
9.1. Araştırma Sorununu Seçme
Öncelikle nicel araştırmaların ele alacağı sorunlar bu araştırma paradigmasının ölçüt ve
ilkelerine uygun olması bir gerekliliktir. Her bilimsel çalışma bir araştırma sorununun
belirlenmesiyle başlar. Bilimsel araştırmalarda kullanıldığı anlamıyla sorun; “belirsizlik
içeren, birden çok çözüm olasılığı bulunan ve merak uyandıran bir durum” olarak
tanımlanabilir (Karasar, 2007).
Kavramsal

olarak

“araştırma

sorunu”

çoğu

zaman

“araştırma

konusu”

ile

karıştırılmaktadır. Araştırma konusu genel olup belirgin ve araştırılabilir bir boyuta
indirgenmedikçe sorun olarak kabul edilemez. Örneğin “iletişim çatışmaları” bireyin ilgisini
çeken bir araştırma konusu olabilir. Ancak “örgütlerde iletişim çatışmalarına neden olan
etmenlerin belirlenmesi” araştırma sorununu ortaya koymaktadır.
Araştırmanın ele alacağı özgül sorunu belirlemede çoğunlukla konuyla ilgili yaşanan
sıkıntılardan yola çıkılır. Sorun araştırmacıda entelektüel açıdan belirli bir rahatsızlık yaratmış
olmalıdır. Bu rahatsızlık kuramsal nitelikli olabileceği gibi uygulamalı bir boyutu da
kapsayabilir. Tüm alanyazın tarandığında araştırmacının kafasındaki sorular yanıtlanmamış
olmalıdır ki, üzerinde çalışılacak gerçek bir sorunun varlığından söz edilebilsin.
Başka bir deyişle, sorun belirsizlik içermektedir ve eldeki bilgilerle bu belirsizliği
gidermek olanaklı değildir. Bu yüzden, araştırmacı yeni bir araştırma yapmaya gereksinim
duymaktadır. Sorunun ne olduğuna ve nasıl çözülebileceğine odaklanmak, belki de araştırma
sorununun belirlenmesindeki en önemli noktadır.
Hemen her alanda yanıtı bilinmeyen ve çözümü merak edilen pek çok sorun vardır.
Ancak bunların tümünün araştırma sorunu olarak tanımlanması olanaklı olmayabilir çünkü
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seçilen konunun araştırma sorunu olabilmesi için bazı ölçütlerin gözetilmesi gerekir. Örneğin,
genç bir araştırmacı “iç savaş yaşayan bir ülkedeki çocuklar üzerinde savaşın bıraktığı izlerin
onların günlük iletişimine nasıl yansıdığını ve bu yansımaların gelecekteki yaşamlarında
kalıcı olup olmayacağını” merak edebilir. Ancak böyle bir konunun araştırılması sanıldığı
kadar kolay değildir çünkü seçilen konu birçok açıdan nicel bir araştırmaya uygun
görünmemektedir.
Bir araştırma sorunu belirlenirken dikkate alınması gereken birçok ölçütten söz
edilebilir. Bunların bazıları oldukça önemlidir ve araştırmacılar tarafından mutlaka dikkate
alınır. Söz konusu ölçütleri kendi içinde genel ölçütler ve özel ölçütler olarak sınıflamak
olanaklıdır. Genel ölçütler daha çok seçilen konuyla ilgili, özel ölçütler ise araştırmacıyla
ilgilidir.
Genel ölçütler açısından bakıldığında seçilecek sorun önemli, güncel, özgün,
çözülebilir ve etik kurallara uygun olmalıdır. Bunlarla ilişkili olarak Creswell (2008),
araştırma sorununun alanyazındaki bir boşluğu doldurması, geçmişte yapılan bir çalışmanın
farklı bir örnekleme uygulanması, önceden araştırılan bir konunun derinleştirilmesi ya da
genişletilmesi ve şimdiye kadar göz ardı edilen konuların (sokakta yaşayan evsizler, Internet
bağımlıları, cinsel şiddet mağdurları vb.) tartışılmasına olanak vermesi gerektiğini
vurgulamaktadır.
Araştırma sorununun önemli ve araştırmaya değer olması gereklidir. Dünyada kimsenin
işine yaramayan ve gerek araştırmacının gerekse başka bireylerin ilgisini çekmeyen konularda
yapılan araştırmalar kaynak savurganlığı olarak görülmekte hatta mizah konusu
yapılmaktadır.
Aynı şekilde, araştırma yapılan bilim dalıyla ilgili gündemdeki konular kapsamında bir
sorun seçerek çalışmanın güncel olması sağlanmalıdır. Güncel araştırmaların işlevselliği ve
kullanışlılığı artar. Böylece, araştırma somut bir soruna çözüm sunarak katkı sağlamış olur.
Araştırma sorununun özgün olması da önemlidir. Konu alanıyla ilgili daha önceden çok
sayıda çalışma olsa bile sorunun yeni bir boyutunun bulunması gerekmektedir. Bunun için
çok araştırılmış konuları tekrar araştırmaktan kaçınmak ve yeni konulara yönelmek işi
kolaylaştırabilir. Konuya farklı bir bakış açısı getirmek de özgünlük sağlayacaktır.
Araştırma sorununu seçerken sorunun çözülebilirlik yönü de iyi düşünülmelidir. Hem
kuramsal hem de uygulamalı araştırmalar mutlaka sorduğu sorulara yanıt üretmelidir.
Örneğin, “Kültür ve İletişim” gibi bir araştırma başlığı ne sorunun tanımlanmasına ne de
çözülebilirliğine katkı sağlamaktadır.
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Genel ölçütler arasında etik kurallara uygunluk da bir başka ölçüttür. Amacı ne olursa
olsun, hiçbir araştırma etik kuralları çiğneyerek yapılamaz. Bu nedenle, etik kurallar
kapsamında araştırılabilecek bir sorun seçilmelidir. Bilim için de olsa hiç kimsenin
başkalarına zarar verme ayrıcalığı düşünülemez; kaldı ki bilim kurumları bunları önleyici
önlemleri zaten almıştır.
Özel ölçütler araştırmacının kendisi ya da koşullarıyla ilgilidir. Bunların başında
araştırmacının alandaki birikimi, yöntemde yeterliği, veri toplama izni alabilmesi, konuya
bireysel ilgisi ve sahip olduğu olanaklar özellikle önemlidir.
Araştırmacı, bizzat çalışma yapacağı alanda kuramsal açıdan yeterli birikime sahip
olmalıdır ki, hem seçtiği sorunu derinlemesine kavrayabilsin hem de sorunla alandaki öteki
konuların bağlantısını kurabilsin. Bunu sağlamanın en uygun yolu, araştırmanın yapılacağı
alanda iyi bir eğitim almaktan geçer. Örneğin, halkla ilişkiler alanında yetişmiş bir kişinin
işletmelerde eğitimle ilgili bir sorun seçerek araştırma yapması akılcı değildir.
Benzer şekilde araştırmacının araştırmada kullanacağı yöntem konusunda yeterli olması
beklenir. Uygun modele karar verebilmek, örneklem seçebilmek, veri toplama araçlarını
geliştirebilmek, istatistiksel teknikler yardımıyla verileri çözümleyebilmek bunların yalnızca
bazılarıdır. Örneğin, Yapısal Eşitlik Modeli kavramını başka kişilerden duymuş ama ne
olduğunu bilmeyen bir araştırmacı bu modeli gereğince kullanamayacağı için bu yönde bir
tercih yapmamalıdır.
Araştırmalarda veri toplama izni elde etmek çoğu zaman uzun ve yorucu bir çabayı
gerektirmektedir, hatta bazen hiç olanaklı olmamaktadır. İzin konusu ülkelerin, kurumların,
bireylerin değer ve öncelikleriyle ilgilidir. Örneğin, “terör örgütlerinin iletişim yapısı”
üzerinde bilimsel çalışma yapacak bir araştırmacıya devletin güvenlik birimleri izin
vermeyebilir. Benzer şekilde, cinsel tacize uğramış insanlar kendileriyle ilgili gerçeğin
tümünü anlatmayabilir ya da gerçeği çarpıtarak doğru bilgilere ulaşmayı engelleyebilir.
Önbilgi

ve

deneyimlerine

dayanarak

ilgili

yerlerden

gerekli

veri

toplama

izninibalamayacağını gören bir araştırmacı konuyu, örneklemi ya da veri toplama biçimini
değiştirmelidir.
Özel ölçütler arasında belki kuramsal açıdan değil ama uygulama açısından önemli olan
bir başka ölçüt konuya ilişkin sürdürülebilir bireysel ilgi olarak belirtilebilir. Birçok
araştırmacı konuyu/sorunu seçtiğinde çok heyecan duyar ama işin içine girip güçlükleri
yaşadıkça bu coşku giderek kaybolur. Bunu önlemek için araştırmacılar gerçekten
önemsedikleri ve birey olarak uzun süre ilgi duyabilecekleri bir sorun seçmelidirler. Örneğin,
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gündelik bir skandalın medyada işlenişini sorun olarak seçen bir araştırmacının konusu kısa
süre sonra gündemden düşecek ve araştırmacının heyecanı da azalacaktır.
Son olarak, araştırmacının sahip olduğu olanaklar da sorun seçmede çok etkili
olmaktadır. Süre, bütçe, donanım, yazılım ve insan kaynağı gibi konular iyi düşünülerek hatta
güvence altına alınarak sorun seçilmelidir. Örneğin, bitirme çalışması yapacak bir öğrencinin
en çok sekiz aylık bir zamanı vardır, dolayısıyla araştırılması iki yıl sürecek bir sorun
seçmemelidir. Araştırma için gereksinim duyulan parasal ve teknolojik kaynaklar için de iyi
bir ön inceleme yapmak gerekir ki çalışma başladıktan sonra kaynak yetersizliğinden yarım
kalmasın.
Araştırma konusu bulmak özellikle henüz belli bir araştırma gündemi ya da çizgisi
olmayan genç araştırmacıların çok zamanını almaktadır. Bu güçlüğü aşabilmek için araştırma
sorununun belirlenmesinde aşağıdaki yaklaşımlar kullanılabilir:
 Sistematik bir okuma programı gerçekleştirmek
 Öğretim üyeleri ile görüşmek
 Kütüphanede ya da İnternette tarama yapmak
 Alandaki indekslere bakmak
 Bir proje ekibinde çalışmak
 İleri düzeydeki seminerlere katılmak
 Bilimsel toplantılara katılmak
 Günlük tutmak
 Bir kuramı ya da savı test etmek
 Yineleme çalışmaları yapmak
 Tezlerin ya da ders kitaplarının sonundaki önerilere bakmak
 Medyadaki tartışmaları yakından izlemek
Araştırma için seçilen sorunun tanımlanması genellikle sorunun ortaya konulması,
çalışmanın gerekçelerinin belirtilmesi ve sorunu net olarak ifade eden bir paragrafın
yazılmasını içerir (araştırma sorunu tanımlanırken genelden özele doğru gittikçe daralan bir
yaklaşım izlenir.) Bu yapılırken sorunun ilgili herkesin anlayabileceği açıklıkta yazılması,
alanyazındaki kuramlarla bütünleştirilmesi, araştırmanın gerekçelerinin oluşturulması ve
alanda hangi boşluğu dolduracağının belirtilmesi gerekir.
Nicel araştırma daha çok doğrusal ve sıralı bir sisteme dayanmaktadır. Araştırma
sorunu, yönteme ilişkin bir pusula olup sorunun yanlış ifade edilmesi soruna ilişkin hatalı ya
da ilgisiz yanıtlar bulmaya götürebilir.
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Araştırma sorununun ortaya konulması, Karasar (2007) tarafından aşamalı olarak
bütünleştirme, sınırlandırma ve tanımlama şeklinde açıklanmıştır. Bütünleştirme aşamasında
önce sorun ilişkide bulunduğu öteki bağlamlarla birlikte açıklanarak bütünleştirilir ve
kuramsal çerçevesi çizilir. Sınırlandırma aşamasında, sorunun söz konusu kuramsal çerçeve
içerisindeki yeri belirtilerek sınırları çizilip daraltılır.
Sorunun, kuram ve uygulamada neden önemli olduğu, araştırmanın niçin yapıldığı
ortaya konulur. Son olarak tanımlama aşamasında araştırmanın hangi boşlukları dolduracağı
ve neleri aydınlatacağı belirtilir. Hangi yönlerden soruna çözüm sağlanması gerektiği
vurgulanır. Soruna ilişkin araştırılacak değişkenler bu aşamada iyice netlik kazanmış
olmalıdır.
Araştırma sorunu tanımlandığında, araştırmacının ele alacağı sorunu çok iyi anlamış ve
olabildiğince açık bir şekilde anlatmış olması gereklidir. Sorun tanımlaması okuyucuyu
araştırmanın gereğine ikna etmelidir. Ayrıca, soruna ilişkin örneğin “Antalya ilinde” ya da
“İstanbul Üniversitesi’nde” gibi bir seçim yaparak sınırlandırma getirildiyse bunun nedenleri
de açıklanmalıdır. Sorunun ifade edildiği kısımda ilgili kavramların ya da değişkenlerin
belirlenmesindeki dayanaklar kadar sorunun alandaki kuramlar ve tartışma konularıyla
ilişkileri de net biçimde ortaya konulmalıdır.
9.2. Amaçları Oluşturma
Araştırmanın ele alacağı sorun tanımlandıktan sonra genellikle sorunla ilişkili biçimde
olarak yapılacak çalışmanın amaçları üzerinde yoğunlaşılır. Başka bir deyişle, araştırmanın
neleri gerçekleştirerek ya da hangi yanıtları üreterek soruna çözüm ya da çözümler
sunabileceği biraz daha belirginleştirilir. Bu doğrultuda önce araştırmanın geniş kapsamlı olan
temel amacı, ardından özel boyutlara odaklanan alt amaçları belirtilir.
Araştırmanın temel amacı, bir bütün olarak çalışma tamamlandığında ilgili alana hangi
katkıyı sağlayacağını ortaya koyar. Bu yönüyle temel amaç, ancak araştırmanın tümü
tamamlandıktan sonra gerçekleştirilebilir. Örneğin, sivil toplum örgütlerinin iletişim
çalışmalarında sosyal medyanın kullanımını inceleyen bir araştırmanın temel amacı “sivil
toplum örgütlerinin yürüttüğü iletişim çalışmalarının içinde sosyal medyanın kullanım
amaçlarını, yoğunluğunu ve sağladığı özel katkıları belirlemek” olarak dile getirilebilir.
Temel amaca ulaşmak için alt amaçları gerçekleştirme zorunluluğu vardır. Nicel
araştırmalarda alt amaçlar ya sorular ya da denenceler şeklinde ifade edilebilir. Bunların
hangisinin ne zaman kullanılacağı ise önemli bir ayrımdır. Genellikle alanyazında belirli bir
bilgi birikimi oluşmuşsa, net bazı yönelimler ortaya çıkmışsa ya da sınayacak kadar
122

olgunlaşmış savlar varsa bunları test etmek üzere denenceler geliştirilir. Sonuçta bunlar ya
kabul edilir ya da ret edilir. Öte yandan sorunun boyutları tam bilinemiyorsa, belirsizlikler
çoksa ya da sınamaya değer görüşler ortaya çıkmamışsa sorular sorularak bunlara yanıt
aranır.
Araştırmalardaki denenceler temel amaç doğrultusunda belirli bir beklentiyi ifade
etmeli, dayanakları olmalı, test edilebilmeli, kısa ve açık yazılmalıdır. Denencelerin test
edilmesi sürecinde H0 ve H1 olmak üzere iki denence oluşturulur. Çoğu zaman H0 iki
değişken/durum arasında anlamlı farklılık olmadığını, H1 ise anlamlı farklılık olduğunu öne
sürmektedir. Bazen de H0 belirli bir yönde beklentiyi ifade ederken, H1 tersi yönde bir
beklentiyi dile getirir.
Sorular da bazı özelliklere sahip olmalıdır. Genel olarak alanyazında hazır yanıtları
olmayan, basitçe evet-hayır sonuçlarını öngörmeyen, araştırmaya değer kapsamlı bir içerik
taşıyan ve veri toplama araçlarındaki maddelerle bire bir çakışmayan sorular kullanılmalıdır.
Nicel araştırmalardaki soruların genelde verilere dayalı olarak belirli bir durumu tanımlayıcı,
değişkenler arasındaki ilişkileri sorgulayıcı ve farklılıkları istatistiksel açıdan karşılaştırıcı
olması beklenir.
Alt amaçları somut bir örnekle açıklayalım. Parlamenter sistemle yönetilen ülkelerde
başbakanların yaşı ile bu ülkelerde kişi başına düşen ulusal gelir arasındaki ilişkiler tartışılıyor
olabilir. Bu değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını incelemek isteyen bir
araştırmacı kamuoyundaki tartışmaları dikkate alarak bir denence oluşturabilir. Başbakanları
genç olan ülkelerde kişi başına gelirin daha yüksek olduğu savlanabilir. Sonuçta araştırmacı
parlamenter sistemle yönetilen ülkelerin görev başındaki başbakanlarının yaşlarını öğrenir,
aynı ülkelerde kişi başına düşen geliri saptar ve bunlar arasındaki korelasyon katsayısını
hesaplar. Eğer hesaplanan korelasyon katsayısı istatistiksel açıdan yüksek ve anlamlı ise
denence doğrulanmış olur. Burada alt amaçların denence şeklinde yazılmasının dayanağı
alanyazındaki görüşler ya da kamuoyundaki tartışmalardır. Alanyazındaki kanıtlar güçlüyse
yönlü (directional) denenceler kullanmak daha kolaydır.
Araştırmalarda denence ile varsayım arasındaki farkın ayırt edilmesi de çok önemlidir.
Ne yazık ki, iletişim alanındaki birçok araştırmada hatta araştırma yöntemleri ile ilgili
kitaplarda bile bu iki kavram birbiriyle karıştırılmaktadır. Öncelikle Denence (hypothesis),
adından da anlaşılacağı üzere, denenmek üzere ortaya atılan ve verilere dayalı olarak
sınandıktan sonra kabul ya da ret edilen önermedir.
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Buna karşılık, varsayım (assumption) test etmeye gerek görmeden doğru olarak kabul
ettiğimiz ve çalışmayı üzerine temellendirdiğimiz önermedir. Varsayım yerine bazı yazarlar
“sayıltı” sözcüğünü de kullanmaktadırlar; bunda herhangi bir sakınca yoktur çünkü anlam
aynıdır. Ancak denence ile varsayım birbirinden çok farklı kavramlardır ve varsayımın
doğruluğu şüpheli bir savdan ibaret olması düşünülemez.
Denence ile varsayım arasındaki farkı bir örnekle açıklayalım. Örgütsel iletişim
alanında kişilik yapısı ile iletişim doyumu arasındaki ilişkileri inceleyen bir araştırma
yapıldığını düşünelim. Araştırmacı, alanyazından edindiği bilgilere dayanarak “bir örgütte
çalışan insanların kişilik yapısı ile o örgütteki iletişimden elde ettikleri doyum arasında ilişki
olduğunu” varsayabilir. Dolayısıyla bu iki değişken arasındaki ilişkinin yönü, düzeyi ve
anlamlılığını incelemek isteyebilir; hatta birinden hareketle ötekini kestirebilmenin olanaklı
olup olmadığını araştırabilir.
Belirtilen varsayım üzerine oturtulan araştırmada denence olarak “dışa dönük kişilik
yapısına sahip bireylerin iletişim doyumu daha yüksektir” biçiminde bir denence geliştirerek
bunun doğruluğunu test edebilir. Dikkat edilirse, burada kişilik yapısı ile iletişim doyumu
arasında ilişkinin varlığı kabul edilerek test edilmemiş ama ilişkinin yönüne ilişkin olarak
ortaya atılan denence test edilmiştir.
Şunu kesinlikle vurgulamak gerekir ki, bir araştırmanın alt amaçlarında denenceler
kullanılıyorsa araştırma verilerine dayalı olarak bu denenceler test edilecek demektir.
Araştırmacı, bunları doğru olarak kabul edip kanıtlamaya çalışmaz. Böyle bir yaklaşım
yanlılık içerir, güvenilir değildir, etik de sayılmaz. Oysa bazı araştırmacılar denenceleri
“sınamak” ya da “test etmek” yerine “doğrulamak” ya da “kanıtlamak” gibi ifadeler
kullanmaktadırlar. Örneğin, “bu araştırmanın amacı medyanın halkı nasıl yanılttığını
kanıtlamaktır” şeklindeki bir ifade yerine “bu araştırmanın temel amacı, kamuoyundaki
yanlılıkların oluşmasında medyanın rolünü aydınlatmak” şeklindeki bir ifade daha uygundur.
9.3. Sınırlılıkları Belirtme
Sınırlılıkların açıklanması bir araştırmayı zayıflatmaz, tersine araştırma bağlamının
daha iyi anlaşılmasını sağlar. Araştırma sorununu belirlemekle ilgili önemli bir boyut da
araştırmada kabul edilen sınırlılıklardır. Doğaldır ki, her araştırma kendi içinde bazı
sınırlılıklara sahiptir. Bunların bazıları belirgindir ve hemen saptanabilir ama bazıları
belirsizdir ve çoğu zaman bunları araştırmacının dışındaki insanların saptaması zordur. Bu
noktada araştırmacıdan beklenen şey, çalışmayı etkileyen ya da sonuçları yorumlamada
dikkate alınması gereken sınırlılıkları açıkça belirtmesidir.
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Bir araştırmanın hangi konularda sınırlılıklar taşıdığını belirtmenin başlıca nedeni,
araştırmacının kendi öngördüğü kısıtlılıkları ortaya koyması ve elde edilen bulguların bu
sınırlılıklara bağlı kalarak yorumlanmasını istemesidir. Sınırlılıklar soruna uygulanacak
kuramsal yaklaşımları kapsayabileceği gibi yöntemsel boyutlarla da ilgili olabilir. Örneğin,
sinema oyuncularının yıldızlaştırılması konusunu inceleyen bir araştırma kendi yaklaşımını
eleştirel kuramlara dayandırarak sınırlayabilir. Televizyonla ilgili bir çalışmanın örneklemi
kendi evlerinde pembe dizileri izleyen ev hanımları olarak sınırlandırılabilir. Aynı şekilde,
gazetelerin yandaşlığı üzerine yapılan bir araştırmada verilerin toplandığı dönem genel
seçimlerden önceki bir aylık zaman dilimini kapsayacak biçimde sınırlandırılabilir. Bu
sınırlılıkların her biri aslında tanımlanan sorunun bir uzantısıdır.
Sorunu tanımlamanın ya da sınırlılıkları belirtmenin dolaylı bir yolu da tanımlardır.
Araştırma raporlarındaki tanımlar genellikle araştırmada çok sık geçen kavramlar, teknik
terimler, tartışmalı durumlardaki tercihler ve işevuruk tanımlamaları içerir. Bunlar da çoğu
zaman sorunun ortaya konulması, kavramsal çerçeve, kuramsal dayanak ve yaklaşım
sınırlamasıyla ilgilidir. Dolayısıyla yapılan tanımlar aslında soruna bakış açısını ya da sorun
için çizilen çerçeveyi ortaya koyar. Örneğin, sanal iletişim alanındaki bir araştırmada
“katılım” kavramı basitçe “etkileşim amaçlı ileti gönderme” olarak tanımlanabileceği gibi
daha kapsamlı olarak “kamusal söylemin oluşmasına katkıda bulunabilme” biçiminde de
tanımlanabilir. Burada verilen iki tanım, hem nitelik hem de içerik olarak çok farklıdır ve
sorunun hangi düzlemde ele alındığını açıkça göstermektedir.
9.4. Alanyazın Taraması
Türkçe’de alanyazın olarak geçen kavram İngilizce’deki ismi literature yani Türkçe
karşılığıyla literatürdür. Alanyazın taraması araştırmanın en önemli aşamalarından birisi olup
amaç; düşünülen konu ile ilgili daha önce ne tür çalışmalar yapılmış, ne tür metot ve teknikler
kullanılmış, veriler nasıl toplanmış, değerlendirmede nasıl bir sonuca ulaşılmış gibi
mevzuların belirlenmesidir. Araştırmaya başlamadan önce çok detaylı bir alanyazın taraması
yapılması şarttır.
Alanyazın taraması tam olarak yapılmadan başlanılan çalışmalar, araştırmacının boşuna
zaman harcamasına veya çok iyi bir çalışmanın gerektiği gibi sunulamamasına sebep olabilir.
Alanyazın taraması ile bu alanda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara dayanarak eksik
kalan yönler tespit edilebilir ve konuya farklı yaklaşımlar geliştirilebilir. Alanyazın taraması
sonucunda aşağıdaki sorulara tam olarak cevap verilebilmelidir
 Araştırma konusu, teori ve çalışmanın çerçevesi ile ilgili yeterli bilgi elde edildi mi?
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 Çalışma için en uygun yöntem belirlendi mi?
 Geçmişte yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi elde edildi mi?
 Konunun önemi tam olarak anlaşıldı mı?
 Bu çalışma bilime ne gibi bir katkı sağlayacaktır?
Alanyazın taraması çok farklı kaynaklar taranarak gerçekleştirilebilir. Bunlar şöyle
sıralanabilir:
 Arama motorları,
 Ulusal ve uluslararası indeksler,
 Kütüphaneler,
 Bilimsel dergiler,
 Tez çalışmaları,
 Veri tabanları,
 Konferans bildiri kitapları,
 Tarihî kaynaklar,
 Raporlar,
 İstatistiki veriler bulanan yayınlar,
 Ampirik çalışmalar,
 TV programları vb.
Burada akla şu soru gelebilir: Acaba yeterli tarama için kaç tane kaynak gözden
geçirilmelidir? Subjektif olmakla birlikte bu soruya şöyle bir cevap verilebilir: Elbette bu sayı
konunun niteliğine, güncelliğine, üzerinde yapılan çalışmalara göre değişiklik gösterir; ama
en azından konu ile ilgili 20-30 ana kaynağa ulaşılmış olması araştırmanın kaliteli olması
açısından önemlidir. Ulaşılan bu kaynakların araştırma konusu ile doğrudan ilgili olması ve
önceki araştırmaların üzerine yeni bir çalışma yapmayı gerektirecek bir gerekçeyi bulmayı
sağlayacak nitelikte kaynaklar olması önemlidir.
Alanyazın taraması en yakın tarihten geriye doğru yapılmalıdır. Böylelikle konu ile
ilgili yapılmış olan güncel araştırmalar da göz önünde bulundurulmuş ve öncelik verilmiş
olur. Ayrıca tarama, genelden özele doğru yani tümdengelim yöntemiyle yapılmalıdır.
Alanyazın taramasının ardından araştırma önerisi hazırlanmalıdır. Araştırma önerisinin
hazırlanmış olması kişinin düzenli ve hızlı çalışmasına yardımcı olmaktadır.
Alanyazın taraması, araştırma için seçilen konu ya da sorunla ilgili tüm kaynakların
incelenmesidir. Alanyazın taraması yapmak bir araştırmaya birçok açıdan katkı sağlar.
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Sorunun kavramsal çerçevesinin oluşturulması, araştırmanın sınırlarının çizilmesi, yeni
yaklaşımların

geliştirilmesi,

önemli

çalışmaların

incelenmesi,

güncel

tartışmaların

öğrenilmesi, alandaki araştırma boşluklarının belirlenmesi, yeni sorular ve denencelerin
geliştirilmesi bunların bazılarıdır.
Alanyazın taraması yaparken çeşitli kaynaklardan yararlanılır. Bunların içinde en
yaygın olanları makaleler, tezler, bildiriler, kitaplar vb. olarak belirtilebilir. Ancak bu
kaynaklardan haberdar olmak ve bunları bulmak ayrı bir sorundur. Bu tür sorunları azaltmak
için kütüphaneler, veri tabanları, özler, dizinler, toplu değerlendirmeler, kaynakçalar ve
bilgisayar taramalarından yararlanılmaktadır. Bu gibi toplu bilgi kaynaklarında adı geçen
kaynakları belirledikten sonra bunlara ulaşıp her kaynağın sonundaki kaynak listelerinden
yararlanmak da olanaklıdır.
Ancak alanyazında tüm konular aynı yoğunlukta çalışılmamıştır. Bazı konular çok
araştırılmıştır ve bunun sonucu olarak derin bir alanyazın ortaya çıkmıştır. Buna karşılık, bazı
konular yeterince çalışılmadığı için sığ bir alanyazın vardır ve konuyla ilgili kaynak bulmak
zordur. Genelde kaynakların yoğun olduğu bir sorunu çalışarak var olan alanyazına yeni bir
boyut getirmek daha akılcı görünmektedir. Öte yandan, kaynak sayısı az olan bir sorun
üzerinde çalışmak çeşitli zorlukları içermekle birlikte, araştırmacıya o alandaki temel
araştırmalardan birini yapma şansını verebilir.
Alanyazın taraması yaparken çoğu zaman belirli bir sistematik izlenmekte, bu da
kaynaklara ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Bu süreçte önce temel değişkenlerle ilişkili anahtar
sözcükler belirlenmelidir. Özellikle elektronik veri tabanlarının taranmasında doğru anahtar
sözcük seçimi önemlidir. Alanyazın taraması deneyimle gelişen bir beceri gerektirir. Tarama
yaptıkça ilgili öteki anahtar sözcükler ortaya çıkacak ve tarama kapsamı genişleyecektir.
Örneğin, “yaşam doyumu” konusunu araştıran bir araştırmacı “mutluluk”, “yaşam kalitesi”,
“yaşam memnuniyeti” ve “öznel iyi olma” gibi farklı anahtar sözcüklerle de tarama
yapmalıdır. Kaynakların bir listesini yaptıktan sonra bu kaynakların her biri dikkatle okunarak
uygun yerlerden notlar alınır. Son olarak araştırmacı elindeki bilgileri belirli bir mantıkla
harmanlayarak alanyazın tarama raporunu yazmaktadır.
Kaynaklar araştırmaya konu olan olayı doğrudan gözlemleyen ve aktaran kaynaklardır.
Örneğin, bir doktora tezi rapor ettiği çalışmayla ilgili birincil bir kaynaktır. Tez raporu
dayandığı araştırmayı anlatmaktadır. İkincil kaynaklar ise birincil kaynaklardan aldığı
bilgileri aktarmakta olup, olayın gerçekleşmesine doğrudan tanıklık etmeyenler tarafından
yazılan kaynaklardır. İkincil kaynak birincil kaynaktaki konuyu aktarırken kendi bakış açısına
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göre yorumlayarak birincil kaynağın görüşlerinden belli ölçülerde uzaklaşmış olabilir. Bu
nedenle, bilimsel çalışmalarda zorunlu kalmadıkça birincil kaynaklar kullanılmalıdır.
Alanyazın taraması yapılırken bazı ölçütler göz önünde tutulmalıdır. Bir bütün olarak
bakıldığında alanyazın taraması kaynaklar açısından kapsamlı, amaca dönük, sistematik bir
yaklaşıma dayalı, yazar tarafından özümsenmiş, her çalışmayı eleştirel olarak değerlendiren,
güncel yayınlar ağırlıklı ve etik kurallara uygun olmalıdır. Şöyle de söylenebilir: Alanyazın
taraması yapılırken konuyla ilgili tüm kaynaklar gözden geçirilmelidir.
Gereksiz kaynaklara yer vermeden özellikle araştırılan soruna ışık tutan çalışmalardan
yararlanılmalıdır. Ayrıca, yararlanılan kaynaklar kendi içinde düzenlenmeli ve bilgiler anlamlı
bir yapı içinde sunulmalıdır. Kaynaklardaki bilgileri işlemeden aktarmak yerine kaynaklardan
elde edilen bilgiler birbiriyle ilişkilendirilerek özgün sonuçlara ulaşılmalıdır. Dahası, her
kaynaktaki bilgiler dikkatle gözden geçirilmeli ve saptanan hatalar tartışılmalıdır. Konuyla
ilgili çok sayıda kaynak varsa daha güncel olanlara ağırlık verilerek bilimin birikimliliği
yansıtılmalıdır. Son olarak, kaynaklardan yararlanırken evrensel bilim anlayışının etik
ölçütlerine uyulmalıdır.
9.5. Araştırma Yönteminin Belirlenmesi
Nicel araştırmaların yöntem bölümünde tipik olarak araştırma modeli, evren ve
örneklem, verilerin toplanması, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması gibi alt başlıklar yer
alır. Bu açıdan bakıldığında yöntem; araştırmanın nasıl desenlendiği, verilerin kimlerden ve
nasıl toplandığı ile toplanan verilerin çözümlenmesinde hangi istatistiksel tekniklerin
kullanıldığını ortaya koyar. Aslında bir çalışmayı nicel ya da nitel yapan yön biraz da
yöntemde gizlidir. Bu nedenle, yöntemin alt boyutlarını burada biraz açımlamak nicel
araştırmaların daha iyi anlaşılması bakımından yararlı olacaktır.
9.6. Araştırma Modeli
Araştırma modeli, yöntem bölümünde ilk yer alan başlıktır. Bu başlık altında
araştırmanın dayandığı paradigma, model ve desene ilişkin açıklamalar yapılır. Esasen bunlar
genelden özele doğru bir aşamalılık izlediği için kendi aralarında bir yapı ve tutarlılık vardır.
Değişik sınıflamalar olmakla birlikte, bu kitabın iç tutarlılığı yönünden nicel araştırmalarda
işe koşulan modelleri kısaca dört başlık altında toplamak olanaklıdır.
Betimleyici modellerde var olan durum olduğu gibi ortaya konularak araştırılan
olguların betimlemesi yapılır. Bu aslında tipik bir tarama araştırmasıdır. Ele alınan sorun
hangi değişken açısından irdeleniyorsa buna dönük tanımlayıcı veriler toplanır. Ardından
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özellikle betimleyici istatistiksel teknikler aracılığıyla durum tanımlanır ya da betimlenir. Bu
amaçla yaygın olarak kullanılan istatistiksel tekniklerin başında merkezi eğilim ölçüleri,
grafikler ve değişkenlik ölçüleri gelmektedir. Örneğin, Türkiye’de sarı basın kartına sahip
olan gazetecilerin yaş, cinsiyet, eğitim, gelir vb. demografik özelliklerini ya da belirli
konulardaki kişisel tercihlerini ortaya koymayı amaçlayan bir araştırmanın betimleyici olduğu
söylenebilir.
İlişkisel modeldeki araştırmalarda genelde değişkenler arasındaki ilişkiler üzerinde
odaklanılmaktadır. Var olan durum değişkenler arasındaki ilişkilere bağlı olarak
tanımlanmakta ya da açıklanmaktadır. İki değişken arasındaki ilişkinin yönü, düzeyi ve
anlamlılığından hareketle öngörü ya da kestirimler yapılabilmektedir. Ancak bunun söz
konusu olabilmesi için çoğunlukla iki değişkenin de sayısal değerlerle ifade edilebilmesi
gerekir. Bu modeldeki araştırmalar tipik olarak korelasyon ve regresyona dayalı
araştırmalardır. Eğer olumlu yönde bir bağıntı bulunmuşsa, bir değişkendeki artışa koşut
olarak öteki değişkende de artış olacak demektir. Olumsuz (negatif) yönde bir ilişki
saptanmışsa, bir değişkende artış gözlenirken öteki değişken de azalma olacak demektir.
Yalnız burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır: İlişkisel model nedenselliği
açıklamadığından dikkatli yorumlanmalıdır.
Örneğin, satın alma bedeli olarak daha ucuz bir cep telefonu kullanan bireylerin aylık
telefon ödemesi genellikle pahalı cep telefonu kullanan kişilerin ödemelerine göre daha
düşüktür. Burada insanların aylık konuşma ücretlerinin düşük ya da yüksek olması
kullandıkları cep telefonunun markasından ya da bedelinden kaynaklanmaz. Dolayısıyla,
korelasyon değerlerini nedensellik göstergesi olarak yorumlamaktan kaçınmak gerekir.
Nedensel karşılaştırmalı

modele dayalı araştırmalarda, önceden oluşmuş bir

değişkene bağlı olarak grupların belirli bir özelliği ya da performansı arasındaki farklılıkların
karşılaştırılması yapılmaktadır. Karşılaştırılan gruplardan birinde önceden bir farklılık
oluşmuştur ve bu farklılığın sonuçları gerçekten etkileyip etkilemediğine bakılmaktadır.
Ancak oluşan farklılık araştırmacıdan bağımsız ya da onun dışında oluşmuştur ve araştırmacı
durumu verili olarak alır. Bu model ile bağımsız değişkenin bağımlı değişkene olan etkilerinin
yanı sıra bağımlı değişkeni oluşturan değişkenlerin belirlenmesi de olanaklıdır.
Örneğin, “doğum öncesinde verilen anne-babalık eğitiminin doğumdan sonra çocukla
kurulan iletişime yansımaları” konusunda bir araştırma yapıldığını varsayalım. Bir grup annebaba kendi çabalarıyla böyle bir eğitim almış olsun ama bir grup anne-baba da bu konuda hiç
eğitime katılmamış olsun. Araştırmacı bu grupları oldukları gibi bulur, onları herhangi bir
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uygulamaya katmaz, yalnızca bağımlı değişkeni ölçmek amacıyla veri toplama aracını
uygular. Burada önemli olan nokta, araştırmacının zaten oluşmuş bir durumun etkilerini
saptamaya çalışmasıdır.
Deneysel

modellerde, bağımsız değişkenlerdeki farklılıkların grupların bağımlı

değişken ölçümlerinde ne tür değişimlere neden olduğu araştırılmaktadır. Bu tür araştırmalar
nicel paradigma kapsamındaki en güçlü araştırmalardır çünkü neden-sonuç ilişkisi
açıklanmaktadır. Deneysel modellere dayalı araştırmaların tümü aynı güçte değildir. Örneğin,
yarı deneysel araştırmalarda gruplara denek ataması bireysel olarak ve yansız biçimde
yapılmaz; çoğunlukla kümesel atama söz konusudur. Benzer biçimde tek denekli
araştırmalarda denek ataması yoktur, var olan denek(ler) üzerinde deneysel bir uygulama
yapılır ve sonuçlar rapor edilir.
9.7. Nicel Araştırmada Evren
Evren (population) araştırma sorununa ilişkin bütün öğeleri (insanları, örgütleri, ülkeleri
vb.) kapsayan ve hakkında genellemeler yapılan en geniş kümedir. Evren bazı yazarlar
tarafından anakütle ya da nüfus olarak da adlandırılmaktadır. Ancak teknik açıdan evrenin
tümünden veri toplamak çoğunlukla hem olanaklı hem de gerekli değildir; bu nedenle iletişim
araştırmalarında genellikle örneklem üzerinde çalışılmaktadır.
9.8. Nicel Araştırmada Örneklem
Örneklem (sample), evren içinden seçilen ve evreni temsil etme yeterliğine sahip olduğu
belirlenen görece küçük bir gruptur. Örneklem alma işlemine de örnekleme (sampling)
denilmektedir. Örnek seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli konu örneklemin evreni
temsil yeterliğine sahip olmasıdır.
Araştırmalarda örneklem almanın en temel koşulu, örneklemin evreni tüm yönleriyle
temsil edebilecek biçimde seçilmesidir. Özellikle genç ve deneyimsiz araştırmacılar
örneklemin büyük olmasını çok önemsemektedirler. Normal koşullarda daha büyük bir
örneklemin evreni daha iyi temsil etmesi beklenir. Ancak örneklemin büyüklüğü tek başına
bir şey ifade etmez, önemli olan uygun bir örnekleme yöntemi kullanılarak evrene çok
benzeyen bir örneklemin ortaya çıkarılabilmesidir.
Araştırmalarda örneklem alınırken yararlanılabilecek çok sayıda yöntem vardır.
Bunların temeli evreni temsil etme özelliği açısından örneklemenin olasılıklı ya da olasılıksız
yapılmasıdır. Olasılıksız örneklemde evreni temsil etme koşulu aranmaz; evrenin içinden
belirli bir amaca ya da ölçüte dayalı örneklem alınır. Bu tür örneklemede araştırmacının
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kararları önemli olduğundan buna “yargısal örnekleme” de denilmektedir. Olasılıksız
örneklemede duruma göre gelişigüzel örnekleme, kolaylı ya da hazır örnekleme, kota
örneklemesi, amaçlı örnekleme, odak küme örneklemesi, gönüllü örnekleme ve kartopu
yaklaşımıyla örnekleme gibi yöntemler uygulanabilir.
Olasılıksız örnekleme yöntemleri genellikle nitel araştırmalarda tercih edilir ve nicel
araştırmalarda pek kullanılmaz. Bu yüzden bu bölümde ayrıntılı olarak ele alınmamıştır.
Olasılıklı örneklemede örneklemin evreni temsil etme olasılığına dikkat edilerek seçim
yapılır. Olasılıklı örnekleme evrendeki tüm öğelerin örnekleme seçilme şansının eşit olmasını
gerektirir.
Nicel araştırmalarda örneklem istatistiği

yoluyla evrene ilişkin parametreler

kestirilmeye çalışıldığı için örneklemin evreni temsil edebilme olasılığının yüksek olması
özellikle önemlidir. Olasılıklı örneklemede araştırmanın amacına ve evrenin özelliklerine
bağlı olarak yansız örnekleme, sistematik örnekleme, kümesel örnekleme ve tabakalı
örnekleme yöntemleri sıkça kullanılmaktadır.
9.8.1. Yansız örnekleme
Evrendeki öğeler hakkında yeterince bilgi topladıktan sonra eğer rastgele bir seçim
yapmanın sakıncası olmadığına karar verilmişse yansız örnekleme (random sampling)
yöntemi kullanılabilir. Bunun için aranan tek koşul, evrendeki her bireyin örnekleme girme
şansının

eşit

olmasıdır.

Yansız

örnekleme

yaparken

genellikle

birkaç

teknikten

yararlanılabilir.
Örneğin, evreni oluşturan tüm bireylere birer numara verdikten sonra piyango
yaklaşımıyla torbadan numaralar çekilir ve çekilen numaralara karşılık gelen bireyler
örnekleme alınır. Benzer biçimde önce her bireye bir numara verip ardından yansız sayılar
çizelgesinden yararlanarak seçilen her sayının temsil ettiği birey örnekleme alınabilir.
Burada evren içinden seçilerek örnekleme girecek bireylerin tesadüfi olarak
belirlenmesi önemlidir. Sistematik örnekleme: Bu yöntem daha çok evrenin kaç kişiden
oluştuğu biliniyorsa ve örnekleme hangi bireylerin girdiği fark etmiyorsa tercih edilmektedir.
Sistematik örnekleme (systematic sampling) yönteminin kullanıldığı durumlarda şöyle bir yol
izlenmektedir: Evrenin büyüklüğüne bağlı olarak seçilecek örneklemin büyüklüğüne karar
verilir. Bu, genellikle oranlı bir örneklemedir.
Örneklemin kaç bireyden oluşacağı saptandıktan sonra evrenin büyüklüğü örneklem
büyüklüğüne bölünerek seçme aralığı belirlenir. Ardından, aralık büyüklüğünden küçük bir
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sayı başlangıç noktası olarak seçilir. Bu sayıdan başlayarak aralık genişliği kadar atlayarak
örnekleme yapılır. Durumu bir örnekle açıklayalım. Türkiye’deki ISO-500 sıralamasındaki
işletmelerin “kurumsal iletişim yönetimi” üzerine bir araştırma yapacağımızı varsayalım. Var
olan liste (evren) toplam 500 işletmeden oluşmaktadır. Bunun içinden araştırmacılar 100
işletme (örneklem) seçmeye karar vermiş olsunlar.
Evren büyüklüğünü ifade eden 500 sayısını örneklem büyüklüğü anlamına gelen 100
sayısına böldüğümüzde aralık genişliği 5 olacaktır. Başka bir deyişle, örneklem evrenin beşte
birinden oluşacaktır. Başlangıç noktası olarak 5 rakamından küçük bir sayıyı rastgele
belirlememiz gerektiği için 2 rakamını seçmiş olalım. Bu noktadan başlayıp 5 atlayarak
sırasıyla listede 2, 7, 12, 17….497 sayılarına karşılık gelen işletmeler örnekleme alınmış
olacaktır.
9.8.2. Kümesel Örnekleme:
Bazı durumlarda evrenden birey örneklemesi yapmak kolay olmayabilir, hatta bazen
olanaksızdır. Bunun temel nedeni uygulama güçlükleridir. Örneğin, bir işletmede ya da
okulda araştırma yapılıyorsa, ilgili kurumun yöneticileri araştırmaya izin verirken bir birimin
ya da sınıfın bölünmeden aynı anda alınmasını isteyebilirler. Bu tür durumlarda bireyleri tekil
olarak seçip her birini farklı gruplara atamak çok akılcı değildir. Dolayısıyla önceden oluşmuş
ve birbirine eşdeğerliği kanıtlanmış olan grupları parçalamadan örnekleme birimi olarak
almak daha yerinde bir yaklaşımdır. Nitekim bu tür durumlarda söz konusu grupların her biri
tüm bireyleriyle birlikte bir bütün olarak alınır ve atama gruplar temelinde yapılır. Diğer
deyişle, kümesel örneklemede (cluster sampling) belirli bir özellik etrafında kümeleşmiş
birimler örnekleme alınmaktadır.
Duruma uygun bir örnek verelim. Liselerde öğrenim gören ergenlik çağındaki gençlerin
“akran iletişiminde empati kullanımı” üzerine bir araştırma yaptığımızı ve iki aylık özel bir
yetiştirme programının sonunda öğrencilerin empatik iletişimi ne kadar ve nasıl
kullandıklarını ölçtüğümüzü varsayalım. Bunun için okul yönetimi araştırmacılara 11. sınıf
düzeyinde dört şube vermiş ve uygulamalar için haftanın belirli gün ve saatlerindeki
oturumları ayırmış olsun. Bu koşullarda araştırmacıların öğrencileri harmanlayıp yansız
örnekleme yapmaları kolay değildir. Dolayısıyla araştırmacılar verilen şubelerden ikisini
deney grubu, ikisini de kontrol grubu olarak kullanmak isteyebilirler. Yine de hangi grubun
deney, hangisinin ise kontrol grubu olacağına yansız biçimde karar vermek gerekir
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9.8.3. Tabakalı Örnekleme
Evrenin içinde belirgin tabakalar ya da katmanlar varsa ve bunların örnekleme
evrendeki oranlarıyla girmeleri önemliyse tabakalı örnekleme (stratified sampling) yöntemi
kullanılmaktadır. İletişim araştırmalarında söz konusu tabakalar çoğunlukla demografik
özelliklere göre oluşmaktadır. Ancak yapılacak olan araştırmada tabakalar ya da katmanlar
her zaman demografik özelliklere göre ortaya çıkmayabilir. Araştırmacı kendi çalışmasında
önemli olan değişkenlere bakarak evrende ayırt edici tabakaların olup olmadığına karar
verebilir.
Örneğin, öğretim üyelerinin “eğitsel iletişimde sosyal ağların kullanımına ilişkin
görüşleri” araştırılıyorsa burada cinsiyet, unvan, yaş ve alan önemli olabilir. Dolayısıyla
tabakalar belirtilen değişkenlere göre oluşturulur. Araştırma amaçları ve veri çözümlemeleri
açısından tabakalar önemli olduğu için fark yaratması olası görülen değişkenlere göre
evrendeki durum önceden incelenmeli ve örneklem ortaya çıktıktan sonra aynı oranların
korunduğundan emin olunmalıdır. Şunu da belirtmek gerekir ki, tabaka ya da katman
sayısının artması ek çaprazlamalar gerektireceği için örneklemeyi zorlaştırabilir hatta
olanaksız hale getirebilir. Bu nedenle, araştırmada yalnızca önemli özelliklere tabakaların
belirlenmesinde yarar vardır. Bir araştırmada farklı örnekleme teknikleri birbiriyle
kaynaştırılarak da kullanılabilir.

Bölüm Sonu Soruları
1: Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmanın olmazsa olmaz öğelerinden biri değildir?
A) Bulgular
B) Yöntem
C) Alanyazın taraması
D) Sorunun tanımlanması
E) Tartışma

2: Bilimsel araştırmalarda kullanıldığı anlamıyla …… “belirsizlik içeren, birden çok çözüm
olasılığı bulunan ve merak uyandıran bir durum” olarak tanımlanabilir.
Yukarıda noktayla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Araştırmanın konusu
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B) Araştırmanın yöntemi
C) Araştırmanın sorunu
D) Araştırmanın bulguları
E) Araştırmanın sonucu

3: “İletişim çatışmaları” bireyin ilgisini çeken bir araştırma ……. olabilirken “örgütlerde
iletişim çatışmalarına neden olan etmenlerin belirlenmesi” araştırma ………. olarak
adlandırılabilir.
Yukarıda noktayla belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Önerisi - konusu
B) Konusu - yöntemi
C) Yöntemi - konusu
D) Konusu - sorunu
E) Önerisi - sorunu

4: Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalarda bir araştırma sorunu belirlenirken ele alınacak
ölçütlerden değildir?
A) Alanyazında bir boşluğu doldurmalı
B) Geçmişte yapılan bir çalışmanın farklı bir örnekleme uygulanması
C) Etik kurallara uygun olunması
D) Ekonomi politik koşulların göz önünde bulundurulması
E) Güncel olması

5: Nicel araştırmalarda yöntem bölümünde aşağıdaki bölümlerden hangisi bulunmaz?
A) Araştırma modeli
B) Verilerin toplanması
C) Verilerin çözümlenmesi
D) İçerik analizi
E) Evren ve örneklem
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Cevaplar:
1: E
2: C
3: D
4: D
5: D

Açık Uçlu Sorular
1) Nicel araştırmalarda yöntem bölümünün önemli yer alan ilk başlık olan araştırma modelini
detaylı bir şekilde açıklayınız.
2) Nicel araştırmalarda evren ve örneklem arasındaki ilişkiyi detaylı bir şekilde açıklayınız.
3) Nicel araştırmalarda örneklem çeşitlerinin adlarını yazıp bunları kısa bir biçimde
açıklayınız.
4) Nicel araştırmalarda alanyazın taramasının nasıl yapılması gerektiğini açıklayınız.
5) Nicel araştırmalarda araştırma sorunu seçilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini
açıklayınız.
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10. Bölüm Nicel Araştırma Yöntemleri - III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

10.1. Veri Toplama Araçlarının Türleri
10.1.1. Anketler
10.1.2. Performans Testleri
10.1.3. Ölçekler
10.1.4. Denetim Listeleri
10.2. Veri Toplama Araçlarının Özellikleri
10.3. Verilerin Çözümlenmesi
10.3.1. Betimsel İstatistik Teknikleri
10.3.2. Yordamsal İstatistik Teknikleri

137

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Veri toplama araçlarının türleri nelerdir?
2. Veri toplama araçlarının özellikleri nelerdir?
3. Verilerin çözümlenmesi ne demektir? Nasıl yapılır?

Anahtar Kavramlar
Veri Toplama Araçları, Anket, Performans Testleri, Ölçekler, Verilerin Çözümlenmesi
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10. Bölüm Nicel Araştırma Yöntemleri - III
Giriş
Nicel araştırmalarda, araştırma amaçları doğrultusunda sorulara yanıt verilebilmesi ya
da denencelerin test edilebilmesi için sayısallaştırılabilir bilgilerin toplanması gerekmektedir.
Verilerin toplanması aslında çoğu zaman bir ölçme işlemine karşılık gelmektedir. Bu nedenle,
“veri toplama araçları” ve “ölçme araçları” gibi ifadeler birbirinin yerine kullanılabilmektedir.
Kuşkusuz, verilerin toplanması yalnızca veri toplama araçlarından ibaret değildir. Nicel
araştırma raporlarında veri toplama süreçlerinin de ayrıntılı olarak açıklanması zorunluluğu
vardır. Başka bir deyişle, verilerin ne tür araçlarla toplandığı kadar nasıl bir süreç izlenerek
toplandığı da önemlidir. Özellikle deneysel çalışmalarda sürecin her adımı sonuçları
etkileyebileceği için saydam açıklamalar yapılmalıdır.
10.1. Veri Toplama Araçlarının Türleri
İletişim alanındaki nicel araştırmalarda genellikle bilgi, görüş, algı, duygu, beklenti,
davranış, tutum, performans, süre, etkileşim vb. ölçülerek sayısal veriler haline
getirilmektedir. Aslında her ölçüm teknik açıdan bir gözlem olarak kabul edildiği için ölçme
kavramını tanımlarken çoğunlukla “gözlem sonuçlarını sayısallaştırma” denilmektedir.
Dolayısıyla nicel veri toplama araçları yoluyla istatistiksel açıdan işlenebilir bilgiler
toplamaya öncelik verilmektedir. Kısaca tanımlamak gerekirse veri için “işlenmemiş bilgi”
denilebilir. İşlenmemiş bilgiler iki türde ortaya çıkabilir.
Olgusal veriler deneklerin ya da katılımcıların kişisel yorumlarına açık değildir. Eğer
olgulara dayalı güvenilir bir ölçüm yapılıyorsa her zaman aynı veriler toplanacak demektir
çünkü olgular değişmemiştir. Örneğin, televizyon izleme oranlarını ölçen aygıtın verdiği
bilgiler olgusaldır çünkü belirli bir zaman diliminde belirli bir izleyici kitlesinin hangi
kanalları izledikleri elektronik olarak saptanmıştır.
Yargısal veriler ise bireylere göre farklılık gösterir. Kişisel görüş oluşturmanın olanaklı
olduğu her durumda yargısal verileri toplamak olanaklıdır. Örneğin, kitle iletişim
araçlarındaki yayınların şiddeti özendirip özendirmediği konusunda herkesin görüşü farklı
olacağı için belli sayıda insana bu yönde sorular sorulduğunda ortaya çıkacak veriler büyük
ölçüde yargısal nitelikte olacaktır.
Nicel araştırmalarda yaygın biçimde kullanılan veri toplama araçları olarak anketler,
performans testleri, ölçekler ve denetim listeleri ön plana çıkmaktadır. Bunların bazıları
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olgusal verileri toplamak için geliştirilirken bazıları da yargısal verileri toplamak için işe
koşulur. Örneğin, anketler yargısal veriler için daha uygun iken testler olgusal verileri
toplamada daha iyi sonuçlar sağlayabilir.
10.1.1. Anketler
Bireylerin çeşitli konulardaki bilgi, duygu, davranış, beklenti, görüş, düşünce, eleştiri ve
önerilerini saptamak amacıyla kullanılan bir veri toplama aracıdır.
Anketlerde yanıtlayıcıların kişisel bildirimleri/beyanları temel alındığı için tutarlılıktan
öte bir iç denetim yapılamaz. Bu da, bir veri toplama aracı olarak anketin güvenirliğinin zayıf
olması anlamına gelir. Ancak anket uygulayan bir araştırmacı buna razı olmak ve topladığı
verileri dikkatli yorumlamak zorundadır.
Anketlerin genellikle kısa bir kapak yazısı ya da açıklayıcı yönergesi olur. Burada olası
yanıtlayıcıya araştırmanın amacı, kendisinin görüşlerine niçin başvurulduğu, yanıtlama
işleminin nasıl yapılacağı, tahmini yanıtlama süresi, gizlilik, yanıtlanan anketin araştırmacıya
nasıl ulaştırılacağı ve teşekkür ifadelerine yer verilir. Ayrıca, kapak sayfasının ya da
yönergenin altında araştırmacının ve varsa danışmanının iletişim bilgileri bulunur.
Anketlerdeki soruların açık ve anlaşılır olması, genelden özele doğru sıralanması, teknik
terimler (jargon) içermemesi, seçeneklerin sunulması, açık uçlu sorulardan kaçınılması, kısa
ve yalın ifadelerin kullanılması, her maddede yalnızca bir konuda görüş sorulması, olumlu
ifadelerin yeğlenmesi, yönlendirici soru sorulmaması ve özel konulara girilmemesi önemlidir.
10.1.2. Performans Testleri
Bireylerin belli bir konudaki birikim, yeterlik, başarı ya da kazanımlarını ölçmeyi
amaçlayan veri toplama araçlarıdır. Aslında bireyin belirli bir andaki performansını ölçmeyi
amaçladığı için iletişim alanında kullanılan testler genellikle performans testleridir. Ancak bu
testlerde ölçülen yeterlikler farklı içerik türlerinde olabilir. Sözel bilgiler, zihinsel beceriler ve
bilişsel stratejiler bunların en yaygın olanlarıdır. Örneğin, bireylere çeşitli reklamları
izlettikten sonra reklamların içeriğini ya da iletisini ne kadar anımsadıkları kısa bir test ile
ölçülebilir. Nicel araştırmalarda kullanılan testlerin çoğu yapılandırılmış testlerdir. Bu
testlerin temel özelliği sorulara verilecek yanıtların seçenekler şeklinde önceden belirlenmiş
olmasıdır. Dolayısıyla yapılandırılmış testler genellikle doğru/yanlış, eşleştirmeli, boşluk
doldurmalı ve çoktan seçmeli maddelerden oluşur. Çok ender olarak kısa yanıtlı ve açık uçlu
sorulara da yer verilebilir. Bir veri toplama aracı olarak testleri geliştirirken bazı konulara
dikkat etmekte yarar vardır. Bunları kısaca şöyle sıralamak olanaklıdır: Mutlaka bilinmesi
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gerekenler sorulmalı, her sorunun yalnızca bir doğru yanıtı olmalı, sorular kolaydan zora
doğru sıralanmalı, soru köklerinde yanıltıcı ifadeler yer almamalı, sorular gereksiz yere
karmaşık hale getirilmemeli, bir sorunun yanıtına ilişkin başka bir soruda ipucu verilmemeli,
doğru yanıtlar öteki seçeneklerden daha uzun yazılmamalı, kültürel açıdan yanlı sayılabilecek
sorular yöneltilmemeli, doğru seçenekleri temsil eden harflere göre dengeli bir dağılım olmalı
ve seçeneklerin her biri belirli bir mantığı yansıtmalıdır.
10.1.3. Ölçekler
Bireylerin tutum, değer, tercih ve inanç gibi duyuşsal alandaki eğilim ve yönelimlerini
belirlemek amacıyla kullanılan veri toplama araçlarıdır. Bu araçlarla, bir anlamda, bireylerin
davranışlara yön veren değer sistemleri ve kişisel eğilimler ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla,
tutum ölçeklerindeki soruların mutlak bir doğru yanıtı yoktur, her kişiye göre tercih
farklılaşabilir. Yine de araştırmacı örneklemden aldığı yanıtların genel anlamda birbiriyle
tutarlı olmasını bekler çünkü ölçekteki her madde belli bir duruma ilişkin tepkileri ölçmeyi
hedefler. Tutum ölçeklerinin çok değişik türleri bulunmakla birlikte, iletişim araştırmalarında
genellikle Likert tipi ölçekler kullanılır. Bu ölçekler uygulandığında her maddede belirli bir
ifade sunulur, yanıt için en olumsuzdan en olumluya doğru derecelendirme gösteren
seçenekler verilir ve yanıtlayıcı kendi durumuna en uygun olan seçeneği işaretler.
Likert tipi ölçekler çoğunlukla beşli bir derecelendirme gösterir ve olası seçenekler
“Kesinlikle katılmıyorum (1)” ile “Kesinlikle katılıyorum (5) arasında değişir. Kuşkusuz,
bunun değişik biçimleri de düşünülebilir. Nicel araştırmalarda veri toplamak amacıyla ölçek
geliştirilirken ölçekteki madde sayısının insanları yoracak kadar çok olmaması, ifadelerin açık
ve anlaşılır biçimde yazılması, kısa cümlelerin yeğlenmesi, her maddede yalnızca tek konu
hakkında yanıt istenmesi, gerekirse maddelerin belirli kategoriler altında toplanması, olumlu
ve olumsuz ifadelerin iyi harmanlanması, seçeneklerin tutarlı biçimde düzenlenmesi, orta
noktanın kararsızlık ya da denge belirtmesi ve her yanıtın bir puan değerinin olması gibi
konulara dikkat edilmelidir.
10.1.4. Denetim Listeleri
Belirli bir durumla ilgili olarak önceden saptanan ölçütlere uyulup uyulmadığını ya da
beklenen davranışların sergilenip sergilenmediğini ölçmeyi amaçlayan veri toplama
araçlarıdır. Denetim listeleri genellikle gözlem yoluyla veri toplama süreçlerinde
uygulanmaktadır. Burada amaç hem durum saptaması yapabilmek hem de gözlem sonuçlarını
sayısal olarak raporlayabilmektir. Tipik uygulamada araştırmacının kendisi ya da araştırma
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kapsamında özel bir eğitimden geçmiş kişiler araştırmaya konu olan durumu gözlemler ve
ellerindeki denetim listesini doldururlar.
Farklı gözlemcilerin güvenilir biçimde veri toplayabilmesi açısından özel yetiştirme ve
pilot uygulama büyük önem taşır. Şöyle de söylenebilir: Denetim listeleri sistematik gözlem
yaparken verileri sayısal hale getirebilmek amacıyla gözlem sonuçlarının önceden hazırlanmış
forma işaretlenmesi şeklinde uygulanır. Puanlama seçenekleri önceden yapılandırılmış
olmalıdır. Sonuçların yorumlanabilmesi için bir kodlama sistemi geliştirilmelidir. Birden fazla
gözlemcinin denetim listelerini doldurması önyargıların ve hataların azaltılması kadar
araştırmanın güvenirliğini de artıracaktır. Ancak bunun için gözlemci yeterli deneyime sahip
olmalı ve gözlem yaparken rahatsız edilmemelidir. Gözlemci yalnızca önemli konulara
odaklanmalı, gereksiz ayrıntılarla uğraşmamalı ama gözlemini bağlamsal bilgilerle
desteklemelidir.
Araştırılacak konuya ilişkin olarak hâlihazırda geliştirilmiş veri toplama araçları aynen
ya da uyarlanarak kullanılabileceği gibi araştırmacı kendi veri toplama aracını da
geliştirebilir. Ancak veri toplama aracının geliştirilmesi ölçme ve değerlendirme konusunda
uzmanlaşmayı gerektirir. Bu nedenle eğer amaç yeni veri toplama aracı geliştirmek değilse,
öncelikle konuya ilişkin olarak geliştirilmiş very toplama araçlarının incelenmesi ve
olanaklıysa kullanılması uygundur.
Başkaları tarafından geliştirilmiş veri toplama araçlarının kullanımı ve yayımlanması
telif haklarını elinde tutan kişi ya da kuruluştan alınacak izne bağlıdır. Bazı veri toplama
araçları ise web kaynaklarında açık olarak bulunmakta ve kullanımının serbest olduğu
belirtilmektedir. Veri toplama aracının serbestçe kullanımına ilişkin net bir bilgi yoksa
araştırmacı, aracı geliştiren bireyle iletişim kurarak izin almalıdır. Özellikle eğitim, psikoloji
ve işletme alanlarında kullanılan bazı veri toplama araçları parasal getiri sağlamakta olup
kullanımına çok kısıtlı izin verilmektedir. Araştırmacı kullanım izni almış olsa bile veri
toplama aracını geliştiren bireyin onayı olmadan ölçme aracının tamamını açık olarak
yayınlamamalıdır.
10.2. Veri Toplama Araçlarının Özellikleri
Nicel araştırmalarda veri toplama araçlarının seçiminde ve geliştirilmesinde dikkate
alınması gereken iki önemli özellik güvenirlik ve geçerliktir. Araştırma raporlarında veri
toplama araçlarının güvenirliği ve geçerliğine ilişkin bilgiler mutlaka verilmeli ve belirtilen
değerlerin kabul edilebilir sınırlar içinde olup olmadığı tartışılmalıdır. Ayrıca, güvenirlik ve
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geçerlik değerleri düşük ise, araştırmacının bu değerleri artırmak için neler yaptığı
açıklanmalıdır.
Güvenirlik: Bu kavram daha çok ölçmenin tutarlılığıyla ilgilidir. Genel anlamıyla
güvenirlik; “aynı özelliğe ilişkin farklı ölçümler arasındaki tutarlılık derecesi” olarak
tanımlanabilir. Başka bir deyişle, aynı şey birkaç kez ya da birkaç ayrı yöntemle ölçüldüğünde
bunların birbirine yakın değerler vermesi ölçmenin güvenilir olduğu anlamına gelir. Öte
yandan, aynı özelliğe ilişkin ölçümler arasında ciddi farklar ortaya çıkıyorsa, bu da ölçmenin
pek güvenilir olmadığı biçiminde yorumlanır.
Örneğin, aynı bilgileri ölçen iki ayrı başarı testinde öğrencilerin puanları çok farklı
çıkıyorsa ölçme işlemi yeterince güvenilir değildir. Güvenirliğin düşük olması genelde ölçme
hatalarından kaynaklanır. Ölçme hataları ise ölçme aracı, uygulama koşulları ya da ölçmeyi
yapan kişi(ler) ile ilgilidir. Söz konusu hatalar üç tür olarak sınıflandırılmaktadır. Bunlar sabit
hata, sistemli hata ve tesadüfi hatadır (Tekin, 1993).
Sabit hatalar ölçme aracından ileri gelir ve bu hataların oluştuğu durumlarda ölçme
aracı düzenli olarak aynı hatayı verir. Örneğin, içerik çözümlemesine dayalı bir iletişim
araştırmasında gazetelerdeki fotoğrafların boyutlarını ölçtüğümüz 20 santimetrelik bir cetvel
gerçekte 21 santimetrelik bir uzunluğa sahipse bu sabit bir hatadır. Sistemli hatalar genellikle
araştırmacının yanlılığından kaynaklanmaktadır.
Örneğin, denetim listelerinin kullanıldığı gözleme dayalı bir halkla ilişkiler
araştırmasında temiz giyimli bireylerin davranışlarının daha olumlu işaretlenmesi sistemli bir
hatadır çünkü belirli bir varsayıma dayanmakta ve gizli bir mantığı yansıtmaktadır. Tesadüfi
hatalar ise nedeni tam olarak bilinmeyen hatalardır. Araştırmacı tarafından yapılan
açıklamalar, verilerin toplandığı ortam, yorgunluk, katılımcıların ilgi düzeyi, süre, test
korkusu ve bireylerarası etkileşimler gibi etmenler tesadüfi hataların oluşmasında rol
oynayabilir. Kullanılan veri toplama araçlarına göre farklılaşmakla birlikte, güvenirliğin kendi
belirli başlıklar altında toplanabilecek çeşitleri vardır. Bunlar test-yeniden test güvenirliği,
paralel formlar güvenirliği, bölünmüş yarılar güvenirliği, iç tutarlılık güvenirliği ve
puanlayıcılararası güvenirlik olarak belirtilebilir.
Test-yeniden test güvenirliği, sorulara verilen yanıtların belirli bir zaman aralığında
gösterdiği tutarlılıkla ilgilidir. Aynı test aynı bireylere belirli bir zaman aralığında iki kez
uygulanır. Bireylerin iki uygulamada verdiği yanıtlar arasındaki ilişkinin yüksek olması testyeniden test güvenirliğinin yüksek olması demektir. Özünde korelasyona dayalı olan bu
güvenirlik türünde iki ölçüm arasında tüm koşulların normal kaldığı ve olağanüstü bir durum
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yaşanmadığı varsayılmaktadır. Paralel formlar güvenirliği, aynı testin iki ayrı sürümünde
(örneğin Form A ve Form B) elde edilen puanlar arasındaki bağıntıya dayanır. Başka bir
deyişle, paralel formlar güvenirliği, sorular aynı olduğu halde soru sırasının değiştirilmesine
dayanan bir güvenirlik hesaplama yöntemidir. A testindeki yanıtlar ile B testindeki yanıtlar
arasındaki korelasyonun yüksek olması güvenirliğin yüksek olduğu, düşük olması da ölçme
işleminin düşük bir güvenirliğe sahip olduğu anlamına gelir.
Bazı konularda soruların sırası yanıtları etkileyebilmektedir. Böyle bir etkinin kontrol
edilmesi amacıyla bu güvenirlik türü kullanılmaktadır. Örneğin, iletişim doyumu ile yaşam
doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bir araştırmada genel olarak mutlu olup
olmadıkları sorulan bireylerin bu soruya verdikleri yanıtlar, daha sonra çeşitli alanlardaki
yaşam

doyumlarıyla

ilgili

sorulara

verdikleri

yanıtları

etkileyebilmekte

hatta

şekillendirmektedir.
Paralel formlar güvenirliğinin mantığına uygun olarak kullanılan bir başka güvenirlik
türü de alternatif formlar güvenirliğidir. Alternatif form güvenirliği, uygulanan testin aynı
özelliği benzer bir sistemle ölçen başka bir testle karşılaştırılmasıdır. Burada katılımcılar iki
testi de tamamlar ve her birinden aldıkları puanlardan hareketle iki testteki toplam puanların
arasındaki korelasyon hesaplanır.
Bazen

bu

testlerden

biri

ötekisi

için

alternatif

ya

da

yordayıcı

olarak

kullanılabilmektedir. Bölünmüş yarılar güvenirliği, veri toplama aracının tek sayılı (1,3,5…)
maddelerine verilen yanıtlar ile çift sayılı (2,4,6…) maddelerine verilen yanıtlar arasındaki
ilişki düzeyine dayanmaktadır. Burada her bireyin tek sayılı maddelerden aldığı puanlar ile
çift sayılı maddelerden aldığı puanlar listelendikten sonra testin tamamı için bunlar arasındaki
korelasyon katsayısı hesaplanarak veri toplama aracının güvenirlik düzeyi rapor edilmektedir.
İç tutarlılık güvenirliği, veri toplama aracındaki sorulara verilen yanıtların kendi içinde ne
kadar bir tutarlılık gösterdiğiyle ilgilidir. Bunun için çoğu zaman tekil madde varyansları ile
testteki toplam puan varyansını temel alan hesaplamalar yapılır.
Veri toplama aracının türüne bağlı olarak çoğunlukla Kuder- Richardson formülü
(özellikle KR-20) ve Cronbach’ın Alfa formülüne (α) dayalı katsayılar hesaplanır. KuderRichardson formülleri (KR-20 ve KR-21) özellikle kesin doğru ve kesin yanlış yanıtların
geçerli olduğu test durumlarında kullanılır çünkü kodlamalar sırasında yanıt doğru ise 1,
yanlış ise 0 puan verilmesi gerekmektedir. Çoktan seçmeli gibi yapılandırılmış başarı
testlerinin güvenirliğini hesaplamak için uygun bir formüldür. Buna karşılık, Cronbach’ın
Alfa formülü, kesin doğru ya da kesin yanlışın olmadığı durumlar için daha uygundur.
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Örneğin, beş dereceli Likert türü bir tutum ölçeğinde bu formül tercih edilir çünkü herkesin
yanıtı farklı olabilir ve doğru ya da yanlış diye sınıflama yapılamaz.
Genel olarak iç tutarlılık hesaplamalarında veri toplama aracındaki madde sayısı arttıkça
güvenirliğin artması öngörülmektedir. Ayrıca, iç tutarlılık hesaplamalarının sağlıklı
yapılabilmesi için bireylerin yanıtlarının hız ya da süre kısıtlamalarından etkilenmemesi
gerekmektedir. İç tutarlılık hangi yolla hesaplanırsa hesaplansın, güvenirlik katsayısının kabul
edilebilir bir değerin üstünde olması önerilmektedir. Yaygın biçimde dile getirilen önerilere
göre KR-20 formülünün kullanıldığı durumlarda güvenirliğin en az 0,70 olması istenirken
Cronbach’ın Alfa formülünün kullanıldığı durumlarda ise güvenirliğin en az 0,80
olması beklenmektedir. Eğer elde edilen değerler bunların altında ise pilot uygulamalardan
sonra iyileştirmeye özel bir önem verilmelidir. Puanlayıcılararası güvenirlik, araştırmada veri
toplama işleminin birden çok kişinin kodlamasıyla ya da puanlamasıyla yapıldığı durumlar
için geçerlidir. Örneğin, serbest yanıtlı ya da açık uçlu soruların yer aldığı bir testteki
puanlama birden çok kişi tarafından yapılabilir. Aynı şekilde, video kayıtlarının
çözümlemesine dayalı bir gözlem söz konusuysa önceden hazırlanmış kodlama formu
kullanılarak birden çok kişi tarafından kodlama yapılabilir. Her iki durumda da olabildiğince
yansız ve nesnel bir ölçüm yapabilmek için farklı puanlayıcılar, kodlayıcılar, gözlemciler ya
da değerlendirmeciler arasındaki tutarlılığı bilmeye gereksinim vardır. Farklı kişiler
tarafından yapılan puanlama ya da kodlama işleminde uzlaşma ya da hemfikir olma oranının
%90 değerinin üzerinde olması beklenmektedir.
Geçerlik: Bu kavram, araştırmada kullanılan veri toplama aracının araştırmacının
ölçmek istediği özelliği ne kadar ölçebildiğiyle ilgilidir. Eğer kullanılan veri toplama aracı,
araştırmacının ölçmeyi amaçladığı yapıyı ya da özelliği doğru ve yeterli biçimde ölçebiliyorsa
kullanılan aracın gerekli verileri toplamak için geçerli bir araç olduğu söylenebilir. Başka bir
deyişle, araştırmacı neyi ölçmek istiyorsa veri toplama aracı onu ölçmelidir ki toplanan
verilerin geçerli olduğu ileri sürülebilsin. Kuşkusuz, bunun için öncelikle aracın güvenilir
olması gerekir, yani güvenirlik geçerliğin ön koşuludur.
Geçerlik genellikle veri toplama aracının amaca dönük biçimde geliştirilmesini, uygun
şekilde tasarımlanmasını, maddelerin katılımcılar tarafından doğru şekilde anlaşılmasını,
yanıtlama için sürenin yeterli olmasını, sonuçlardan dayanaklı çıkarım yapılabilmesini,
maddelerin gerekli performans ölçütleriyle ilişkisini ve elde edilecek verilerin uygulamalara
katkısının

olup

olmadığını

göstermektedir
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(Creswell,

2008).

Tüm

bu

açılardan

düşünüldüğünde geçerlik veri toplama aracının hem görüntüsü, hem içeriği, hem de
sonuçlarıyla ilgilidir.
Bir veri toplama aracını kullanmadan önce araştırmacılar o aracı çeşitli yönlerden
değerlendirirler. Ayrıca, kendi değerlendirmeleriyle yetinmezler ve alanda söz sahibi olan
uzmanlardan oluşan küçük bir panelin de incelemesini isterler. Belki daha önce geliştirilmiş
ve başka araştırmalarda kullanılmış olan araçların geçerlik değerlerine bakarak uygunluk
değerlendirmesi yapılabilir. Ancak özellikle araştırmacının kendi çalışmasında kullanılmak
üzere geliştirdiği araçlar için uzman panel değerlendirmesi ve pilot uygulama yapılması
büyük önem taşımaktadır.
Veri toplama araçlarında geçerlik çok farklı anlamlara gelebilir. Başka bir deyişle,
geçerliğin kendi içinde türleri vardır. Bunların başlıcaları olarak görünüş geçerliği, yapı
geçerliği, kapsam geçerliği ve kestirim geçerliği oldukça yaygındır. İletişim araştırmalarında
da genelde bu geçerlik türleri rapor edildiği için burada her birini kısaca açıklamakta yarar
vardır.
Görünüş geçerliği: Bu özellik bazı yazarlar tarafından “yüzey geçerliği” olarak da
adlandırılmaktadır. Kavram, daha çok veri toplama aracının nasıl göründüğüyle ilgilidir.
Basılı bir veri toplama aracı kullanılıyorsa kâğıt üzerinde, elektronik bir veri toplama aracı
kullanılıyorsa ekrandaki görünüş katılımcıların yanıtlarını etkileyebilir. Örneğin, dağınık ve
düzensiz görünen bir veri toplama aracını yanıtlayıcılar pek ciddiye almayacağı için ya hiç
yanıtlamaz ya da özensizce yanıtlar. Bunu önlemek için uyarıcıları sayfaya/ekrana düzgün
yerleştirme, uygun font kullanımı, dikkat odaklama araçlarından yararlanma, madde kökleri
ile seçeneklerin aynı yerde bulunması, anlaşılır sözcükleri tercih etme, karmaşık cümlelerden
kaçınma ve sayfayı/ekranı verimli kullanma gibi konulara dikkat edilmelidir.
Kapsam geçerliği: Bazı kaynaklarda “içerik geçerliği” olarak da kullanılan bu kavram;
veri toplama aracının, ölçülmek istenen özelliği tüm yönleriyle ve aslına uygun bir denge
gözeterek ölçebilmesidir. Başka bir deyişle, veri toplama aracının içeriği ile ölçülmek istenen
özelliğin içeriği tam örtüşmelidir. İçerik geçerliği, hem ölçülecek özellikle ilgili tüm
boyutların veri toplama aracının içeriğini oluşturan maddelerde kapsanmasını gerektirir hem
de veri toplama aracındaki tüm maddelerin ölçülmek istenen özelliği ölçen maddeler olmasını
zorunlu kılar. Bu nedenle, kapsam geçerliği çoğu zaman içeriği iyi bilen kişiler ve ölçme
yöntemlerinde yetkinleşmiş uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir.
Yapı geçerliği: Bu geçerlik türü, veri toplama aracının ölçtüğünü savladığı yapının
(construct) ya da özelliğin (trait) gerçekten var olduğunu kabul ederek işe başlar. Örneğin, bir
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araştırmacı “iletişimci kişilik” diye bir yapıdan söz ediyorsa nicel araştırma ilkelerine göre
bunun ölçülebilmesi gerekir çünkü “doğada bir şey varsa miktarı ölçülebilir.” Dahası, söz
konusu yapının kendine özgü tanımı, kapsamı, boyutları, türleri ve göstergeleri de olmalıdır.
Dolayısıyla ölçme aracının tüm bunları ölçmesi beklenir. Ancak yapının varlığı tartışmalıysa
ya da var olduğu savlanan yapı başkalarının farklı kavramlarla isimlendirdiği bir yapı ise yeni
yapı kavramsal açıdan sorgulanacaktır.
Yapı geçerliği, uzman görüşlerinin yanı sıra faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli gibi
istatistiksel yöntemlerle de belirlenebilmektedir. Bu tekniklerle yapılan aslında ölçülen
değişkene ilişkin kuramsal yapının doğruluğunun test edilmesidir. Örneğin, Beş Büyük Faktör
Kişilik Ölçeği olarak bilinen bir veri toplama aracının yapı geçerliğini ele alalım. Buradaki
kuramsal varsayım kişiliğin açıklık, dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk ve duygusal
dengelilik olmak üzere beş temel faktör ile ölçülebileceğine dayanmaktadır.
Genellikle sosyal bilimlerde yapılar onlara aracılık eden davranış, tutum vb. öğelerle
ölçülebilmektedir. Sözgelimi dışadönüklük ölçülecekse arkadaşlarıyla iletişim kurmaktan
hoşlanmak, kolaylıkla iletişime girmek, başka bireylerle bir arada bulunmaktan sıkılmamak
gibi davranışlardan çıkarım yapılmaktadır. Kişilik üst yapısına bağlı olarak söz konusu beş
kişilik faktörünü tanımlayan toplam 100 maddelik bir ölçeğin yapı geçerliğini saptamak için
faktör analizi yapılmaktadır. Buna göre çok sayıda değişken az sayıda faktöre
indirgenmektedir.
Faktör analizi sonucu belirlenen faktör yapısının beş faktör kuramıyla uyumlu olması
yapı geçerliğini göstermektedir. Yapı geçerliğini belirlemede kullanılan bir başka yöntem olan
Yapısal Eşitlik Modeli ise kuram net olarak ortaya konulamadığında ya da araştırmacı
tarafından kurama ilişkin olarak ortaya konulan modelin test edilmesinde kullanılmaktadır.
Oluşturulan modeldeki değişkenlerin birbiriyle olan ilişkilerinin, söz konusu ilişkilerin
yönü ve derecesinin ve faktör yapısının belirlenerek uygunluğunun sınanması yapı geçerliğini
göstermektedir. Yapısal eşitlik modeli özünde faktör analizi ile yol (path) analizinin
birleşimidir. Ancak yapısal eşitlik modeli örneklem büyüklüğüne çok duyarlıdır. Schumacker
ve Lomax (2004, s.50) yapısal eşitlik modeli için en düşük örneklem sayısını normal ve
eliptik dağılımda her değişken için minimum 5, öteki durumlarda ise 10 olarak belirtmektedir.
Boomswa ve Hoogland (2001, s.140) ise yapısal eşitlik modelinde örneklemin 200’den büyük
olmasının gerektiğini belirtmiştir.
Kestirim geçerliği: Bazı kaynaklarda “ölçüt geçerliği” ya da “yordayıcı geçerlik”
olarak da belirtilmektedir. Bu geçerlik türü veri toplama aracının ilişkili olduğu bir kavramı,
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performans ölçütünü ya da çıktıyı ne ölçüde yordadığını gösterir. Burada ölçüt yerine
yordayıcı kavramı da kullanılmaktadır.
Genel olarak kestirim geçerliği, veri toplama aracıyla geleceğe ilişkin performansın ne
ölçüde tahmin edilebildiğini göstermektedir. Örneğin, üniversiteye hazırlık eğitimi veren bir
özel dershanenin deneme sınavlarında bireylerin aldığı sonuçlar ile üniversiteye giriş
sınavında aldığı sonuçlar arasında yüksek bir ilişki varsa, dershanenin deneme sınavlarının
kestirim geçerliğinin yüksek olduğu söylenebilir. Buna karşılık dershane sınavlarında yüksek
puan alan bireylerin üniversite sınavından çok düşük puan alması sınavın yordama gücünün
zayıflığını gösterir
10.3. Verilerin Çözümlenmesi
Nicel araştırmada veriler toplanıp bilgisayara girildikten sonra hemen çözümleme
yapılamaz. Öncelikle yanıtlayıcılardan, verilerden ve araştırmacılardan kaynaklanan maddi
hatalar olup olmadığına bakılmalıdır. Örneğin, veri girişlerinde rakam hatası yapılmış olabilir,
bazı veriler eksik girilebilir ya da aşırı sapma gösteren uç değerleri çıkarmak gerekebilir.
Bunlar gözden geçirildikten sonra kullanılacak istatistiksel tekniğin gerektirdiği kontroller
tamamlanmalıdır. Örnek vermek gerekirse, varyans analizi tekniğiyle veri çözümlemesi
yapılacak bir araştırmada normal dağılım, doğrusallık ve türdeş serpilim (homoscedasticity)
gibi varsayımların karşılanıp karşılanmadığı gözden geçirilmelidir.
Veri çözümlemede kullanılabilecek istatistiksel teknikler araştırmanın amaçları ve
verilerin niteliğiyle doğrudan ilişkilidir. Nicel araştırmalarda işe koşulabilecek başlıca veri
çözümleme tekniklerini genel olarak iki kümede toplamak olanaklıdır. Bunlar betimsel ve
yordamsal istatistik teknikleridir.
10.3.1. Betimsel İstatistik Teknikleri
Bu kategoride yer alan istatistiksel teknikler aracılığıyla araştırmaya konu olan
durumun sayılara dayalı olarak ayrıntılı bir betimlemesi yapılmaktadır. Kullanılan bilgilerin
bir bölümü dağılımın geneli hakkında özet nitelikli bulguları içermekte, bir bölümü de
dağılımın kendi içindeki durumu hakkında fikir vermektedir.
Merkezi eğilim ölçüleri: Bu başlık altında ele alınan ölçüler dağılım hakkında
özetleyici bir fikir vermektedir. Başlıca merkezi eğilim ölçüleri ortalama, medyan ve
tepedeğerdir. Bunlardan ortalama, bir dağılımdaki tüm değerleri toplayıp değer sayısına
bölme yoluyla elde edilmektedir. Medyan, dağılımın aşağıdaki yarısını (alt %50) yukarıdaki
yarısından (üst %50) ayıran değerdir.
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Basit dağılımlarda değerler en büyükten en küçüğe doğru ya da tersine olarak sıralanır;
tam ortada yer alan değer medyandır. Karmaşık dağılımlarda ise hesaplamalar sonucunda
ellinci yüzdelik sıraya karşılık gelen değer medyan olarak kabul edilir. Bazı kaynaklarda mod
olarak da ifade edilen tepedeğer ise, dağılımda en çok yinelenen ya da frekansı en yüksek olan
değerdir. Bu ölçülerden hangisinin ne zaman kullanılacağı araştırılan konu ve dağılımın
düzenliliğiyle ilgilidir. Örneğin, bir pazarlama araştırmasına katılan bireylerin gelir düzeyleri
arasında çok büyük farklar varsa, dağılım hakkında en uygun gösterge medyan olarak
alınabilir.
Değişkenlik ölçüleri: Bu kümedeki kavramlar bir dağılımın kendi içinde gösterdiği
farklılaşmayı yansıtır. Bu kapsamda genişlik, standart sapma, varyans, çeyrek sapma ve
çarpıklık hesaplamaları yapılır. Genişlik, dağılımdaki en yüksek değerden en düşük değeri
çıkarma yoluyla bulunur. Böylece minimum değer ile maksimum değer arasında ne kadar bir
uzaklık olduğu saptanır. Standart sapma, dağılımdaki tüm değerlerin dağılım ortalamasına
göre gösterdiği sapmaların ortalamasıdır. Bunun için önce dağılımın ortalaması hesaplanır,
ardından her değerin ortalama ile farkı alınır, son olarak da bu farkların ortalaması bulunur.
Standart sapma yoluyla dağılımdaki değerlerin ortalama çevresinde ne kadar yoğunlaştıklarını
anlama olanağı ortaya çıkar.
Varyans, standart sapmanın karesidir. Bu kavram pratikte bir anlam taşımaz ama
standart sapmayı hesaplamada işe yarar çünkü normalde ortalamadan sapmalar artı ve eksi
yönde birbirini götüreceği için sapmaların ortalaması sıfır çıkacaktır. Bunun önlemek için
önce varyans bulunur, ardından varyansın karesi alınarak standart sapmaya ulaşılır. Çeyrek
sapma, dağılımı dört çeyrek dilime ayırdıktan sonra üçüncü çeyreğin üst sınırı ile birinci
çeyreğin üst sınırı arasındaki farkın ikiye bölünmesi şeklinde hesaplanmaktadır. Bu ölçü,
özellikle gruplanmış verilerde hesaplanmakta ve yüzdelik sıra yorumlamalarında çok işe
yaramaktadır.
Çarpıklık, dağılımdaki yığılmanın nerede yoğunlaştığını ifade etmektedir. Normal
dağılımda yığılma ortada olup tüm merkezi eğilim ölçüleri birbirine eşittir. Ancak sola çarpık
(negatif) dağılımda yığılma yüksek değerlerdedir ve dağılım çizgisinin kuyruğu düşük
değerlere yani sola doğru uzamaktadır (örnek: kolay bir testteki başarı durumu). Sağa çarpık
(pozitif) dağılımda ise yığılma düşük puanlardadır ve dağılım çizgisinin kuyruğu yüksek
değerlere yani sağa doğru uzamaktadır (örnek: zor bir testteki başarı durumu).
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10.3.2. Yordamsal İstatistik Teknikleri
Değişkenler arasında saptanan ilişkilerden hareketle, bir dağılımdaki durumdan başka
bir dağılımdaki durumu tahmin etmeye, yordamaya, kestirmeye ya da öngörmeye olanak
sağlayan istatistiksel tekniklerin tümüne yordamsal istatistik denilmektedir. Bunların
bazılarında

ilişkinin

yönü

ve

düzeyi

önemliyken,

bazılarında

nedensellikler

de

saptanabilmektedir.
Yordamsal istatistiksel teknikler, betimsel tekniklere göre daha karmaşık olup onları
da kapsayan hesaplamalar içermektedir. İletişim araştırmalarında sık kullanılan yordamsal
veri çözümleme teknikleri aşağıda açıklanmıştır Yordamsal istatistik tekniklerinin çoğunda
araştırmanın denenceleri test edilmektedir. Ancak test edilen farksızlık (H0) denencesidir.
Korelasyon: İki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyini sayısal olarak
belirlemeye dönük bir tekniktir. Tipik bir uygulamada her denek ya da katılımcıya ait X ve Y
değerleri elde edildikten sonra örneklemin tamamı için bir korelasyon katsayısı hesaplanır.
Korelasyon katsayısı -1 (en düşük) ile +1 (en yüksek) değerleri arasında değişir, bunlardan
daha küçük ya da büyük bir korelasyon katsayısı olamaz. Katsayı -1 ya da +1 değerlerine
yaklaştıkça mükemmel bir korelasyondan söz edilir ve tahmin gerçekçi olur, buna karşılık 0
değerine yaklaştıkça ilişki anlamsızlaşır ve tahmin zorlaşır.
Korelasyon katsayısı olumlu (pozitif) yönde ise bir değişkendeki artışın öteki
değişkendeki karşılığı da artış şeklindedir. Katsayı olumsuz (negatif) yönde ise bir değişkende
artma olurken öteki değişkende azalma ortaya çıkar. Ancak unutulmamalıdır ki, korelasyon
yalnızca bir ilişki belirtir ve nedensellik olarak yorumlanamaz.
Yapılacak deneysel araştırmalarla iki değişken arasında neden-sonuç ilişkisinin olup
olmadığı ya da her ikisinin nedeni olarak başka bir değişkenin bulunup bulunmadığı
incelenebilir. Örneğin, insanların kullandıkları otomobilin değeri ile oturdukları evin değeri
arasında yüksek bir korelasyon bulunabilir ama biri ötekinin nedeni değildir; belki de her
ikisinin kökeninde insanların ekonomik gelirleri yatabilir.
T-testi: Daha çok deneysel araştırmalarda kullanılan bir istatistiksel tekniktir. İki grup
ortalaması arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemede kullanılır. Dolayısıyla
ortalama ve standart sapma değerlerini temel alır. Grup sayısı ikiden fazla olduğunda birden
çok ikili karşılaştırma yani t-testi yapmak gerekir. Tipik uygulamalar açısından bakıldığında
bu teknik ya tek gruplu bir araştırmada öntestsontest karşılaştırması yaparken ya da deney ve
kontrol gruplarının ortalamalarını karşılaştırırken kullanılır.
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Önemli olan gerçek, birden çok grup olduğunda tek t-testi yapmanın yeterli
olmayacağıdır. Grupların dolayısıyla ortalamaların birbirine bağımlı olup olmamasına göre
farklı formüllerden yararlanılmaktadır. Nicel araştırma verilerinin çözümlenmesinde t-testinin
kullanımını somut biçimde örnekleyelim. Gazetelerin hediye kuponu dağıtmasının satışlar
üzerindeki etkilerini araştırdığımızı varsayalım.
Her yönüyle birbirine benzeyen iki gazetenin okuyucu kitlesinin de birbirine
benzediğini varsayalım. Gazetelerden biri aylık bir kampanya başlatarak okuyucularına gazete
ile birlikte hediye kuponu versin, öteki gazete ise böyle bir kampanya yapmamış olsun. Bir ay
boyunca her iki gazetenin günlük satış rakamlarını saptayalım. Kampanya bittikten sonra iki
gazetenin bir aylık durumunu t-testi kullanarak karşılaştıralım. Kupon verenin gazetenin
ortalamasının daha yüksek çıktığını düşünelim. Eğer aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı
ise hediye kuponu vermenin satışları artırdığını söyleyebiliriz.
Varyans analizi: İngilizce isminin kısaltmasından yararlanılarak ANOVA (analysis of
variance) olarak da adlandırılan varyans analizi, sonuca etkide bulunma bakımından
değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılan bir
istatistiksel tekniktir. Aynı t-testinde olduğu gibi, grupların ortalamaları ve standart sapmaları
temel alınmaktadır. Ancak karşılaştırılabilecek grup/ortalama sayısı bakımından herhangi bir
sınırlama söz konusu değildir. Ayrıca, bağımsız değişkenlerin sayısı da istenildiği kadar
artırılabilir. Araştırmada tek bağımsız değişken varsa tek yönlü, iki değişken varsa iki yönlü,
üç değişken varsa üç yönlü, dört ve daha çok değişken varsa çok yönlü varyans analizi
(MANOVA) yapılmaktadır.
Varyans analizinde değişkenlerin kendi etkileri kadar aralarında etkileşim olup
olmadığı da saptanabilmektedir. Varyans analizinin özel bir türü olarak kullanılan kovaryans
analizi (ANCOVA), belirli değişkenler kontrol altında tutularak varyans analizi yapılmasına
dayanır. Örneğin, televizyon ekranlarındaki yazılı bilgileri öğrenebilme konusunda yapılan bir
araştırmada insanların okuma hızı kontrol altında tutularak kovaryans olarak kullanılabilir.
Çoklu regresyon: Hangi değişkenlerin ya da değişken bileşimlerinin sonucun ne
kadarını açıkladığını belirlemede kullanılan bir tekniktir. Başka bir deyişle, regresyona dayalı
teknikler, bağımsız değişkenler yoluyla bağımlı değişkenin ne ölçüde açıklanabildiğine ilişkin
çözümlemelerde kullanılmaktadır. Bağımsız değişken sayısı tek ise doğrusal regresyon eşitliği
yazılmakta, birden çoksa ya da çeşitli bileşimler söz konusu ise çoklu regresyon tercih
edilmektedir (Aiken & West, 1991).
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Eğer bağımsız değişkenlerin çözümlemesinde araştırmacı bazı değişkenlere öncelik
veriyorsa ardışık (sequential) regresyon seçeneğini kullanabilir. Araştırmacı kendi belirlediği
sıraya göre de regresyon çözümlemesinde bağımsız değişkenleri atayabilir. Eğer
araştırmacının değişkenlerin sıralaması konusunda bir fikri yoksa istatistiksel ölçüte göre
bağımsız değişkenlerin sıralanmasına dayanan adımsal (stepwise) regresyon tercih edilebilir.
Bu durumda tüm değişkenler aynı anda regresyon çözümlemesine katılır. Genel olarak R²
değeri bağımsız değişkenlerin ya da çeşitli bileşimlerinin bağımlı değişkendeki varyans
yüzdesini açıklama oranıdır. Bu değer ne kadar yükselirse bağımsız değişkenin bağımlı
değişkeni yordama miktarı o kadar artar.
Çoklu regresyon kullanımını bir örnekle açıklayalım. İnsanların iş bulma olasılıklarını
etkileyen temel becerilerin neler olduğunu ve bunların içinde iletişim becerilerinin yerini
araştırdığımızı varsayalım. Burada iş bulma olasılığı bağımlı değişkendir ve bunu akademik
beceriler, teknoloji becerileri, sorumluluk becerileri, iletişim becerileri, takım çalışması
becerileri ve kendini yönetme becerileri gibi bağımsız değişkenler etkileyebilir. Çoklu
regresyonda önce her bağımsız değişkenin iş bulma üzerinde ne kadar bir katkısının olduğu
belirlenir. Ardından belirtilen beceri kategorilerinin ikili, üçlü dörtlü vb. bileşimlerinin iş
bulma üzerinde katkısı saptanır. Söz konusu bağımsız değişkenler içinde örtüşmeler de
olacağı için belki iletişim becerileri sonucu en çok açıklayan değişken olarak ön plana
çıkabilir.
Ki-kare (Chi-square) testi: Bu teknik genellikle iki süreksiz değişken arasındaki
ilişkinin belirlenmesinde kullanılır. Özünde beklenen sonuçlar ile gerçekleşen sonuçlar
arasında anlamlı bir fark olup olmadığını karşılaştırmaya dayanır. Buraya kadar açıklanan
öteki istatistiksel tekniklerden farkı, öteki teknikler parametrik olarak değerlendirilirken kikare testinin non-parametrik olmasıdır.
Örneğin, izleyicilerin cinsiyeti ile en çok tercih ettikleri televizyon dizisinin türü
arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ki-kare testi kullanılabilir. Araştırma örnekleminde 40
katılımcı varsa ve televizyon dizileri dört tür olarak sınıflandırılmışsa normalde her dizi
türünü tercih eden 10 kişinin olması beklenir. Elbette eşit dağılım yalnızca bir beklentidir,
katılımcıların tercihleri beklenti yönünde oluşmayabilir. Burada ki-kare aracılığıyla yapılan
şey, beklenen tercih dağılımı ile gerçekleşen tercih dağılımı arasındaki farklılıkların anlamlı
olup olmadığını saptamaktır.
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10.4. Nicel Araştırma Raporunun Öğeleri
Araştırmanın niteliğine göre belirli ölçülerde farklılaşmakla birlikte, tipik bir nicel
araştırmanın raporu genelde beş bölüm içerir. Bunlar giriş, alanyazın taraması, yöntem,
bulgular ve yorum, sonuçlar ve öneriler olarak belirtilebilir. Bu bölümlerin her biri de kendi
içinde bazı alt başlıkları kapsar.
Giriş bölümünde araştırmada ele alınan sorun olabildiğince açık ve ikna edici şekilde
tanımlanır. Bunu yaparken sorunu genelden özele doğru daraltarak tanımlamak ve gittikçe
odaklamak gerekmektedir. Amaç alt başlığında araştırmanın temel amacı ve alt amaçları
belirtilir. Temel amaç kapsayıcıdır. Alt amaçlar ise yanıtlanması gereken sorular ya da test
edilebilir denencelere dayanır. Hem soru hem denence kullanmak tekrarlar içeriği için
önerilmez.
Önem alt başlığında araştırmanın pratik değeri ortaya konulur ve elde edilecek
sonuçların kimler için yararlı olacağının öngörüsü yapılır. Burada konunun kuramsal önemi
değil, çalışmanın işlevsel değeri ön plana çıkarılmalıdır. Varsayımlar, araştırmacının test
etmeye gerek görmeden doğru kabul ettiği önermelere dayanır. Ancak varsayımların
tartışmalı görüşler içermemesi, sağlam bir temele dayanması ve gerektiğinde kanıtlarının
ortaya konulabilir olması beklenir.
Sınırlılıklar, araştırmacının kendi çalışmasını özellikle hangi açılardan sınırlı gördüğünü
belirtir. Sınırlılıklar genellikle konuya kuramsal bakış, içerik, yöntemsel yaklaşım, örneklem
seçimi, veri toplama ve uygulama koşullarıyla ilgili olabilir. Tanımlar, araştırmada iletişimi
aksatabileceği düşünülen kavramlara dönük açıklamaları içerir. Bunlar araştırmada sık geçen,
teknik anlam içeren, özel kullanım belirten, tercih gösteren ve işevuruk biçimde kullanılan
kavramları kapsar.
Alanyazın taraması bölümünde araştırılan sorunun kavramsal çerçevesi ve kuramsal
temelleri ortaya konulur. Konuyla ilgili yararlanılabilecek tüm kaynaklar dikkatle
incelendikten sonra araştırmacının oluşturduğu kurguya bağlı olarak alanyazından elde edilen
bilgiler paylaşılır. Burada kaynakların basit bir özetlemesi yerine ulaşılan tüm bilgilerin
ayrıntılı bir çözümlemesi yapıldıktan sonra yaratıcı sentezlere ulaşmak önemlidir. Ayrıca
alanyazın taramasıyla ilgili bölümde sistemli, etik ve eleştirel bir tutum yansıtılmalıdır.
Kısacası, alanyazın taramasının temel işlevi, sorunun var olan kuramlar ve araştırmalar
bağlamında anlaşılmasını sağlamaktır.
Yöntem bölümünde önce araştırmanın dayandığı model açıklanır. Bunu yaparken
modelin paradigmatik bağlamı ve uygulama deseni netleştirilmelidir. Evren ve örneklem
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başlığı altında önce araştırmanın evreni hakkında bilgi verilir. Evren iyice tanımlandıktan
sonra örneklemin nasıl seçildiği, kimlerden oluştuğu ve uygun olup olmadığı tartışılır.
Verilerin toplanması başlığı altında ne tür verilerin hangi araçlar ve tekniklerle toplandığı
açıklanır. Burada veri toplama araçlarının yapısı ve içeriği tanıtıldıktan sonra güvenirlik ve
geçerlik çalışmaları hakkında bilgi verilir. Dahası, bu araçların nasıl bir sistematik ya da süreç
içinde uygulandığı özetlenir.
Verilerin çözümlenmesi ile ilgili açıklamalarda toplanan verilerin hangi istatistiksel
tekniklerle çözümlendiği gerekçeleriyle birlikte anlatılır. Ayrıca, veri çözümlemesi sırasında
araştırmacının hangi tasarruflarda (örneğin aşırı sapma gösteren değerleri çıkarma) bulunduğu
da belirtilir ve gerekçelendirilir.
Bulgular ve yorum bölümünde tamamlanan araştırmada elde edilen bulgulara ve
bunların araştırmacı tarafından yapılan yorumlarına yer verilir. Nicel araştırmada bulgular,
istatistiksel çözümlemelerin sonuçlarına dayanır. En yaygın kullanılan bulgu sunum araçları
çizelgeler ve şekillerdir. Çizelgeler genellikle sayısal bulguları içerir, satır ve sütun
bileşimlerine dayanır. Şekiller ise çoğunlukla görselleştirilebilir bulguları kapsar ve çizim,
grafik, resim, fotoğraf vb. biçiminde olabilir.
Özellikle grafikler kullanılırken tutarlı olunmalıdır. Genel olarak önerilen yaklaşıma
göre karşılaştırmalar sütun grafiklerinde, oranlar pasta grafiklerinde, eğilimler ise çizgi
grafiklerinde yansıtılmalıdır. Belirli bir konudaki aynı bulguyu hem çizelge hem de şekilde
vermek yineleme içereceği için doğru değildir.
Sonuçlar ve öneriler bölümünde önce araştırmaya ilişkin bir özet sunulur. Burada sorun,
amaç ve yönteme ilişkin anımsatma amaçlı bilgiler verilir. Ardından araştırmada elde edilen
sonuçlar belirginleştirilir. Bunu yaparken araştırmanın alt amaçlarıyla tutarlı bir yaklaşım
içinde olmakta yarar vardır. Okuyucu, daha önce sorulan sorulara hangi yanıtların üretildiğini
ya da test edilen denencelerin durumunun ne olduğunu kolayca izleyebilmelidir. Sonuçları
alanyazın bağlamında karşılaştırmaya dönük bir tartışma yapmak da oldukça önemlidir.
Karşılaştırmalarda benzerlikler ve farklılıklar ön plana çıkarılırken tartışmada olası nedensonuç ilişkileri üzerinde durulmalıdır. Son olarak öneriler sunulmalıdır. Yeni araştırmalar ve
uygulamadaki iyileştirmeler dikkate alınarak sunulan önerilerin somut, açık, anlamlı ve
yapılabilir olmasına dikkat etmekte yarar vardır.
İletişim araştırmalarının bilimsel olarak geçerli çalışmalar sayılabilmesi için uygun
araştırma yöntemlerinin işe koşularak yapılması gerekmektedir. Bilim; gerçeğin görgül,
sistematik ve nesnel olarak araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun için de bilimsel yöntem
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uygulanmaktadır. Bilimsel yöntem, bilimsel araştırmada izlenmesi gereken yol ve uyulması
gereken kurallar bütünüdür. Böyle bir çabanın sonucu çoğu zaman bilimsel araştırmadır.
Bilimsel araştırmada, belirlenen bir sorun var olan kuramlar ve araştırmalardan da
yararlanarak güvenilir ve geçerli bulgulara dayalı bir çözüme kavuşturulmaktadır. Bu
kapsamda yapılan nicel araştırmalar genellikle sayısal olarak ölçülebilen değişkenlere
dayanmaktadır. Nicel araştırmaların temeli, bilginin bireyden bağımsız olarak dışarıdaki
maddi ortamda olduğunu ve görgül yollarla ulaşılabileceğini savunan pozitivist yaklaşımdır.
Nicel araştırmaların tasarımında ve gerçekleştirilmesinde bazı temel aşamalardan
geçilmektedir. Bunlar araştırma sorununun tanımlanması, alanyazın taraması, araştırma
yönteminin belirlenmesi, verilerin toplanması, toplanan verilerin uygun istatistiksel
tekniklerle çözümlenmesi ve elde edilen sonuçların raporlaştırılmasıdır. Kuşkusuz, her
aşamanın kendi içinde çeşitli adımları vardır. Nicel araştırmalarda sorun belirlerken genel ve
özel ölçütlerin dikkate alınması gerekmektedir.
Genel ölçütler daha çok konuyla ilgilidir. Özgünlük, önemlilik, güncellik, çözülebilirlik
ve etik kurallara uygunluk bunların başlıcalarıdır. Özel ölçütler ise daha çok araştırmacıyla
ilgilidir. Alanda birikim, yöntemde yeterlik, araştırma izni alabilme, konuya sürekli ilgi ve
sahip olunan olanaklar da özel ölçütler arasındadır. Belirlenen sorun tanımlanırken genelden
özele doğru bütünleştirme, sınırlama ve tanımlama aşamalarından geçirilmektedir.
Kuramsal olarak nicel araştırmalar keşfedici, betimleyici ya da açıklayıcı işlevler
üstlenebilir. Tanımlayıcı

araştırmalar değişkenler belirgin

olmadığında, betimleyici

araştırmalar değişkenlerin belirli olduğu ancak çeşitli özelliklerinin daha ayrıntılı
betimlenmesi gerektiğinde, açıklayıcı araştırmalar ise değişkenler arasındaki neden-sonuç
ilişkilerinin açıklanmasında tercih edilir. Pratik açıdan bakıldığında ise nicel araştırmaların
amaçları ya sorular ya da denenceler biçiminde ifade edilir. Konu görece yeni ise soruları,
alanyazında yeterli dayanak varsa denenceleri geliştirip test etmek daha uygun bir
yaklaşımdır.
Nicel araştırmalarda veriler ya evrenin tamamından ya da evren içinden seçilen bir
örneklemden toplanır. Evren konuyla ilgili anakütle ya da sonuçların genelleneceği en büyük
gruptur. Örneklem ise evreni temsil edecek şekilde uygun tekniklerle seçilen daha küçük grup
olarak tanımlanabilir. Nicel araştırmalarda örneklem yoluyla evrene ilişkin genel eğilimler
belirlenmeye çalışıldığı için çoğu zaman olasılıklı örnekleme tekniklerinden yararlanılır.
Bunların başlıcaları yansız, sistematik, kümesel ve tabakalı örneklemedir. Hangi örnekleme

155

tekniği tercih edilirse edilsin, seçme işleminden sonra ortaya çıkan örneklem ayrıntılı biçimde
betimlenmeli ve uygunluğu tartışılmalıdır.
Nicel araştırmalarda sık kullanılan veri toplama araçları anketler, performans testleri,
ölçekler ve denetim listeleridir. Bunların her biri farklı durumlar ve veri türleri için uygundur.
Dolayısıyla, hangi veri toplama araçlarının kullanılacağına dikkatli biçimde karar vermek
gerekir. Araştırmacılar alanyazın taraması yaptıktan sonra ya var olan araçlardan tercih
yaparak uygun olanları kullanırlar ya da kendi araştırmaları için daha uygun olacağını
düşündükleri yeni araçlar geliştirirler. İster var olanlar arasından seçim yapılsın, ister yeni
araçlar geliştirilsin, bilimsel bir araştırmada kullanılacak veri toplama araçlarının mutlaka
güvenirlik ve geçerlik gibi ölçütleri karşılaması gerekir. Bunlardan güvenirlik tutarlı ölçüm
yapabilmek, geçerlik ise ölçülmek istenen özelliği ölçebilmek anlamına gelmektedir.
Nicel araştırmalarda verilerin çözümlenmesi amaca ve verilerin niteliğine uygun
istatistiksel teknikler aracılığıyla yapılmaktadır. Bunlardan betimsel istatistik teknikleri var
olan durumu sayılar ve hesaplamalar yoluyla betimlemeyi amaçlar. Merkezi eğilim ölçüleri ve
değişkenlik ölçüleri bunların başlıcalarıdır. Yordamsal istatistik teknikleri ise değişkenler
arasındaki ilişkileri belirlemeyi ve birinden hareketle ötekini tahmin edebilmeyi amaçlar.
Korelasyon, t-testi, varyans analizi, çoklu regresyon ve ki-kare gibi teknikler de bu kategoride
yer alır.
Tipik bir nicel araştırma raporu beş ana bölümden oluşur. Birinci bölüm giriş bölümü
olup burada sorun, amaçlar, önem, varsayımlar, sınırlılıklar ve tanımlar yer alır. İkinci bölüm
alanyazın taramasını kapsar ve bu bölümde sorunun kuramsal temelleri ya da kavramsal
çerçevesine ilişkin kapsamlı bilgiler sunulur. Üçüncü bölümde yöntem açıklanır ve bu
kapsamda araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması, verilerin çözümlenmesi
gibi alt boyutlar üzerinde durulur. Dördüncü bölümde elde edilen bulgular ve yorumlarına yer
verilir. Beşinci ve son bölümde önce sonuçlar belirgin hale getirilerek alanyazın bağlamında
tartışılır, ardından yeni araştırmalar ve uygulamadaki olası iyileştirmeler için öneriler sunulur.

Bölüm Sonu Soruları
1: Nicel araştırmalarda, araştırma amaçları doğrultusunda sorulara yanıt verilebilmesi ya da
denencelerin test edilebilmesi için ……….. bilgilerin toplanması gerekmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun seçim olur?
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A) Deney yapılabilir
B) Felsefik
C) Sayısallaştırılabilir
D) Geçerli
E) Mantıklı

2. İletişim alanındaki nicel araştırmalarda ölçülerek sayısal veriler haline getirilen öğeler
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tam olarak doğru bir biçimde verilmiştir?
A) Sağduyu, istek, algı, duygu, beklenti, davranış, tutum, performans, süre, etkileşim
B) Bilgi, sağduyu, algı, duygu, beklenti, davranış, tutum, performans, süre, etkileşim
C) Bilgi, görüş, algı, duygu, beklenti, davranış, tutum, performans, süre, etkileşim
D) Telepati, sağduyu, algı, duygu, beklenti, davranış, tutum, performans, süre, etkileşim
E) Telepati, istek, algı, duygu, beklenti, davranış, tutum, performans, süre, etkileşim

3: Deneklerin ya da katılımcıların kişisel yorumlarına açık değildir. Eğer …… dayalı
güvenilir bir ölçüm yapılıyorsa her zaman aynı veriler toplanacak demektir çünkü ……
değişmemiştir. Örneğin, televizyon izleme oranlarını ölçen aygıtın verdiği bilgiler ……
çünkü belirli bir zaman diliminde belirli bir izleyici kitlesinin hangi kanalları izledikleri
elektronik olarak saptanmıştır.
Yukarıda noktayla boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Sisteme – sistem - sistemseldir
B) niteliğe – nitelik - niteliksel
C) niceliğe – nicelik - niceliksel
D) Olguya – olgular - olgusaldır
E) Yargılara – yargılar – yargıya dayalıdır

4: Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalarda veri toplamak amacıyla ölçek geliştirilirken
dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A) Ölçekteki madde sayısının insanları yoracak kadar çok olmaması
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B) Ölçekteki her ifadenin sayısal olarak analiz edilmesi
C) İfadelerin açık ve anlaşılır biçimde yazılması
D) Kısa cümlelerin yeğlenmesi
E) Her maddede yalnızca tek konu hakkında yanıt istenmesi

5: Aşağıdakilerden hangisi yordamsal istatistik teknikleri arasında gösterilemez.
A) Anlamsallık testi
B) t-testi
C) Korelasyon
D) Varyans analizi
E) Çoklu regresyon

Cevaplar:
1: C
2: C
3: D
4: B
5: A

Açık Uçlu Sorular
1) Nicel araştırma raporunun nasıl yazılacağını kısaca açıklayınız.
2) Nicel araştırmada olgusal ve yargısal veriler arasındaki farklılığı açıklayınız.
3) Nicel araştırmada bir veri toplama aracı olan anket hakkında detaylı bilgi veriniz.
4) Nicel araştırmada güvenilirlik hakkında bilgi veriniz.
5) Nicel araştırmada yordamsal istatistiktik tekniklerini açıklayıp betimsel istatistik teknikleri
ile olan farkını bir cümle ile yazınız.
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11. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. İletişim Etnografisi
11.2. Eleştirel Söylem Çözümlemesi
11.3. Göstergebilim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İletişim Etnografisi ne demektir? Nasıl olur?
2. Eleştirel söylem çözümlemesi nedir? Nasıl yapılır?
3. Göstergebilim nedir? Neleri kapsar?

Anahtar Kavramlar
İletişim Etnografisi, Eleştirel Söylem Çözümlemesi, Göstergebilim
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11. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - I
Giriş
Nicel ve nitel araştırmalar arasındaki farklar, sosyal ve fen bilimleri arasındaki
farklardan ortaya çıkmıştır. Sosyal bilim araştırmacıları, fen bilimlerine özgü bilimsel
yöntemleri kullanarak toplumları ve kültürleri incelemişler ve açıklamaya çalışmışlardır.
Oysaki sosyal bilimlerde araştırılan değişkenleri kontrol etmek çok fazla olanaklı değildir,
çünkü insan davranışları doğası gereği içinde bulunduğu ortama göre sürekli değişmektedir.
Nitel araştırma, araştırmacının araştırılacak konuyu doğal ortamında incelemesi, araştırmaya
katılan bireylerin bakış açısından konuyu yorumlama çabası içinde olmalarını ifade
etmektedir. Araştırmaya katılan bireylerin kullandıkları özel bir dil ve anlamlar incelenir ve
bunların onlar için ne anlam ifade ettikleri ortaya çıkarılmaya çalışılır.
11.1. Nitel Araştırma Yöntemleri
Nicel araştırmalardan araştırmacının rolü yansız ve nesnelken, nitel araştırmada
araştırmacı olay ve olgulara dâhildir. Bu durum yazı diline de yansır. Nicel araştırmalarda
araştırmaya yönelik nesnel durumu ve araştırılan karşı tarafsız bakışı ifade eden biz dili ve
kullanılırken nitel araştırmalarda araştırmacı olay ve olgulara taraf olduğundan öznel bir dil
olan ben dili kullanır. Nitel araştırma daha çok bir olgunun varlığına ve anlamına yönelirken,
nicel araştırma bir olgunun ne derece var olduğuna, başka bir deyişle araştırılan konunun
sayısal özelliklerine yönelmektedir.
Örneğin, nicel bir araştırmayla televizyon izleyicilerinin hangi programları tercih
ettikleri ya da yaş gruplarına göre izlenen program türleri belirlenebilir. Nitel bir araştırmayla
ise, izleyicilerin neden o programları tercih ettikleri ve nasıl anlamlandırdıkları incelenebilir.
Bu anlamda nitel araştırmalar, iletişim araştırmacıları tarafından büyük önem taşımaktadır.
Nitel araştırmada amaç, araştırılan konu hakkında betimsel ve gerçekçi açıklamalar
yapmaktır. Bunu sağlamak için toplanan verilerin ayrıntılı ve derinlemesine olmasına çalışılır.
Bununla beraber, araştırmaya katılan bireylerin görüşleri ve deneyimleri de mümkün
olduğunca doğrudan sunulmaktadır. Bu ünitede, iletişim araştırmalarında en çok kullanılan
nitel araştırma yöntemleri, nitel veri toplama araçları, nitel verilerin çözümlenmesi, nitel
araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik kavramları sırasıyla incelenecektir.
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Nitel araştırma yöntemi, araştırmanın amacına uygun biçimde örneklem seçiminin
yapılması, veri toplama araçlarının geliştirilmesi, verilerin toplanması, çözümlenmesi ve
raporlaştırılması gibi tüm araştırma sürecini belirleyen ilkelerdir. Alanyazında bazı
kaynaklarda “araştırma modeli” ya da “araştırma deseni” olarak da adlandırılmaktadır. Başka
bir deyişle; araştırma yöntemleri, araştırma sürecinde geçerli ve güvenilir bir araştırma
gerçekleştirmesi için araştırmacıya rehberlik yapmaktadır.
Sosyal bilimlerden etkilenen nitel araştırma yöntemleri farklı yaklaşımları temsil
etmektedir.

Alanyazında;

etnografik

araştırma

(ethnographic

research),

olgubilim

(fenomenoloji), kuram oluşturma (grounded theory), durum çalışması (case study), eleştirel
söylem analizi (critical discourse analysis), yorumlayıcı çözümleme (hermeneutic analysis),
göstergebilim (semiotic analysis) ve eylem araştırması (action research) gibi çok çeşitli nitel
araştırma yöntemleri bulunmaktadır. Bu ünitede, iletişim araştırmalarında en çok kullanılan
yöntemler ve temel özellikleri açıklanacaktır.
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11.1.1. İletişim Etnografisi
Etnografi, Yunanca ethnos (insanlar) ve graphein (yazım, betimleme) kelimelerinden
oluşmaktadır. Etnografik çözümleme, belirli bir gruba ya da topluluğa ait sosyal ilişkilerin,
öğrenilen

ve

paylaşılan

inançların,

değerlerin

ve

davranışların

tanımlanması

ve

yorumlanmasıdır. Burada vurgulanması gereken konu; etnografik çözümlemenin, tek başına
bireyle değil topluluk duygusu içindeki bireylerle ilgilenmesidir (Angrosino, 2007).
Kültür, belli bir gruba ait kişiler tarafından öğrenilen ve paylaşılan inançlar, değerler ve
davranışlardır. Bu durumda, televizyon ya da reklam gibi iletişim alanındaki işletmeler;
televizyon programları izleyicileri, sosyal paylaşım ağları kullanıcıları ya da belirli bir
markanın tüketicileri gibi gruplar; gazetecilik, dijital oyun tasarımcısı ya da halkla ilişkiler
uzmanlığı gibi meslekler etnografik araştırmaların konusu olabilir.
Temel amaç, araştırmada yer alan belirli bir gruba ait kültürü çözümlemektir. Başka bir
deyişle, araştırmada yer alan katılımcıların kullandıkları dil ve iletişim araçları, değerler,
tutumlar, algılar, davranışlar ve paylaştıkları deneyimler kendi doğal ortamında gözlenerek
iletişim etnografisi araştırmalarıyla incelenebilir.
Etnografi, kültürel antropoloji biliminin yaygın olarak kullandığı yöntemlerden birisidir.
Antropolog, incelemek istediği topluluklarda belirli bir süre onlar gibi yaşayarak
gereksinimlerine göre fotoğraf çeker, video kaydı yapar, sistematik gözlemlerini ayrıntılı
biçimde yazar, günlüğüne notlar alır ya da görüşme yaparak veri toplayabilir.
İletişim etnografisinde de aynı veri toplama araçları kullanılabilir. Örneğin, izleyici
araştırmalarında, araştırmacının kendisi de izleyicilerle birlikte televizyon programlarına
katılabilir, gözlem ve görüşmeler yapar, gerektiğinde fotoğraf çeker, günlük yazar ya da video
kayıtları oluşturabilir. Çok sayıda veri toplama aracı kullanılarak bulguların, geçerliği ve
güvenirliği artırabilir. Araştırmacı, bütün bu veri toplama araçlarıyla elde edilen bilgileri daha
sonra çeşitli yöntemlerle çözümleyerek izleyicilerle ilgili betimlemeler yapar.
İletişim teknolojilerinin gelişimiyle paralel iletişim etnografisi araştırmalarında da farklı
yaklaşımlar görülmeye başlanmıştır. Örneğin internet etnografisi denilen yaklaşımda
araştırmacı; yeni medya aracılığıyla ortaya çıkan metinleri ya da bunu ortaya çıkaran süreçleri
inceleyebilir, sosyal paylaşım ağlarında insanlarla görüşme yapabilir, çevrimiçi sohbetlere
katılabilir ve gerektiğinde araştırmasını desteklemek için gerçek ortamlarda da veri
toplayabilir
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Araştırmacı toplulukla ne kadar fazla zaman geçirirse yorumlarının güvenilirliğini de
aynı ölçüde artacaktır. Ayrıca internet etnografisi yönteminde metinsel analiz yapıldığı için
ATLAS.ti, NVivo ya da Alceste gibi niteliksel veri analizi yazılımları kullanılabilir. Bazı
araştırmacılar ise internet etnografisi kantitatif yöntemlerle bir arada kullanarak analiz
sonuçlarını daha güvenilir ve genellenebilir hale getirmeye çalışmıştır.
11.1.2. Eleştirel Söylem Çözümlemesi
Eleştirel söylem çözümlemesi, metin içinde egemen söylemlerin hangi biçimde
kurulduklarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmaları içermektedir. Söylem çözümlemesi dille
ilgilidir.

Ancak,

eleştirel

söylem

çözümlemesi,

söylemin

ideolojik

boyutunun

çözümlenmesidir. Özer’e (2011) göre, ideolojiler büyük ölçüde söylem aracılığıyla
yayılmaktadır. İdeolojinin dilde anlatım bulması söylemle doğrudan ilişkilidir. Söylem,
ideolojilerin yeniden üretiminde ve günlük ifadelerde önemli bir role sahiptir.
İdeoloji, aynı zamanda gündelik yaşamımız içinde de yer almakta ve bireyleri
etkilemektedir. Söylemlerimizin çoğu ideolojik temelli görüşlerimizi yansıtmaktadır.
İdeolojik düşüncelerimizin çoğunu ilk olarak ebeveynlerimizden, sonra arkadaşlarımızdan ve
öteki grup üyelerini dinleyerek öğreniriz. Ayrıca, televizyon programları, okuduğumuz
kitaplar, reklamlar, gazeteler ve günlük konuşmalar da ideolojilerimizi belirlememize katkı
sağlamaktadır.
İdeolojik araçların en önemlisi medyadır. Bu alanda çalışan iletişim araştırmacılarına
göre, bu nedenle haberde egemen ideoloji yeniden üretilmektedir. Eleştirel haber çalışmaları,
haber metinleri üzerinde yapılmakta ve bu çalışmalarda haberin söyleminde yapılan ideolojik
üretime dikkat çekilmektedir.
Söylemin çözümlenmesi; yazılı, sözlü ve görsel metinler içerisinde ifade edilen
ideolojilerin ortaya konması için bir yol sağlamaktadır. Kısaca, eleştirel söylem
araştırmacıları,

eşitsizliğin

ve

egemenliğin

yeniden

üretiminde

söylemin

önemini

vurgulamaktadırlar.
Bununla beraber, bazı araştırma konularının seçiminde de rehberlik sağlamışlardır.
Örneğin, haber söyleminde ırkçılığa karşı göçmenler ve mülteciler, erkek egemenliğine karşı
kadınlar, cinsel baskı ve şiddete uğrayanlar araştırma konusu olarak seçilerek bu durum ortaya
konmaya çalışılmaktadır.
Haber metinleri üzerinde yapılan söylem çözümlemeleri, makro yapı ve mikro yapı
olarak iki bölümde çözümlenmektedir:
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Makro Yapı
 Tematik Çözümleme: Üst başlık, başlık, alt başlık, haber girişleri ve fotoğraflara yer
verilir.
 Şematik Çözümleme: Durum (haberin sunumu, sonuçları, ardalan bilgisi, bağlam
bilgisini) ve yorum (haber kaynakları ve olayın taraflarının sözlü tepkileri) bilgilerine
yer verilir.
Mikro Yapı
 Sözdizimsel Çözümleme: Cümle yapılarının aktif ya da pasif olması, cümle
yapılarının karmaşıklığı gibi bilgilere yer verilir.
 Bölgesel Uyum: Ardarda gelen cümlelerin birbiriyle ilişkileri incelenir.
 Sözcük Seçimleri: Seçilen sözcükler özelde muhabirin, genelde ise gazetenin
ideolojisini yansıtmaktadır. Örneğin, aynı insanın terörist ya da özgürlük savaşçısı
olarak tanımlanması haberin yer aldığı gazetenin ideolojisine bağlıdır.
 Haberin Retorik Çözümlenmesi: Haberde ikna edici ve inandırıcı verilere
bakılmaktadır.
Haberin inandırıcı olması için görgü tanıklarından alıntılara yer verilir. Fotoğraf, grafik
ve sayısal verilerden yararlanılır.
11.1.3. Göstergebilim
Göstergebilim, en genel anlamıyla göstergeleri (işaretleri) inceleyen bir bilimdir. Temeli
mantık ve dilbilimine dayanır. Daha iyi anlamak için göstergenin ne olduğunu birlikte
inceleyelim. Gösterge, kendisinden başka bir şeyin yerini tutan anlamlı birimdir. Örneğin,
birbirimizle iletişim kurmak için kullandığımız dil, alfabe, yazı, resim, fotoğraf, trafik
işaretleri, mektuplar, ilanlar, yemek menüsü, reklam afişleri, müzik eserleri, mimari eserler,
yüz ifadeleri ya da internette kullandığımız ikonlar gibi düşüncelerimizi ifade eden dilsel ve
dilsel olmayan anlamlı bir bütün oluşturan her şey göstergedir. Göstergebilim ise, çevremizde
beş duyumuzla algılayabildiğimiz tüm bu göstergeleri ve bunların nasıl anlam ürettiğini
açıklamaya çalışır.
Göstergeler; özel bir tür olarak kendisi, anlamı, kullanımı ya da etkisi incelenmek için
araştırma konusu olabilir (Lang, 1996). İletişim araştırmalarında göstergeler, anlamın
taşıyıcısı ya da aracı olarak görülmektedir. Dolayısıyla, bütün iletişim araçlarında yer alan
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yazılı ve görsel metinlerin çözümlemesi yapılabilir. Örneğin, reklamlarda, gazetelerde,
televizyon programlarında ya da internette yer alan yazılı ve görsel her şey araştırma konusu
olabilir. Seçilen göstergelerin anlamı nasıl oluşturduğu, nasıl kullanıldığı ya da hedef kitle
üzerinde nasıl bir etki bıraktığı incelenebilir.
Araştırmacılar, göstergelerin anlamı nasıl oluşturduğu ve çözümlenmesi konusunda
çeşitli yaklaşımlar kullanmaktadırlar. Hangi yaklaşım kullanılırsa kullanılsın asıl amaç,
göstergelerin analitik olarak çözümlenmesi ve altında bulunan esas anlamın ortaya
çıkartılmasıdır. Her gösterge bir anlam taşımaktadır. Ancak bu anlamlar; post-yapısalcı
yaklaşımlara göre topluluğa, kültüre ve bireye göre farklılık göstermektedir. En çok kullanılan
analitik araçlar; eğretileme (metafor), düz değişmece (metonimi) ve zıtlık kurmadır.

Bölüm Sonu Soruları
1: Nitel ve nicel araştırmaların arasındaki varsayımsal açıdan farklar hangisinde yanlış
verilmiştir?
A) Nitel: Gerçeklik oluşturulur – Nicel: Gerçeklik nesneldir
B) Nitel: Asıl olan çalışılan durumdur – Nicel: Asıl olan yöntemdir
C) Nitel: Değişkenler kesin sınırlarıyla saptanabilir ve aralarındaki ilişki ölçülebilir – Nicel:
Değişkenler karmaşık ve iç içe geçmiştir ve aralarındaki ilişkileri ölçmek zordur.
D) Nitel: Değişkenler karmaşık ve iç içe geçmiştir ve aralarındaki ilişkileri ölçmek zordur –
Nicel: Değişkenler kesin sınırlarıyla saptanabilir ve aralarındaki ilişki ölçülebilir.
E) Nitel: Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı bir tavır geliştirir – Nicel:
Araştırmacı olay ve olgulara dışarıdan bakar, nesnel bir tavır geliştirir.

2. Aşağıdakilerden hangisinin nitel bir araştırma yöntemi olduğu söylenemez?
A) Olgubilim
B) Kuram oluşturma
C) Bağıntısal Model
D) Eleştirel Söylem Analizi
E) Eylem araştırması
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3: ………. çözümleme, tek başına bireyle değil topluluk duygusu içindeki bireylerle ilgilenir.
Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmesi en doğrudur?
A) Etnografik
B) Toplumsal
C) Ailesel
D) Göstergesel
E) Eylemsel

4: ………… metin içinde egemen söylemlerin hangi biçimde kurulduklarını ortaya çıkarmaya
yönelik çalışmaları içermektedir
Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmesi en doğrudur?
A) Olgubilim
B) Göstergebilim
C) Yorumlayıcı çözümleme
D) Anket
E) Eylem araştırması

5: Göstergebilimi anlamak öncelikle göstergenin ne olduğu anlaşılmalıdır. Aşağıdakilerden
hangisi göstergeyi anlamak açısından yetersiz bir açıklamayı içerir.
A) Birbirimizle iletişim kurmak için kullandığımız dil, alfabe, yazı, resim, fotoğraf, trafik
işaretleri göstergedir.
B) Düşüncelerimizi ifade eden dilsel ve dilsel olmayan anlamlı bir bütün oluşturan her şey
göstergedir.
C) Gösterge, kendisinden başka bir şeyin yerini tutan anlamlı birimdir.
D) Gösterge “masa” denince zihinde ve kelimesi oluşan masa görüntüsü, kavramıdır.
E) İletişim araştırmalarında göstergeler, anlamın taşıyıcısı ya da aracı olarak görülmektedir.
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Cevaplar:
1: D
2: C
3: A
4: D
5: D

Açık Uçlu Sorular
1) Göstergebilimi detaylı bir biçimde açıklayınız.
2) Eleştirel söylem çözümlemesini detaylı bir biçimde açıklayınız.
3) İletişim etnografisini detaylı bir biçimde açıklayınız.
4) Nitel araştırma yöntemleri ile nicel araştırma yöntemlerinin amaç açısından farklılıklarını
yazınız.
5) Nitel araştırma yöntemleri ile nicel araştırma yöntemlerinin yaklaşım açısından
farklılıklarını yazınız.
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12. BÖLÜM NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Görüşme
12.2. Gözlem
12.3. Doküman İncelemesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Görüşme nedir ve nasıl yapılır?
2. Gözlem nedir ve nasıl yapılır?
3. Doküman incelemesi nasıl yapılır?

Anahtar Kavramlar
Görüşme, Gözlem, Doküman İncelemesi
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12. BÖLÜM NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - II
Giriş
Nitel araştırma, insanların deneyimlerini olduğu gibi tanımlamayı ve açıklamayı
amaçlamaktadır. Araştırmacılar da bu sürecin sonunda yorumlarına kanıt olması için veri
toplamaktadırlar. Nitel araştırmalarda elde edilen nitel veri, sayılardan oluşan bir yapı içinden
değil daha çok sözlü ve yazılı metinlerden toplanmaktadır. Bu araştırmalarda olası veri
kaynakları ise, katılımcılarla yapılan görüşmeler, gözlemler ve dokümanlardır. Bu bölümde
iletişim araştırmalarında da sıklıkla kullanılan görüşme, odak grup görüşmesi, gözlem ve
doküman incelemesi ayrıntılı biçimde incelenecektir. Nitel araştırmada nesnellikten ziyade
öznelliğin ön plana çıktığı unutulmamalıdır.
12.1. Görüşme
İnsanların dünyayı ve kendi yaşamlarını nasıl algıladıklarını öğrenmek istiyorsak,
onlarla konuşmak en kolay yoldur. İnsanlar birbirleriyle konuşarak, sorular sorarak ve yanıtlar
vererek birbirleriyle etkileşimde bulunurlar. Sohbet etmek, öteki insanlarla kurulan en temel
etkileşim biçimidir.
Sohbet ederek, öteki insanların duyguları, düşünceleri, tutumları, değerleri, inançları ya
da deneyimleri hakkında bilgi toplayabiliriz. Görüşme, araştırmanın amaçlarına uygun bilgi
toplamaya çalışan araştırmacıyla görüşülen kişi arasında soru sorma ve yanıtlamaya dayalı
etkileşimli bir iletişim sürecidir. Nitel araştırmalarda en çok kullanılan veri toplama
araçlarından birisidir.
Görüşme sürecinde; görüşmeyi yürüten ve soruları yönelten kişi görüşmeci, görüşme
yapılan ve araştırma konusuyla ilgili bilgileri sağlayan kişi ise görüşülen ya da katılımcı
olarak nitelendirilmektedir.
Görüşmenin temel amacı, katılımcıların deneyimlerini ve bu deneyimleri nasıl
anlamlandırdıklarını açıklamaya çalışmaktır. Bu nedenle odaklanılan nokta, öteki insanların
öyküleri, izlenimleri, duygu ve düşünceleridir. Araştırmalarda genellikle katılımcıyla aynı
mekânda yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilir. Ancak, telefon ve bilgisayar gibi ses ve
görüntü iletişimi sağlayan araçlarla ya da işitme engellilerin kullandığı işaret dili kullanılarak
da katılımcılarla görüşme yapılabilir.
Örneğin; çevrimiçi ortamlarda paylaşılan nefret söyleminin belirli gruplarda nasıl
üretildiğini ve paylaşıldığını inceleyen bir araştırma, katılımcıların bu konuda gözlenemeyen
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davranışları ve bakış açılarına ilişkin sorular içerebilir. Görüşme süreci, sanılanın aksine
zahmetli bir süreçtir.
Ulaşılması zor katılımcılar, görüşmeci seçimi ve yeterlikleri, soruların hazırlanması,
konuşmaların yazılı metne dönüştürülmesi ve çözümlenmesi hem deneyim hem de yoğun
çaba gerektirmektedir. Görüşme sürecinde bilginin elde edilmesi, görüşmeciyle katılımcı
arasındaki sosyal etkileşime dayanmaktadır (Kvale, 2007).
Kurulan sosyal ilişkinin gücü, görüşmecinin yeterlikleriyle yakından ilişkilidir.
Dolayısıyla görüşmecinin, görüşme sürecinde dikkat etmesi gereken bazı konular
bulunmaktadır. Bunlar aşağıda listelenmiştir: Görüşmeci;
 Sabırlı, doğal ve nesnel olmalı.
 Katılımcıya güven vermeli.
 Farklı bakış açılarına saygı duymalı.
 Empatik dinleme becerilerine sahip olmalı.
 Katılımcıyı sorgulamadan ve yargılamadan kaçınmalı.
 Araştırmanın amacını bilmeli ve soruları önceden çalışmalı.
 Katılımcının soruları doğru anlamasına çaba göstermeli.
 Yeterli olmayan yanıtlar için ek sorular sorabilmeli.
 Katılımcıyı yanıt vermeye teşvik etmeli.
 Katılımcının yanıtlarını etkileyecek yorumlardan kaçınmalı.
 Görüşmenin gizlilik kurallarına bağlı kalmalı.
 Ses ya da görüntü kaydını yürütebilecek teknik beceriye sahip olmalı.
Nitel görüşme, veri toplama aracı olarak anket ya da ölçekle kıyaslandığında bazı
üstünlüklere sahiptir. Bunlar kısaca aşağıda yer almaktadır:
 Katılımcının daha derinlemesine yanıtlar vermesi için ek sorular sorulmasına imkân
sağlar.
 Katılımcının verdiği yanıtlar doğrultusunda beklenilmeyen konulara değinme
esnekliği yaratır.
 İncelenen konu hakkında ayrıntılı veri toplanmasına olanak verir
 Görüşmeci yeterliğine bağlı olarak soruların yanıtlanma oranı yüksektir.
 Yüz yüze görüşmede katılımcının kullandığı dille beraber beden dili, jestleri ve
mimikleri de araştırmacıya bilgi sağlayabilir.
Nitel görüşme, veri toplama aracı olarak üstünlüklere sahip olduğu gibi bazı sınırlıklara
da sahiptir. Bunlar kısaca aşağıda yer almaktadır:
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 Görüşme süreci pahalı olabilir. Görüşme için harcanacak yol ve iletişim masrafları,
görüşmecinin ücreti, ses kayıtlarının yazıya geçirilmesi maliyetli olabilir.
 Görüşme süreci çok zaman alabilir. Araştırmacı; katılımcıları belirlemek, onlarla
iletişim kurup randevu ayarlamak, belirlenen yerde görüşmeyi yapmak, kayıt
tutmak ve onları yazıya geçirmek için çok zaman harcayabilir.
 Görüşmecinin kendisinden kaynaklanan hatalar olabilir. Örneğin, görüşmeci
katılımcının

yanıtlarını

yanlış

anlayabilir

ya

da

kendi

durumuna

göre

yorumlayabilir. Katılımcının görünüşü, cinsiyeti, yaşı, sosyal statüsü, tutumları ya
da kullandığı dil gibi bireysel özelliklerinden olumlu ya da olumsuz etkilelenebilir.
 Katılımcı, konu hakkında yakınlarında ulaşabileceği nesnel kaynaklara danışmadan
yanıtlarını vermektedir. Dolayısıyla görüşmeyle elde edilen bilgi, katılımcının öznel
yargısı ya da anımsadıklarını kapsamaktadır.
 Katılımcılar bazı durumlarda sosyal olarak kabul edilebilir biçimde yanıt verme
eğiliminde olabilirler. Örneğin yanıtlar ahlaki olarak doğru olmayan bir durumsa,
katılımcı görüşmeciyi rahatsız etmeyecek ve kendisi hakkında olumsuz bir izlenim
yaratmayacak biçimde farklı yanıtlar verebilir.
 Etkili bir görüşme yapabilmek için görüşmecin yetiştirilmesi pahalı ve zaman alıcı
olabilir.
 Görüşmeci, katılımcının daha derinlemesine yanıtlar vermesi için ek sorular
sorabilir ya da
 soruların soruluş şeklini değiştirebilir. Ancak, bu durumda toplanan verilerin
standart
 olmamasına bağlı olarak katılımcılardan farklı bilgiler elde edilerek, toplanan
verilerin
 güvenirliği olumsuz etkilenebilir.
 Görüşme sonuçlarının etkililiği, katılımcının kendini ifade etme becerisiyle
ilişkilidir. Kendini sözel olarak kolay ifade edemeyen katılımcılarla görüşme
yürütmek oldukça zor olabilir.
 Görüşmeyle elde edilen nitel verilerin çözümlenmesi nicel verilere göre daha çok
zaman alıcı bir süreçtir.
 Görüşme raporu hazırlanırken araştırmacıdan kaynaklanan bazı hatalar oluşabilir.
Tanımlanan bulguların açıklanması, ilişkilendirilmesi ve anlamlandırılması
aşamalarında araştırmacının öznelliği yorumları etkileyebilir.
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Bu ünitede

görüşme

türleri üç ayrı başlık altında incelenecektir. Bunlar;

yapılandırılmamış görüşme, yarıyapılandırılmış görüşme ve yapılandırılmış görüşmedir..
İletişim araştırmalarında görüşmenin ne derece yapılandırıldığı; araştırmanın amacı, ne
oranda derinlemesine bilgi toplanması gerektiği, katılımcıların özellikleri ve katılımcılara
ayrılacak süreyle yakından ilişkilidir. Tüm bu değişkenler dikkate alınarak uygun bir görüşme
türüne karar verilmelidir.
Yapılandırılmamış görüşme, genellikle gözlem sırasında araştırmacı ile katılımcı
arasında oluşan sosyal etkileşime dayalı, soruların önceden belirlenmediği bir görüşme
türüdür. Araştırmacı, katılımcı ile sohbet tarzında gerçekleştirdiği görüşmede, katılımcının
anlatımına göre kendiliğinden gelişen sorular oluşturmaktadır.
Dolayısıyla, araştırmacı her katılımcıdan farklı yapıda veri elde edebilir ve gerekli
veriyi toplayabilmek için aynı katılımcıyla birden fazla görüşme yapmak durumunda kalabilir.
Araştırmacının amacı, görüşme sürecinde katılımcının bakış açısından katılımcının sosyal
gerçekliğini daha iyi anlayabilmektir.
Yapılandırılmamış görüşme, araştırmada birincil veri toplama aracı olarak
kullanılabileceği gibi, birincil veri toplama aracı olan katılımcı gözlem verilerini desteklemek
amacıyla da kullanılabilir. Yapılandırılmamış görüşmede görüşme sorularının içeriği,
katılımcıdan toplanan bilgilere göre kolayca değiştirilebilir. Bu durum araştırmacıya süreç
içinde esneklik sağlamaktadır. Ancak, sohbet tarzı biçiminde gerçekleşen bu görüşmede,
gerçek soruların sorulması yerine incelenmek istenen konu başlıklarının listesi yapılarak da
görüşmeciye rehberlik sağlanabilir.
Görüşmenin başarısı, katılımcının tepkilerine göre görüşmecinin araştırmanın
bağlamıyla ilişkili yeni soru geliştirme becerisiyle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla
yapılandırılmamış görüşme, görüşmeci etkisine oldukça açıktır.
Araştırmada yapılandırılmamış görüşme tercih ediliyorsa, görüşmecinin de bazı
yeterliklerine sahip olması gerekmektedir. Görüşmeci, incelenen konu hakkında bilgi sahibi
olmalı, çok farklı ortam ve durumlarda insanlarla kolay iletişim kurabilmeli, değişen
durumlarda hızlı karar alabilmeli, soruları çabuk ifade etmeli, katılımcıyı araştırmanın
bağlamı içinde yönlendirebilmelidir.
Özetle, yapılandırılmamış görüşme sürecini etkili biçimde yürütebilmek için
görüşmecinin yetkin ve deneyimli olması önerilmektedir. Yapılandırılmamış görüşmede veri
toplama özellikle, araştırmacının ilk defa bulunduğu ya da çok az bilgisi olduğu durumlarda
çok fazla zaman alıcı olabilir. Ayrıca, görüşme sohbet biçiminde geliştiği için yanıtların
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yazılması ya da kaydedilmesi güçtür. Dolayısıyla, elde edilen verilerin düzenlenmesi ve
çözümlenmesi de zaman alıcı ve zor bir süreçtir. Araştırma amaçlarının belirgin biçimde
tanımlanmış olduğu durumlarda veri toplama sürecinin daha etkili olabilmesi için
yapılandırılmamış görüşme yerine yarı-yapılandırılmış ya da yapılandırılmış görüşme
önerilmektedir.
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Yarı-yapılandırılmış görüşme, incelenmek istenen
konu hakkında katılımcılardan aynı türde bilgilerin toplanması amacıyla yapılan bir görüşme
türüdür. Bu yaklaşımda görüşme öncesinde, görüşmeciye rehberlik edecek görüşme
sorularının ya da konu başlıklarının yer aldığı görüşme formu hazırlanır.
Hazırlanan görüşme formu, yanıtlanması istenilen bütün konuları kapsayan geniş bir
liste biçimindedir. Görüşmeci, görüşme formunda yer alan soruları sorabilir, bununla beraber
ayrıntılı bilgi toplama amacıyla ek sorular da geliştirebilir. Yarı-yapılandırılmış görüşme, bu
biçimiyle amaçlı bir sohbete benzemektedir. Dolayısıyla, görüşme formunda yer alan
soruların belirli bir öncelik sırasıyla sorulması zorunlu değildir. Görüşmeci, hazırlanan
soruları katılımcıyla olan etkileşimine bağlı olarak farklı sırada sorabilir. Örneğin, görüşme
sürecinde bir sorunun yanıtı tamamen alınmışsa, o soru tekrar sorulmayabilir ya da
katılımcının geribildirimlerine dayalı olarak ek sorular yöneltilebilir.
Yarı-yapılandırılmış görüşmede, görüşme formu yaklaşımı kullanıldığı için toplanan
veriler, yapılandırılmamış görüşme verilerine göre daha sistematiktir. Dolayısıyla, verilerin
düzenlenmesi ve çözümlenmesi görece daha kolaydır.
Yarı-yapılandırılmış görüşme soruları hazırlama aşamasında bazı konulara dikkat
etmekte yarar bulunmaktadır. Bunları kısaca aşağıdaki biçimde belirtmek olanaklıdır:
 Basit ve anlaşılır sorular hazırlayın.
 Öğrenmeye ilişkin gerçek sorular sorun.
 Soruları mantıksal bir sıra içinde düzenleyin.
 Yanıtlaması zor soruları kolay sorulardan sonra sorun.
 Açık uçlu sorular sormaya özen gösterin.
 Sorularda yönlendirme içeren ifadelerden kaçının.
 Bir soru içinde birden fazla soru sormayın.
 Alternatif sorular hazırlayın.
 Ayrıntılı bilgi elde edebilecek ek sorular hazırlayın.
 Katılımcı ilgisinin sürekliliğini sağlamak için farklı türden sorular hazırlayın.
 Birbiriyle ilişkili soruları aynı bölümde toplayın.
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 Soruların kapsamının araştırmanın amaçlarıyla uyumlu olmasına özen gösterin.
 Soru sayısının araştırmanın kapsamıyla ilişkili olmasını sağlayın.
Yapılandırılmış Görüşme her katılımcıya önceden hazırlanan soruların, aynı biçimde
ve aynı sırada sorulduğu bir görüşme türüdür. Görüşmeci, belirlenen sırada soruları sorarak
her katılımcıdan verileri toplamaya çalışır. Bu durum, daha önce açıklanan görüşme türlerine
göre görüşmeciye çok fazla esneklik sağlamamaktadır. Dolayısıyla, birden fazla görüşmecinin
kullanılacağı araştırmalar için daha uygundur.
Görüşme formunda hazırlanan sorular açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Ancak,
görüşmede sosyal etkileşim sonucu ortaya çıkabilecek ve ileride önemli olabilecek bir
konunun ayrıntılı biçimde incelenmesi söz konusu değildir. Görüşmeciden beklenilen her
katılımcıya, soruları aynı biçimde ve aynı sırada sormasıdır. Aslında bu bir sınırlılık olarak
ortaya çıksa da toplanan verilerin düzenlenmesi, karşılaştırılması ve çözümlenmesi,
yapılandırılmamış ve yarı-yapılandırılmış görüşme verilerinin çözümlenmesine oranla daha
kolaydır.
Görüşme Süreci Araştırmanın amacına ve katılımcıların özelliklerine göre en uygun
görüşme türüne karar verildikten sonra görüşme sürecinde bazı aşamalar izlenir. Bunlar;
sorularının hazırlanması, ön denemenin uygulanması, görüşmenin gerçekleştirilmesi, ses
kayıtlarının deşifre edilmesi, verilerin çözümlenmesi, doğrulanması ve raporlaştırma
aşamalarıdır. Görüşme sürecinin daha etkili ve verimli olması için bazı konulara dikkat
etmekte yarar bulunmaktadır. Bunlar kısaca aşağıda listelenmiştir:
 Görüşme yapacağınız kişinin, görüşme yerini ve zamanını belirlemesini sağlayın.
 Görüşmenin ön denemesini uygulayın.
 Görüşme amacınızı ve gizliliği açıklayan, kısa ve anlaşılır bir onay formu
hazırlayın.
 Hazırlanan soruları görüşme öncesi inceleyin.
 Katılımcının neden seçildiğini ve görüşmenin ne kadar süreceğini açıklayın.
 Görüşme sırasında ses kaydedici cihazın çalıştığından emin olun.
 Görüşme sırasında sorgulayıcı değil güven verici olmaya özen gösterin.
 Sonunda katılımcılara teşekkür etmeyi unutmayın.
 Araştırma sonuçlarının paylaşılacağını hatırlatın.
 Görüşmeleri gerçeğine uygun biçimde deşifre yapmaya özen gösterin.
 Deşifre edilen metni katılımcılara okutarak görüşmenin doğrulanmasını sağlayın.
 Etik kurallara uygun rapor yazmaya özen gösterin.
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Odak Grup Görüşmeleri Odak grup görüşmeleri, küçük katılımcı gruplarıyla
yönlendirici (moderator) bir kişi rehberliğinde yürütülen ve katılımcıların tümünü ilgilendiren
bir konuda, onların görüşlerini belirlemeyi amaçlayan görüşmelerdir. Odak grup görüşmeleri,
genellikle bir ürün, hizmet ya da olanağın kullanıcılar tarafından nasıl algılandığını ortaya
çıkarmak için gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla; incelenecek konu hakkında görüş bildirecek
bireylerden odak gruplar oluşturulmaktadır. Her bir odak grup yönlendirici kişi rehberliğinde
ayrı ayrı toplanmakta ve gruptaki katılımcılar araştırma konusuyla ilgili görüşlerini
bildirmektedirler.
İletişim araştırmalarında odak grup görüşmelerinin kullanım alanı da oldukça geniştir.
Örneğin; reklamlar için yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi, televizyon ve radyo gibi kitle iletişim
araçlarında yayımlanan programlara ilişkin algıların ve tercihlerin belirlenmesi, örgüt
kültürün betimlenmesi ya da iletişim sorunlarının saptanması gibi çok çeşitli alanlarda odak
grup görüşmeleri uygulanabilir.
Bir araştırmada en az üç odak grup oluşturulması, her bir grupta en az 6, en fazla 12
katılımcının yer alması önerilmektedir. 6 kişiden az gruplar, etkili bir grup dinamiği için
yeterli değildir. Benzer şekilde, 12 kişinin üstündeki gruplar ise, etkili bir görüşme için fazla
kalabalıktır. Her bir odak grup görüşmesinin en az bir, en fazla iki saatlik bir sürede, iki
kişinin yürütücülüğünde ve katılımcıların kendini rahat hissedebilecekleri bir ortamda
yapılması uygun olur.
Yönlendirici, gruba rehberlik ederek katılımcıların bakış açılarını anlamayı amaçlar.
Yardımcı kişi ise, katılımcıların görüşlerini kayıt altına alma amacıyla ses ya da görüntü kaydı
yapan cihazlarla teknik olarak ilgilenir ve uygun durumlarda katılımcılarla etkileşim de
kurabilir. Ancak, kaynakların sınırlı olduğu durumlarda araştırmacı her iki görevi de
üstlenebilir.
Odak grup görüşmelerinin bireysel görüşmelere oranla en önemli üstünlüğü, grup
dinamiği sayesinde yanıtların daha zengin olmasıdır. Patton’un da belirttiği gibi,
katılımcıların kendi görüşlerini başkalarının görüşlerini de dikkate alarak özgürce ifade
ettikleri, sosyal etkileşimin güçlü olduğu ortamlarda etkili veri toplanır. Bir katılımcının
yanıtı, öteki katılımcıları o konu hakkında kendi görüşlerini anlatmaya cesaretlendirebilir. Bu
tür görüşmede, katılımcılardan konu hakkında uzlaşmaları beklenmemelidir. Önemli olan
etkili bir tartışma ortamı yaratarak, incelenecek konuyla ilgili farklı bakış açılarını elde
etmektir.
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Odak grup görüşmelerinin bir diğer üstünlüğü ise, daha fazla katılımcıdan daha kısa
sürede veri elde edilerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmasıdır. Araştırmacının üç
oturumda otuz kişiden veri toplaması, bireysel görüşmelerle otuz kişiye harcayacağı
zamandan daha azdır. Ancak, odak grup görüşmelerinin planlanması da uzun zaman
alabilmektedir. Bireysel görüşmeye kıyasla daha fazla katılımcıyla iletişim kurulması, onların
bilgilendirilmesi ve ulaşım sorunlarının çözümlenmesi daha fazla zaman ve para
gerektirmektedir.
Odak grup görüşmelerinin diğer bir sınırlılığı soru sayısının bireysel görüşmeye kıyasla
daha az olması nedeniyle daha sınırlı bilgi toplanmasıdır. Ayrıca, her bir katılımcıya bireysel
görüşmeye kıyasla daha az konuşma süresi düşmesi; cinsellik, politik ve dini görüş gibi
hassas konular üzerinde görüş toplamanın güç olması ve bazı katılımcıların bazı konularda
görüşlerini belirtirken başat olup diğer katılımcıları da etkilemesidir. Bu nedenle, odak grup
görüşmelerinin etkili olabilmesi büyük ölçüde yönlendirici becerilerine bağlıdır. Yönlendirici,
odak grubunda yer alan tüm bireylerin etkin katılımını sağlamalıdır.
Odak grup görüşme sürecinin daha etkili ve verimli olması için bazı konulara dikkat
etmekte yarar bulunmaktadır. Bunlar kısaca aşağıda listelenmiştir:
 Katılımcıları karşılayarak toplantı odasına alınmasını sağlayın.
 Görüşme sürecinde hitabı kolaylaştırmak için önceden hazırlanan katılımcıların
isimlerini belirten isim kartlarını masaya yerleştirin ya da herkesin yakasına
takmasına özen gösterin.
 Görüşmenin amacını belirttikten sonra ses/görüntü kaydının başlamasını sağlayın.
 Açılış konuşmasında; görüşmelerin amacını, katılımcıların görüş ve önerilerinin
önemini, ses/görüntü kaydının alınacağını, gizlilik ilkesini ve toplantının olası
süresini katılımcılara açıklamaya çalışın.
 Önceden hazırlanmış odak grup görüşmesi sorularını katılımcılara yöneltin ve tüm
katılımcıların her soruyu yanıtlamasını sağlayın.
 Anlaşılmayan konularda açıklama yapmaya özen gösterin.
 Olumlu ve olumsuz geribildirim vermekten kaçının.
 Geç gelen katılımcılar için kısa bir açıklama yapmayı unutmayın.
 Mümkün olduğunca yanıtlarla ilgili notlar almaya çalışın.
 Görüşme sonunda teşekkür ederek ses/görüntü kaydını durdurun.
 Görüşme sonrası konuyla ilgili görüşler bildirilirse not almayı unutmayın.
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12.2. Gözlem
Gözlem, geçmişte çoğunlukla antropolojik çalışmalara özgü veri toplama aracı olarak
görülmüştür. Ancak son yıllarda, sosyoloji, psikoloji, eğitim ve iletişim araştırmalarında da
yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırmacının, konu hakkında ayrıntılı bilgi elde etmek
istiyorsa veri toplama aracı olarak görüşme yöntemini tercih edebileceğini bir önceki başlıkta
belirtmiştik. Ancak, görüşmeye katılan bireyler, sorulan sorulara doğru yanıt vermeyebilir. Bu
durumda bireylerin davranışlarıyla söyledikleri arasında farklılık olup olmadığı konusunda
bize yardımcı olacak araç gözlemdir.
Gözlem; bireylerin, nesnelerin ve olayların sistematik bir biçimde izlenerek
betimlenmesidir. Davranışların doğasıyla ilgili ayrıntılı, kapsamlı ve zamana yayılmış veriler
toplanabilir. Patton’a göre bilimsel araştırmalarda veri toplama aracı olarak kullanılan
gözlemin, sıradan bireylerin yaptığı gözlemden farkı; gözlemcinin yetiştirilmiş olması ve
gözlemlerin sistematik biçimde toplanmasıdır.
Araştırma sürecinde gözlemler, genellikle yazılarak kaydedilir. Bununla beraber, video
ve ses kaydedici cihazlarla elde edilen kayıtlar ya da fotoğraflar da veri kaynağı olarak
toplanmaktadır. Elde edilen bütün bu kayıtlara saha notları da denilmektedir. Özellikle
iletişim araştırmalarında insanların birbirleriyle nasıl etkileşim kurdukları, izleyici
motivasyonlarının kaynağı, sosyal paylaşım sitelerindeki ya da çevrimiçi tartışma
gruplarındaki etkileşimlerin nasıl inşa edildikleri konusunda gözlemle veri toplanabilir.
Gözlem Türleri bu ünitede iletişim araştırmalarında kullanılabilecek gözlem türleri iki
ayrı başlık altında incelenecektir. Bunlar; katılımcı gözlem ve doğrudan gözlemdir. Bu iki
yaklaşım da araştırmacının başka bir deyişle gözlemcinin, gözlem sürecindeki rolüne ilişkin
sınıflandırmaya dayanmaktadır.
Katılımcı Gözlem Katılımcı gözlem temelde etnografik araştırmalarda yaygın olarak
kullanılan veri toplama aracıdır. Bu yaklaşımda araştırmacı, incelemek istediği topluluğun
etken bir üyesi olarak gruba katılarak gözlemini gerçekleştirir. Öncelikle gözlemci, incelemek
istediği toplulukla belirli bir süre geçirmeli, gruba ait etkinliklerde grubun doğal üyesi olarak
görev almalı ve sonuçta o topluluğun bir üyesi olarak benimsenmelidir.
Bu yaklaşımda gözlemcinin rolü, tam katılımcı ya da gözlemci olarak katılımcı olabilir.
Tam katılımcı rolünde, gözlemci incelemek istediği topluluğun doğal bir üyesi olarak görev
alarak bireylerin davranışlarını doğrudan gözlemler. Gerektiğinde topluluk içinde yer alan
kişilerle konuşarak onların bakış açılarını yorumlar. Burada temel amaç, belirli bir kültürü o
kültüre ait bireylerin bakış açısından betimlemektir. Dolayısıyla, araştırmacı standart bir
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gözlem ya da görüşme formu kullanmayabilir. Araştırmacının asıl amacı, incelemek istediği
kültürü ayrıntılı biçimde tanımlamaktır.
Gözlemci olarak katılımcı rolünde ise, gözlemci incelenen topluluğun doğal bir
üyesidir, ancak gözlemcinin rolü bütün üyeler tarafından bilinmektedir. Tam katılım ile
gözlemci olarak katılımcı arasındaki en büyük fark, tam katılımda topluluğun üyelerinin
gözlemcinin araştırmacı kimliğinden habersiz olmasıdır.
Gözlemci olarak katılımcı da ise, araştırmacının kimliği gözlenen kişiler tarafından
bilinmektedir. Araştırmacı kimliğinin belirtilmemesi ya da saklanması etik sorunları da
beraberinde getirmektedir. Önceden gözlemcinin kimliğine ilişkin katılımcılara bilgi
verilmemişse bile, gözlemin sonunda mutlaka grup üyelerine araştırmanın amacı açıklanıp,
verilerin araştırmada kullanılabilmesi için izinleri alınmalıdır.
Katılımcı gözlemin en önemli sınırlılığı verilerin kaydedilmesinde yaşanan güçlüklerdir.
İncelenen topluluğun doğal ortamında gözlem yapmak ve bu gözlemleri kayıt altına almak
oldukça zordur. Buna bağlı olarak da araştırmacının verileri sınıflandırıp çözümlemesi de
güçleşmektedir.
Doğrudan Gözlem Bu yaklaşımda gözlemci, incelenmek istenen topluluğu
gözlemleyerek betimlemelerde bulunur. Araştırmacı topluluğun sosyal ortamında katılımcı
değildir, rolü sadece izlemek ve kaydetmektir. Bu yaklaşımda katılımcı gözlemde olduğu gibi
araştırmanın amacına bağlı olarak gözlemcinin farklı rolleri bulunmaktadır. Gözlemcinin rolü,
tam gözlemci ya da katılımcı olarak gözlemci olabilir. Tam gözlemci rolünde, gözlemci
araştırılmak istenen sosyal ortamın içinde yer almaz. Araştırmacı, toplulukta yer alan
bireylerle etkileşim içinde değildir sadece dışarıdan gözleyendir. Tam katılımda da olduğu
gibi tam gözlemde de araştırmacının kimliği topluluk üyeleri tarafından bilinmemektedir.
Örneğin, çevrimiçi tartışma gruplarındaki sohbetleri takip etmek.
Katılımcı olarak gözlemci rolünde ise, araştırmacı ya da gözlemci incelenen ortam
üzerinde mümkün olduğunca az katılımı bulunmaktadır. Gözlemci incelenen kültürün doğal
bir üyesi değildir. Bu yaklaşım daha çok görüşmeler yapılırken kullanılmaktadır. Araştırmacı,
incelenecek kültürde yer almadan, o grubun bireyleriyle görüşmeler sürecinde gözlemlerde
bulunarak veri toplamaya çalışır.
Katılımcı ve doğrudan gözlemlerin her ikisinde de yapılandırılmamış, yarıyapılandırılmış ya da yapılandırılmış görüşmelerle gözlem verileri desteklenebilir. Birçok
nitel araştırmada görüşme ve gözlem birlikte kullanılmaktadır. Bununla beraber, günlükler de
kullanılmaktadır. Günlük kayıtlarında, katılımcılardan her gün yaptıklarını, hissettiklerini ve
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düşündüklerini yazmaların istenir. Bu veriler de araştırmacıya katılımcıların bakış açılarını
anlama konusunda yardımcı olmaktadır.
Diğer veri toplama araçlarıyla karşılaştırıldığında gözlemin bazı üstünlükleri ve
sınırlılıkları bulunmaktadır. Bunlar kısaca aşağıda yer almaktadır.
Anket gibi nicel veri toplama araçlarında katılımcılar, soruların yanıt seçeneklerini
doldurarak geribildirim sağlarlar. Ancak bu yanıtların gerçekten seçilen kişiler tarafından
doldurulduğu ya da hangi koşullar altında yanıtlandığı araştırmacı tarafından bilinemez.
Gözlemin en önemli üstünlüğü, araştırmacıya davranışları doğrudan ve uzun süreli olarak
kapsamlı biçimde gözleme olanağı sunmasıdır.
Gözlemin bir diğer üstünlüğü de, araştırılmak istenen davranışın doğal ortamında
incelenmesidir. Doğal ortamda gerçekleşen davranışlar gerçeği daha yakından temsil ederek
sonuçların geçerliğinin artmasına katkıda bulunur.
Bu yaklaşımın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Örneğin; gözlem yapan bir
araştırmacının, doğal ortam üzerinde kontrolünün olmaması ve toplanan bilgiler gözlemcinin
öznel algılarını yansıttığı için verilerin sayısallaştırılmasında güçlükler yaşanabilir. Ayrıca
araştırmacı, gözlem yapılacak alana girmek için gerekli onayı alırken bazı sıkıntılarla
karşılaşabilir ya da sonrasında topluluk içinde güven duygusu yaratmak için büyük çaba
harcaması gerekebilir.
12.3. Doküman İncelemesi
Doküman incelemesi, araştırılması istenen konu hakkında bilgi içeren yazılı, görsel ya
da işitsel materyallerin çözümlenmesidir. Bu yaklaşım, gözlem ve görüşmenin olanaklı
olmadığı durumlarda tek başına veri toplama aracı olarak kullanılabileceği gibi gözlem ve
görüşme verileri desteklemek ve araştırmanın geçerliğini artırmak amacıyla da ek bilgi
kaynağı olarak da kullanılabilir.
Araştırmalarda hangi dokümanların veri kaynağı olarak kullanılabileceği araştırmanın
problemi ve amaçlarıyla ilişkilidir. Örneğin örgütsel iletişimle ilgili bir araştırmada, kurumun
misyon tanımı, yıllık kurum raporları, kurum içi ve dışı yazışmalar, bölümler arası
yazışmalar, insan kaynakları hedefleri, halkla ilişkiler dokümanları, kurumsal yayınlar ya da
basın açıklamaları gibi dokümanlar veri kaynağı olarak kullanılabilir. Araştırmalarda bunlara
ek olarak Tabloda listelenen dokümanlar araştırmalarda veri kaynağı olarak kullanılabilir.
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Nitel araştırmalarda, dokümanlar iki türde toplanabilir. Birincisi, araştırma konusunun
geçmişi ya da tarihsel süreci bulguların yorumlanmasında önemli olduğunda arşiv verileri,
araştırmada doküman olarak kullanılmaktadır.
İkincisi ise, araştırmanın veri toplama sürecinde çekilen fotoğraflar, katılımcılarla
yapılan görüntü ve ses kayıtları ya da katılımcıların çizimleri gibi araştırmacı tarafından
kaydedilen veriler, araştırmada doküman olarak kullanılabilir.
Dokümanlar elektronik biçimde de elde edilebilir. Elektronik veriler de Tabloda
belirtilen yazılı, görsel ve işitsel belgelerin elektronik türünü içerebilir. Kurumların web
sayfaları, e-postalar, çevrimiçi tartışma gruplarının yorumları ya da bloglar gibi çeşitli türde
veriler araştırmalarda kullanılabilir. Elektronik veri kullanımının bazı üstünlükleri
bulunmaktadır. Bu tür veriler, İnternet’in hipermetinsellik temelinde yapılandığı için
araştırma konusuna ilişkin başka kaynaklara erişim de kolaylaşmaktadır.
Bir diğer üstünlüğü ise, elektronik ortamda hem arşiv verilerine ulaşılabilir hem de epostalar ya da çevrimiçi tartışma gruplarında gerçek zamanlı verilere ulaşılabilmenin kolay
olmasıdır. Bununla beraber, elektronik veri kullanılırken mutlaka bir kopyası çıkarılarak ayrı
bir bilgisayarda ya da taşınabilir diskte saklanması gereklidir, çünkü araştırmacının elinde
olmayan nedenlerle teknik olarak verinin silinmesi ya da hasar görmesi mümkün olabilir.
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Doküman incelenme süreci, ardışık olarak ilerleyen bazı aşamaları içermektedir.
Bunlar; dokümanlara ulaşma, özgünlüğünün kontrol edilmesi ve kullanım izinlerinin alınması,
dokümanların anlaşılması, çözümlenmesi ve veriyi kullanma aşamalarıdır. Bu aşamalar
aşağıda kısaca açıklanmıştır:
Dokümanlara ulaşma: Bu aşamada, incelenecek konuya ilişkin dokümanlara
gereksinim olup olmadığı, nerelerden ve kimlerden elde edileceği hakkında bazı kararlar
verilmektedir. Bu aşamadaki kararlar, araştırmacının fazla veriyle uğraşmamasına da yardımcı
olmaktadır.
Dokümanların özgünlüğünün kontrol edilmesi ve kullanım izinlerinin alınması: Bu
aşamada, ulaşılan dokümanların doğruluğu ve güvenirliği kontrol edilir. Özgünlüğü kontrol
edilmeyen dokümanlar, daha sonra etik sorunlar ortaya çıkartabilir. Bunun sonucunda
araştırmanın ve araştırmacının güvenirliği de sorgulanabilir. Dokümanların özgünlüğü kontrol
edilirken; belgelerde kapsanan verilerin araştırma konusuyla ilgili olup olmadığı, verilerin
hangi kaynaklardan (birincil/ikincil) elde edildiği, belgelerde değiştirme ya da tahribat olup
olmadığı, yazarların kimlikleri, nerede ve ne zaman yayınlandığı ya da aynı olguya ait farklı
kaynaklardan elde edilen dokümanlar arasında tutarlılığa ilişkin sorgulamalar yapılmaktadır.
Bu aşamada dokümanların özgünlüğünü kontrol eden araştırmacı, dokümanı sağlayan kişi ya
da kurumlardan da dokümanların araştırmada nasıl kullanılacağına ilişkin gerekli izinleri de
almalıdır.
Dokümanların anlaşılması ve çözümlenmesi: Bu aşamada dokümanlar okunarak,
verilerin sınıflandırılması ve çözümlemesi yapılmaktadır. Araştırmacı, araştırmayı sadece
dokümanlara dayalı olarak gerçekleştirecekse, bu dokümanların birbirleriyle karşılaştırmalı
olarak çözümlenmesi gerekmektedir. Aynı olguya ilişkin farklı dokümanlar arasında tutarlılık
düzeyi ve belirli olaylara ilişkin farklı bakış açıları sorgulanmalıdır. Araştırmanın amacına
göre kapsamlı bir içerik çözümlemesi yapılmalıdır. Elde edilen dokümanlar gözlem ve
görüşme gibi başka veri toplama araçlarıyla birlikte kullanılıyorsa, burada da tüm verilerin
birbirleriyle karşılaştırmalı olarak çözümlenmesi gerekir. Ancak, bu durumda karmaşık veri
çözümlemesine gerek olmayabilir.
Veriyi kullanma: Dokümanların bir araştırmada kullanılması belirli kurum ya da
kişileri zor durumda bırakmayacak biçimde gizlilikleri korunmalıdır. Gerçek isimler yerine
takma isimler kullanılmalıdır. Tanımlamalar ya da betimlemeler içinde ilgili kişi ya da
kurumların gizliliği hakkında da dikkat etmek gerekmektedir.
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Bölüm Sonu Soruları
1: Aşağıdaki şıklardan hangisi nitel araştırma açısından yanlış bir cümleyi içerir?
A) Nitel araştırma, insanların deneyimlerini olduğu gibi tanımlamayı ve açıklamayı
amaçlamaktadır.
B) Nitel araştırmada, olası veri kaynakları katılımcılarla yapılan görüşmeler, gözlemler ve
dokümanlardır.
C) Nitel araştırmada nesnellikten ziyade öznellik ön plana çıkmaktadır.
D) Nitel araştırmalarda elde edilen nitel veri, sayılardan oluşan bir yapı içinden değil daha çok
sözlü ve yazılı metinlerden toplanmaktadır.
E) Nitel araştırmalarda sayıların hiçbir önemi yoktur.

2: Aşağıdaki şıklardan hangisi nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşmede
görüşmecinin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?
A) Farklı bakış açılarına saygı duymalı.
B) Araştırmanın amacını bilmeli ve soruları önceden çalışmalı.
C) Görüşmenin gizlilik kurallarına bağlı kalmalı.
D) Ses ya da görüntü kaydını yürütebilecek teknik beceriye sahip olmalı.
E) İyi bir istatistik bilgisine sahip olmalı.

3: Nitel görüşme, veri toplama aracı olarak anket ya da ölçekle kıyaslandığında bazı
üstünlüklere sahiptir. Aşağıdaki şıklardan hangisi bunlardan biri değildir?
A) Görüşmeci yeterliğine bağlı olarak soruların yanıtlanma oranı yüksektir.
B) Katılımcının verdiği yanıtlar doğrultusunda beklenilmeyen konulara değinme esnekliği
yaratır
C) Ankete kıyasla daha ölçülebilir veri sağlar
D) Yüz yüze görüşmede katılımcının kullandığı dille beraber beden dili, jestleri ve mimikleri
de araştırmacıya bilgi sağlayabilir.
E) Katılımcının daha derinlemesine yanıtlar vermesi için ek sorular sorulmasına imkân sağlar.
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4: Bireylerin, nesnelerin ve olayların sistematik bir biçimde izlenerek betimlenmesi olarak
adlandırılan veri toplama aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Odak grup
B) Yapılandırılmış görüşme
C) Gözlem
D) Gözetim
E) Müşahede

5: Aşağıdakilerden hangisi bir gözlem türleri doğru olarak verilmiştir?
A) Katılımcı Gözlem – Katılmadan Gözlem
B) Katılımcı Gözlem – Müdahalesiz Gözlem
C) Doğrudan Gözlem - Dolaylı Gözlem
D) Doğrudan Gözlem - Katılımcı Gözlem
E) Doğrudan Gözlem – Sistematik Gözlem

Cevaplar:
1: E
2: E
3: C
4: C
5: D

Açık Uçlu Sorular
1) Yapılandırılmamış, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmış görüşme arasındaki farkı
açıklayınız.
2) Görüşme nedir detaylı biçimde açıklayınız.
3) Odak grup görüşmeleri nasıl yapılır açıklayınız.
4) Gözlem nedir, detaylı biçimde açıklayınız.
5) Doküman incelemesini detaylı biçimde açıklayınız.
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13. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ – III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Nitel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirlik
13.1.1. Geçerlik
13.1.2. İç Geçerlik
13.1.3. Dış Geçerlik
13.1.4. Güvenirlik
13.1.5. İç Güvenirlik
13.1.6. Dış Güvenirlik
13.1.7. İnandırıcılık
13.1.8. Aktarılabilirlik
13.1.9. Tutarlık
13.1.10. Teyit Edilebilirlik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik nasıl sağlanır?
2. Geçerlik, İç Geçerlik, Dış Geçerlik nedir?
3. Güvenirlik, İç Güvenirlik, Dış Güvenirlik nedir?
4. İnandırıcılık, Aktarılabilirlik, Tutarlık, Teyit Edilebilirlik nedir?

Anahtar Kavramlar
Geçerlilik, Güvenirlik, Aktarılabilirlik, Teyit Edilebilirlik, İnandırıcılık
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13. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ – III
Giriş
Araştırma sonuçlarının geçerli ve güvenilir olması, sonuçların inandırıcılığı açısından
kullanılan ölçütlerdendir. Özellikle nicel araştırmalarda ölçme araçlarının geçerliği ve
güvenirliği, mutlaka test edilerek araştırma raporunda ayrıntılı olarak sunulmaktadır. Bunun
için belirlenmiş yöntemler ve istatistiksel testler bulunmaktadır. Nitel araştırmalarda da nicel
araştırmalarda olduğu gibi veri toplama araçlarının geçerliğini ve güvenirliğini hesaplamak
için istatistiksel testler olmasa da bir takım yöntemler bulunmaktadır.
13.1. Nitel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirlik
Nicel araştırmalarda hangi veri toplama aracı kullanılırsa kullanılsın, bu araçlar
güvenilir ve geçerli olmalıdır. Güvenirlik, bir ölçme aracının tutarlı ölçüm yapabilmesi;
geçerlik ise ölçme aracının ölçmek istediğini ölçebilme derecesidir. Bu iki özellik birbiriyle
yakından ilişkilidir.
Nitel araştırmalarda ise geçerlik ve güvenirlik anlayışı farklılık göstermektedir. Nitel
araştırmada geçerlik, araştırma sonuçlarının doğruluğunu ifade ederken, güvenirlik ise
araştırma sonuçlarının tekrar edilebilirliğini belirtmektedir.
13.1.1. Geçerlik
Araştırmacının konuyu olduğu biçimiyle ve olabildiğine yansız araştırmasıdır. Nitel
araştırmanın doğası gereği güvenirlikle ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ancak geçerlik
açısından nitel araştırmanın bazı üstünlükleri bulunmaktadır. Nitel araştırmada araştırmacının
esnek olması bu üstünlüklerin en önemlilerinden birisidir.
Örneğin araştırmacı, araştırma sürecinde gerekli gördüğünde görüşme sorularına
yenilerini ekleyebilir, planlanmayan yeni görüşmeler yapabilir ya da elde ettiği bilgileri
doğrulamak amacıyla farklı veri toplama araçları kullanabilir. Bununla beraber, araştırma
raporunda katılımcılara ait doğrudan alıntılara yer verilmesi ve bunlara ait sonuçların
açıklanması önemlidir. Bu yaklaşımların hepsi nitel araştırmada geçerliği artıran özelliklerdir.
Bu yaklaşımların dışında geçerlik konusunda nitel araştırmacıya sunulan bazı stratejiler de
bulunmaktadır. Bunlar; iç ve dış geçerlik kavramlarıyla açıklanabilir.
13.1.2. İç Geçerlik
Araştırma sonuçlarına ulaşırken izlenen yaklaşımların, çalışılan gerçekliği ortaya
çıkarmadaki yeterliğine ilişkin geçerliktir. İç geçerliği sağlamak amacıyla araştırmacı; veri
toplama, analiz ve yorumlama sürecinde tutarlı olmalı, tutarlılığı nasıl sağladığını belirtmeli,
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sürekli elde ettiği sonuçların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını değerlendirmeli ve bunu açık ve
anlaşılır şekilde açıklamalıdır.
13.1.3. Dış Geçerlik
Araştırmada elde edilen sonuçların benzer gruplara aktarılabilir olmasıdır. 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.
Nicel araştırmada bu genelleme doğrudan olabilirken nitel araştırmada genelleme
dolaylı olarak yapılabilir. Nitel araştırmada sonuçlar, deneyimler ve örnekler biçiminde
benzer durumlara genelleme yapılabilmektedir.
Araştırmacının, raporu okuyan kişiye araştırmanın tüm aşamaları hakkında ayrıntılı
olarak bilgi vermesi gerekmektedir. Okuyucu doğrudan genelleme yapamayacaktır, ancak
deneyimlerden yararlanacaktır. Bu yaklaşımda da ayrıntılı betimlemeler araştırmanın dış
geçerliğini artırmaktadır.
13.1.4. Güvenirlik
Araştırmanın farklı zamanlarda ya da farklı kişilerle yürütülmesi durumunda aynı ya
da benzer sonuçlara ulaşılmasıyla ilişkilidir. Ancak, nitel araştırmanın temel ilkelerinden
birisi, gerçeklerin bireylere ve içinde bulunulan ortama göre sürekli bir değişim içinde olduğu
ve benzer gruplarla tekrar edilen araştırmada aynı sonuçları elde etmenin mümkün
olmamasıdır. İnsan davranışlarının doğası karmaşık ve değişkendir. Bu nedenle, hangi
araçlarla veri toplanırsa toplansın insan doğasına ait bir araştırmanın aynen tekrarı mümkün
değildir.
13.1.5. İç Güvenirlik
Başka araştırmacıların aynı veriyi kullanarak aynı sonuçlara ne oranda ulaşacaklarıyla
ilişkilidir. Nitel araştırmada, her araştırmacının olayları algılama ve yorumlama biçiminin
farklı olduğu kabul edilmektedir. Aynı verileri iki farklı araştırmacı farklı olarak
algılayacaktır. Dolayısıyla iç güvenirlik kavramı da nitel araştırmanın doğasıyla
çelişmektedir.

192

13.1.6. Dış Güvenirlik
Araştırma sonuçlarının benzer ortamlarda aynı biçimde ne oranda elde edilebileceğiyle
ilişkilidir. Bu kavrama da nitel araştırmanın doğası gereği farklı yaklaşılması gerekmektedir.
Daha önce de belirtildiği gibi, nitel araştırmanın aynen tekrarı mümkün değildir. Hem iç
güvenirlik hem de dış güvenirlik nitel araştırmanın temel özellikleriyle uyuşmasa da bu
kapsamda güvenirliği ve geçerliği artırmak için önerilen bazı yöntemler bulunmaktadır.
Tabloda önerilen bu yöntemler kısaca açıklanmıştır.

13.1.7. İnandırıcılık
Araştırma sonuçlarının inandırıcı olabilmesi için araştırmacı, elde ettiği bulguların
gerçekliğine, benzer ortamlarda sonuçların geçerliğine, süreçlerin birbiriyle tutarlı olmasına,
verilerin nesnel bir yaklaşımla toplandığına ve yine nesnel bir yaklaşımla sonuçları ortaya
koyduğuna ilişkin kanıtlar sunması gereklidir. İnandırıcılığı artırmak için önerilen stratejiler;
uzun süreli etkileşim, derinlemesine veri toplama, çeşitleme, uzman incelemesi ve katılımcı
teyididir. Aşağıda bu öneriler kısaca açıklanmıştır:
Uzun süreli etkileşim; araştırmacının, görüşme yaptığı katılımcılarla, gözlenen
ortamda ya da dokümanlarla araştırmanın doğasına uygun biçimde birlikte zaman geçirmesini
ifade etmektedir. Böylece, araştırma sürecindeki rolünden ve öznel bakış açısından ortaya
çıkabilecek etkiyi anlayabilir. Ayrıca, gözlem sayısı ve süresinin uzun olmasıyla
katılımcıların araştırmacıya olan güveni artarak katılımcıların da süreç içinde kendilerini
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doğal akışa bırakmaları kolaylaşacaktır. Görüşme yaklaşımında da görüşme süresi ilerledikçe
güven ortamı artacaktır. Kısaca, uzun süren ve geniş zamana yayılan görüşmelerde toplanan
verilerin geçerliliği daha yüksektir.
Derinlemesine veri toplama; araştırılacak konu hakkında kapsamlı ve ayrıntılı veri
toplanmasıdır. Araştırmacı, derinlemesine veri toplayarak elde ettiği sonuçları birbirleriyle
sürekli karşılaştırarak ve yorumlayarak araştırmanın geçerliğine ve güvenirliğine katkı
sağlamaktadır. Sadece veri toplayan, özetleyen bir yaklaşımın dışına çıkarak verilere eleştirel
gözle bakması, araştırma sorularına yanıt verme açısından yeterliliğini sorgulaması, ulaştığı
sonuçların gerçeği yansıtmasını ve gerekirse ek veri toplayarak teyit etmesi gerekmektedir.
Çeşitleme (triangulation); veri kaynakları, veri toplama aracı, araştırmacı ve kuram
çeşitlemesi olarak incelenebilir. Veri kaynaklarının çeşitlendirilmesi, farklı özelliklere sahip
katılımcıların araştırmada yer almasıdır. Görüşme, gözlem ve doküman incelemesi gibi farklı
veri toplama araçlarıyla elde edilen verilerin birbirini doğrulaması, araştırma sonuçlarının
geçerliğini ve güvenirliğini artırmaktadır. Herhangi bir alanda çeşitleme yapılmayan
araştırmaların geçerliği ve güvenirliği sorgulanmaktadır.
Uzman incelemesi; nitel araştırma hakkında genel bilgiye sahip ve veri toplama
araçları konusunda uzmanlaşmış kişilerin, yapılan araştırmayı çeşitli boyutlarıyla incelemesini
ifade etmektedir. Uzman, araştırmanın yöntemi, veri toplama araçları, verileri, çözümlemesi
ve sonuçların yazılması konularında araştırmacıya geribildirim sağlar. Bu yaklaşımın amacı,
araştırma sürecinin geçerli ve tutarlı olmasını sağlamak için farklı bir bakış açılarıyla
araştırmanın değerlendirilmesidir.
Katılımcı teyidi; araştırmada elde edilen verilerin ve bunlara ilişkin araştırmacının
ulaştığı sonuçların ve yorumların katılımcılar tarafından doğrulanmasıdır. Doğrulama çeşitli
biçimlerde yapılabilir. Örneğin, veri toplama sürecinin hemen sonunda ya da ilk çözümleme
raporundan

sonra

katılımcıların

görüşleri

alınabilir.

Bunların

dışında

araştırmacı,

katılımcılarla doğrulama toplantısı düzenleyenbilir.
13.1.8. Aktarılabilirlik
Nicel araştırmanın kullanılan genelleme kavramının karşılığı olarak nitel araştırmada
aktarılabilirlik kavramı benimsenmektedir. Nitel araştırmada sonuçlar doğrudan benzer
araştırmalara genellenemez. Bunun yerine, ortaya çıkan sonuçların benzer ortamlara
aktarılabilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Aktarılabilirliği artırmak için önerilen
stratejiler; ayrıntılı betimleme ve amaçlı örnekleme yapmaktır. Aşağıda bu öneriler kısaca
açıklanmıştır:
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Ayrıntılı betimleme; veri toplama araçlarıyla elde edilen verilerin yeterince
açıklanmasıdır. Okuyucuya yorum katmadan ve verinin doğasına mümkün olduğu ölçüde
sadık kalınarak veriler aktarılır. Örneğin, bu amaçla doğrudan alıntılar kullanılabilir. Amaçlı
örnekleme; nitel araştırmada aktarılabilirliği artırmak amacıyla kullanılmaktadır. İncelenmek
istenen tipik durumlar ya da bunların değişkenlik gösteren özellikleri için tercih edilmektedir.
Ayrıca, amaçlı örneklemle, araştırma süreci içinde ek örneklemeler yapılabilir.
13.1.9. Tutarlık
Nitel araştırmada nicel araştırmadaki güvenirlik yerine tutarlık benimsenmektedir.
Tutarlık incelemesinde, araştırmacının araştırma sürecinde tutarlı davranıp davranmadığını
ortaya koyulmaktadır. Tutarlık, veri toplama araçlarının oluşturulması, verilerin toplanması ve
çözümlenmesi aşamalarında mutlaka görülmelidir.
13.1.10. Teyit Edilebilirlik
Nitel araştırmada araştırmacının etkisinin hiç olmadığı bir araştırmadan söz edilemez.
Bu nedenle nesnellik yerine teyit edilebilirlik kavramı önerilmektedir. Araştırmacı, ulaştığı
sonuçları topladığı verilerle doğrulamalı ve okuyucuya ayıntılı bir betimleme sunabilmelidir.
Bu yaklaşımda dışarıdan bir uzman, araştırmada ulaşılan yargı, yorum ve öneriler için
ham verilere bakarak doğrulamasını yapabilmelidir. Dolayısıyla, araştırmacının tüm veri
toplama araçlarını, ham verilerini, çözümleme aşamasında yaptığı kodlamaları ve aldığı
notları saklamalıdır.

Bölüm Sonu Soruları
1: Aşağıdaki şıklardan hangisi nitel araştırmalarda veri toplama araçlarının geçerliği ve
güvenirliğini açısından yanlıştır?
A) Geçerlik araştırma sonuçlarının doğruluğunu ifade eder.
B) Güvenirlik bir ölçme aracının tutarlı ölçüm yapabilmesidir.
C) Nitel araştırmalarda, nicel araştırmalarda olduğu gibi veri toplama araçlarının geçerliğini
ve güvenirliğini için istatistiki testler yoktur.
D) Geçerlik açısından nitel araştırmada araştırmacının esnek olması nicel araştırmaya kıyasla
bir üstünlük alanıdır.
E) Güvenilirlik araştırma sonuçlarının tekrar edilebilirliğini ifade eder.
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2. Aşağıdaki şıklardan hangisi nicel araştırmalarda geçerliği artıran özelliklerden biri değildir?
A) Araştırmacı araştırma sürecinde gerekli gördüğünde görüşme sorularına yenilerini
ekleyebilir.
B) Araştırmacı araştırma sürecinde planlanmayan yeni görüşmeler yapabilir.
C) Araştırmacı araştırma sürecinde elde ettiği bilgileri doğrulamak amacıyla farklı veri
toplama araçları kullanabilir.
D) Araştırmacı araştırma sürecinde yöntemini tamamen değiştirebilir.
E) Araştırmacı araştırma raporunda katılımcılara ait doğrudan alıntılara yer verebilir.

3: Aşağıdaki şıklardan hangisi nitel araştırmalarda iç ve dış geçerlik ile ilgili yanlış bir
önermeyi içerir?
A) İç geçerlik, araştırma sonuçlarına ulaşırken izlenen yaklaşımların, çalışılan gerçekliği
ortaya çıkarmadaki yeterliğine ilişkin geçerliktir.
B) Eğer bir araştırmanın sonuçları benzer ortamlara ve durumlara genellenebiliyorsa
araştırmanın dış geçerliğinin olduğu söylenebilir.
C) İç geçerliği sağlamak amacıyla araştırmacı; veri toplama, analiz ve yorumlama sürecinde
tutarlı olmalı, tutarlılığı nasıl sağladığını belirtmeli, sürekli elde ettiği sonuçların gerçeği
yansıtıp yansıtmadığını değerlendirmeli ve bunu açık ve anlaşılır şekilde açıklamalıdır.
D) Dış geçerlik, araştırmada elde edilen sonuçların benzer gruplara aktarılabilir olmasıdır
E) Nitel araştırmada, bir araştırmanın sonuçları benzer ortamlara ve durumlara
genellenebilmesi doğrudan olmalıdır.

4: Aşağıdaki şıklardan hangisi nitel araştırmada sonuçların inandırıcı olabilmesi ile ilgili
yanlış bir ifadeyi içermektedir?
A) Araştırmacının elde ettiği bulguların gerçekliği önemlidir.
B) Benzer ortamlarda sonuçların geçerliği olmalıdır.
C) Süreçler birbiriyle tutarlı olmalıdır.
D) Veriler nesnel bir yaklaşımla toplanmalıdır.
E) Veriler öznel bir yaklaşımla toplanmalıdır
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5: Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmalarda inandırıcılığı arttırmak adına önerilen
stratejilerden biri değildir?
A) Odak grup
B) Uzun süreli etkileşim
C) Derinlemesine veri toplama
D) Çeşitleme
E) Katılımcı teyidi

Cevaplar:
1: B
2: D
3: E
4: E
5: A

Açık Uçlu Sorular
1) Nitel araştırmalarda aktarılabilirlik nedir? Aktarılabilirliği arttırmak için önerilen
stratejilerin adını yazıp açıklayınız.
2) Nitel ve nicel araştırmanın güvenirlik ve geçerlik açısından farklarını kısa bir biçimde
yazınız.
3) Nitel araştırmalarda inandırıcılık stratejilerinin adlarını yazıp açıklayınız.
4) Nitel araştırmalarda teyit edilebilirliği açıklayınız.
5) Nitel araştırmalarda tutarlılığı açıklayınız.
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14. VERİLERİN ANALİZİ, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Ölçme
14.2. Ölçek Geliştirme

199

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Ölçme nedir?
2. Ölçek geliştirme ne demektir? Nasıl yapılır?

Anahtar Kavramlar
Ölçme, Ölçek Geliştirme, Sürekli Değişken, Ayrık Değişken
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14. VERİLERİN ANALİZİ, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Giriş
İşlenmemiş veriler bir üretim sürecindeki hammadde olarak düşünülebilir. Toplanan
veriler tasnif edildikten sonra sıra analizine ve değerlendirmesine gelmiştir. Analiz işleminde
“neden” ve “nasıl” sorularına cevap bulunur. Analizin amacı konunun anlaşılmasını
kolaylaştırmak ve sonuçların belli bir düzen içerisinde sunulmasıdır. Veri analizine öncelikle
verilerin kodlanması ile başlanmalıdır. Bu kullanılacak olan yazılım programına ya da
yapılacak çıkarıma bağlıdır.
14.1. Ölçme
İlk iş kullanılacak program için verilerin nasıl kodlanması gerektiğinin bilinmesidir.
Verilerin kodlanmasında bir prosedür takip edilmesi, araştırmacı için kolaylık sağlayacaktır.
Bunun için bir kodlama defteri hazırlanarak aşağıdaki tablodakine benzer şekilde kodlama
yapılabilir.
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Bütün bunlar tamamlandıktan sonra sıra veri analizine gelmiştir. Bu analiz yapılan
çalışmaya göre istatistiki teknikler kullanılarak ya da yorum yaparak gerçekleştirilebilir.
Analiz işlemi üç aşamada gerçekleştirilir:
1. Verilerin kodlanması,
2. Kodlanan verilerin değerlendirilmesi,
3. Elde edilen bulguların yorumlanması.
Analiz aşamasında verilerin hangi tür değişken olduğu, ölçme düzeyi ve kullanılan
ölçeklerin ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu konuda araştırmacı yapacağı analizde
kullanacağı teknikleri ve ölçekleri konuya hâkimiyet noktasında derinlemesine incelemelidir.
İstatistiki analiz tekniklerinden en çok kullanılanlar bu eserin son bölümünde özet olarak
verilmiştir.
Sürekli ve Ayrık Değişken değeri ya da davranışları sonsuz sayılarla ifade edilebilen
değişkenlere sürekli (continuous), sadece belli değerler alabilen, devamlılık göstermeyen
değişkenlere ise ayrık (discrete) değişken denir. Bazı değişken türleri duruma göre hem
sürekli hem de ayrık olarak ifade edilebilirken bazıları ise sadece bunlardan biri ile ifade
edilebilir. Sürekli değişkenlere örnek olarak, insanın boyu, yaşı, bir şeyin ağırlığı, gelir - gider
durumu, trafik kazası oranı, okur-yazarlık oranı, sıcaklık vs. verilebilir.
Ayrık değişkenlere örnek olarak ise daha çok kategorilere ayrılmış veriler, cinsiyet,
din, medenî durum, kan grubu, ırk vs. verilebilir. Bazı değişkenler ise hem sürekli hem de
ayrık değişken olarak alınabilir. Örneğin değişken olarak insanların yaşını alalım, her bir
insanın gerçek yaşı alınıyorsa bu durumda sürekli değişken olur, ama bir gruplandırma varsa
çocuk, genç, olgun, yaşlı gibi bu durumda da bu değişken ayrıktır. Buna karşılık cinsiyet
hiçbir zaman sürekli değişken olarak ifade edilemez.
Ölçme, kavramları gözleme ve anlama süreci olarak, elde edilen verileri puanlama ya da
anlama olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle sayılar ve semboller atama işlemidir. Ölçme
kimi zaman sayılarla yapılabilirken kimi zaman sadece bir anlam yükleyerek yapılır.
Hepimiz günlük yaşamımızda ölçmeyi sık sık kullanırız. Günlük kaç kalori almamız
gerektiğini hesaplama, kilomuzu ölçme, boyumuzun kaç cm olduğunu öğrenme, başarı ya da
başarısızlıklarımızı tespit etme, iyi insan ya da kötü insan olup olmadığımızı veya bir insanı
ne kadar sevdiğimizi değerlendirme gibi birçok durumda farkında olarak ya da olmayarak
ölçme işini yaparız.
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Nitel araştırmalar ve nicel araştırmalar ölçme bakımından bazı farklılıklara sahiptir.
Nicel araştırmalarda daha çok sayılar kullanılırken nitel araştırmalarda sayılara daha az
başvurulur. Nicel araştırmalarda ölçme işleminin nasıl yapılacağı veri toplamadan önce
belirlenebilirken nitel araştırmalarda veri toplama sırasında belirlenir.
Ölçme seviyesi aslında soyut bir kavramdır; fakat önemli ve geniş bir kullanıma
sahiptir. Ölçme seviyesi sürekli ve ayrık değişkene göre ve istatistikte kullanılan değişken
tipine göre farklılık göstermektedir. Araştırma metotlarında dört ölçme düzeyi vardır. Bu
ölçme düzeyleri şu şekilde ifade edilmiştir:
1. Sembolik (Nominal) ölçme
2. Sıralı (Ordinal) ölçme
3. Aralıklı (Interval) ölçme
4. Oranlı (Ratio) ölçme
Sembolik ölçme düzeyinden oranlı ölçme düzeyine doğru gidildikçe ölçmenin
hassasiyeti artmaktadır. Sembolik ölçme düzeyinde analiz yapmak diğerlerinden daha zordur.
Ölçme düzeyi arttıkça analiz yapmak kolaylaşır. Araştırmacı daha nitelikli sonuçlar elde
etmek için daima en üst düzeydeki ölçmeyi kullanmalıdır. Bu dört ölçme düzeyinin
kullanıldığı durumlar Neuman (2011) tarafından aşağıdaki tabloda net olarak ifade edilmiştir.

Ayrıca bu ölçme düzeylerinde hangi tür karşılaştırmada hangi ölçek düzeyinin
kullanılması gerektiği, kullanılabilecek ortalama değer ve ölçme düzeylerine tipik örnekler
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
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Sembolik ölçme burada nesneler gruplandırılarak sayılar ya da harşer atanır. Her bir
grup için bir sayı ya da harf atanması bir nesneyi isimlendirmektir. Bir nevi etiketleme işidir.
Bunlar arasında bir sıralama yapılamaz. Büyüklük küçüklük ya da öncelik söz konusu
değildir. Örneğin, meslekler, cinsiyet, ülkeler, çalışılan kurum, vb. durumlarda sembolik
ölçüm kullanılır.
Sıralı ölçme bu ölçme düzeyinde göreli önceliğe bakarak sıralama yapmak
mümkündür. Elemanlar arasında belli bir farktan bahsetmek mümkün değildir. Örneğin, bir
koşu yarışmasındaki sıralamada 1., 2., 3.,... Sıralamaya bakılır ancak diğer etkenler göz
önünde bulundurulmaz. Kişilerin bir konudaki tercih sıralaması vs. durumlarda sıralı ölçüm
kullanılır. Sembolik ölçme düzeyinin özelliklerine de sahiptir.
Aralıklı ölçme düzeyinde nesneler arasındaki uzaklıklar sabittir. Yani daima iki değer
arasındaki uzaklıklar eşittir. Örneğin, hava sıcaklığının ölçümünde 5 -7 derece arasındaki
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farkla 10-12 derece arasındaki fark eşittir. Bu ölçüm seviyesinde mutlak sıfır noktası yoktur.
Yani sıfır noktası mutlak yokluğu ifade etmez. Örneğin, yükseltinin sıfır olması hiçbir
seviyenin olmadığını göstermez. Sembolik ve sıralı ölçüm düzeyinin tüm özelliklerine
sahiptir.
Oranlı ölçme her türlü matematiksel işlem yapmak bu ölçme düzeyinde mümkündür.
Burada sıfır değeri mutlak sıfır değerini ifade eder. Örneğin, bir işletmenin yıllık kârı, bir
kişinin sahip olduğu araba sayısı, bir ilde bulunan banka sayısı, market sayısı vs. bu ölçüm
düzeyi ile değerlendirilebilir. Diğer ölçüm düzeylerinin tüm özelliklerine sahiptir.
14.2. Ölçek Geliştirme
Ölçek bir değişkenin oluşturulmasında bu değişkenin yoğunluğunun, seviyesinin,
gücünün

ya

da

yönünün

belirlenmesidir.

Nesnelerin

belli

veriler

doğrultusunda

sınırlandırılmasına yarayan araç ya da sistemdir. Nesnelerin sayılarla ifade edilmesi olarak da
tanımlanabilir.
Ölçeğe bu sayıların nasıl kullanılacağını ve kısıtlamaları vb. durumları belirtmek için de
başvurulur. Ölçekler iki farklı amaç için geliştirilir; birincisi, kavramsallaştırma (soyut hale
getirme) ve işlemselleştirme (somut hale getirme) sürecinde yardım eder. İkincisi, sayısal
ölçümler yapılabilmesini ve hipotezlerin test edilebilmesini sağlar. Ölçeğe örnek olarak
coğrafyada harita ölçekleri, fen bilimlerinde kullanılan basınç ölçeği, ağırlık, kütle ölçeği,
başarı ölçeği, sosyal bilimlerde Likert ölçeği, Guttman ölçeği vs. verilebilir.
İndeks: Belli farklı özellikleri toplama ya da birleştirme yoluyla bir puan atamadır. Bir
sınavdaki soruların ağırlığı bir çeşit indekstir. İndeks sadece aralıklı ve oranlı ölçümlerde
kullanılabilir.
Ölçek geliştirme: Araştırmada incelenecek olan her bir durum için bu özelliğin nasıl
ölçüleceğinin tespit edilmesidir. Ölçek geliştirme işi esasında daha soruların hazırlanması
aşamasında yapılmalıdır. Araştırmacı yapacağı araştırma için çok sayıda ölçek geliştirebilir.
Yani toplanan verilerin hangi ölçekler kullanılarak, nasıl ölçüleceğinin kararlaştırılması
gereklidir.
Farklı alanlarda birçok ölçek kullanılmaktadır. Özellikle sosyal bilimlerde en çok
kullanılan ölçekleri genel olarak karşılaştırmalı ve karşılaştırmalı olmayan ölçekler olarak
ikiye ayırmak mümkündür. Karşılaştırmalı ölçeklere örnek olarak ikili karşılaştırma matrisi
verilebilir. Karşılaştırmalı olmayan ölçekler ise kendi içinde çoklu ölçekler, tekli ölçekler ve
sürekli ölçekler olmak üzere üç gruba ayrılır. Karşılaştırmalı ölçekte, cevaplayıcıdan bir nesne
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ile diğer nesnelerin tek tek karşılaştırılması istenir. Bunu bir durumun diğer duruma göre
önemi olarak anlamak da mümkündür.
İkili karşılaştırma bu ölçekte her bir durumun diğer durumun her biri ile ayrı ayrı
karşılaştırması yapılır. Örneğin, A durumu B den 9 kat daha önemli ise B, A dan 1/9 kat daha
önemli demektir. Her bir değişkenin kendisiyle karşılaştırılmasında ise önem derecesi 1’dir.
Cevaplayıcı açısından bu tür anketleri doldurmak biraz zor olduğundan pek tercih edilen bir
ölçek değildir. Eğer 3 durum karşılaştırılması gerekiyorsa yapılması gereken karşılaştırma
sayısı n.(n-1)/2 =3.2/2 =3 tür. Örnek: 200 kişi arasında yapılan bir ankette bir ürün ile ilgili
karşılaştırma yapmaları istenmiş ve aşağıdaki ikili karşılaştırma matrisindeki cevaplar
alınmıştır.

Bu karşılaştırmadan şu anlaşılmaktadır: Maliyet ile kalite karşılaştırıldığında 75 kişi
maliyetin daha önemli olduğunu 125 kişi ise kalitenin daha önemli olduğunu belirtmiştir.
Karşılaştırmalı olmayan ölçekler kendi içinde çoklu ölçekler, tekli ölçekler ve sürekli
ölçekler olmak üzere üç gruba ayrılır.
Çoklu ölçekler ikiden çok alternatifi ya da derecelendirme yapılması gerekli olan
sorularda kullanılır. Bu tür ölçekler arasında en sık kullanılanlar Likert ölçeği, semantik
farklılıklar ölçeği ve Guttman ölçeği olarak sıralanabilir.
Likert ölçeği: 1930 yılında Rensis Likert tarafından geliştirilmiş ve bu ölçek bu kişinin
adıyla anılmaya başlanmıştır. Geniş bir kullanım alanına sahiptir ve daha çok anketlerde
kullanılmaktadır. Bu ölçekle kişilerin bir fikre ne kadar katılıp katılmadığı test edilir. Bu
ölçekte en az iki durum bulunmalıdır, yaygın olarak kullanılanı 5’li Likert ölçeğidir. Bu sayı
en fazla dokuz olarak kullanılmaktadır. Ama genel kanaat 5, 7 ya da 9’lu ölçeğin
kullanılmasıdır. Bu ölçekte nötr durumun yer alması (kararsızım, bilmiyorum vb.)
araştırmacılar tarafından tartışılmaktadır. Nötr durumun yer almasına karşı olan görüş, “Likert
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ölçeği bir derecelendirme olduğundan kararsızlık ya da bilmeme sıfır anlamına
gelmemektedir. Bir şeyi hiç kabul etmemekle, tamamen kabul etmenin orta noktası kararsızlık
ya da bilmemezlik olamaz.” fikrini savunmaktadır.

Semantik farklılıklar ölçeği bu ölçek kişilerin bir nesne, bir kavram ya da başka bir
kişi hakkındaki duygularının dolaylı olarak ölçülmesinde kullanılır. Subjektif durumların
ölçümünde belirlenen sıfata ne kadar katıldığının belirlenmesi de denilebilir. Bu ölçekte
daima iki karşıt durum ölçülür; aydınlık-karanlık, güçlü-zayıf, aktif pasif gibi. Aşağıdaki
örneklerde de görüldüğü gibi, aynı anda iki durum verilerek cevaplayıcıdan genellikle 7’li
ölçek kullanılarak birini işaretlemesi istenir. Araştırmacının tercihine bağlı olarak aralık sayısı
arttırılabilir ya da azaltılabilir.

Guttman ölçeği Birikimli ölçek olarak da adlandırılan Guttman ölçeği araştırmacı
tarafından önceden belirlenmiş durum ile veriler toplandıktan sonraki durumun farkının
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karşılaştırılması esasına dayanan ölçektir. Bunu beklenen değer ile gözlenen değer arasındaki
fark olarak da tanımlamak mümkündür.
Tekli Ölçekler soruda sadece bir durumun cevaplanması istenecekse tekli ölçekler
kullanılabilir. Tekli ölçekler kendi içinde dört gruba ayrılır. Bunlar; sıralama ölçekleri,
kategorik ölçekler, grafik ölçekler ve sabit toplamlı ölçeklerdir.
Sıralama Ölçeklerde verilen maddelerin cevaplayıcıya göre önem sırasına ya da tercih
sırasına konulması istenir. Bu istenen durum soruya göre değişiklik gösterebilir. Önemli olan
bu ölçeğin kullanılması için bir sıralamanın yapılmasını istemektir.

Kategorik Ölçeklerde cevap seçenekleri olan maddeler kategorilere ayrılmış şekilde
verilmektedir. Burada kategoriler arasında bir çakışma olmamasına dikkat edilmelidir.
Örneğin kişilerin yaşları kategorilere ayrılmışsa bu yaş grupları 15-18 birinci kategori iken bir
diğer kategori 18-21 gibi yazılmamalıdır. Verilecek kategori sayısı ile ilgili genel kabul en az
2 en fazla 9 olması yönündedir.
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Grafik ölçekler genellikle okur-yazarlığı olmayanlara ya da çocuklara uygulanan
araştırma sorularında kullanılır. Bu ölçeklerde cevaplar, kelimeler ve sayılar yerine şekiller,
grafikler veya resimlerle ifade edilir.

Sabit toplamlı ölçeklerde cevaplayıcıya belli bir puan verilmekte ve bu puanı maddeler
arasında dağıtması beklenmektedir. Genellikle bu puan 100 tam puan üzerinden
uygulanmakta ve bu 100 tam puanın dağıtılması istenmektedir. Toplam puanın bu puandan
düşük ya da fazla olması istenmez.

Sürekli Ölçekler Cevaplayıcılardan bir doğru parçası üzerinde kendilerine göre uygun
olan bir yeri işaretlemeleri istenir. Daha sonra bu doğru parçası eşit aralıklara (10 parça, 100
parça gibi) bölünerek konulan işaretin bulunduğu noktanın değeri tespit edilerek işlem yapılır.
Bu ölçek daha çok fen bilimlerinde deneylerde vs. kullanılabilir. Çok fazla işlem gerektirir.
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Burada doğrunun kaç parçaya ayrılacağı araştırmacıya ve araştırma sorusunun
özelliğine bağlıdır. Önemli olan eşit aralıklara ayrılarak işaretinin yerinin tam tespit
edilebilmesidir.
Yapılan çalışmada elde edilen bulguların yorumlanması bilimsel kurallar çerçevesinde
yapılmalıdır. Bu aşama belki de çalışmanın en önemli noktasıdır. Çünkü burada belki bulunan
yeni bir metot veya farklı bir yaklaşım tanıtılacak ya da böyle bir çalışmanın gereksiz olduğu
sonucuna varılacaktır. Sonuç bölümünde araştırmanın amacı ile elde edilen sonucun
uygunluğu belirtilmeli, tekrarlanan cümlelere girmeden elde edilen sonuçlar net olarak ifade
edilmelidir.
Bu kısımda kısaca çalışmanın amacı, veri toplama şekli, kullanılan tekniklerden de
bahsedilebilir. Değerlendirme kısmında elde edilen sonuçlar verildikten sonra, bu sonuçların
ne anlama geldiği, bu çalışmayla bilime nasıl bir katkı sağlandığı ifade edilir. Çalışmada eksik
kalan hususlar belirtilerek, bu konu ile ilgili bundan sonraki çalışmalara ışık tutması
bakımından mutlaka gelecekte yapılabilecek çalışmalar da belirtilmelidir.

Bölüm Sonu Soruları
1: Veri analizi üç aşamada gerçekleştirilir. Bu üç aşama aşağıdaki şıkların hangisinde doğru
şekilde verilmiştir?
A) -Verilerin yüzeysel analizi -Derinlikli analiz -Sonuçların paylaşılması
B) -Verilerin tasnifi -Tasnif edilen verilerin değerlendirilmesi - Elde edilen bulguların
yorumlanması.
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C) -Verilerin kodlanması -Kodlanan verilerin değerlendirilmesi -Elde edilen bulguların
yorumlanması.
D) -Verilerin yüzeysel analizi – Derinlikli analiz – Elde edilen bulguların yorumlanması.
E) -Verilerin kodlanması -Kodlanan verilerin değerlendirilmesi -Sonuçların paylaşılması

2: İnsanın boyu, yaşı, bir şeyin ağırlığı, gelir - gider durumu, trafik kazası oranı, okur-yazarlık
oranı ve sıcaklık gibi değişkenler hangi tür değişken olarak adlandırılır?
A) Biçimli
B) Devamlı
C) Süreksiz
D) Ayrık
E) Sürekli

3: Cinsiyet, din, medenî durum, kan grubu ve ırk gibi değişkenler hangi tür değişken olarak
adlandırılır?
A) Biçimli
B) Devamlı
C) Süreksiz
D) Ayrık
E) Sürekli

4: Ölçme ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
A) Ölçme, kavramları gözleme ve anlama süreci olarak, elde edilen verileri puanlama ya da
anlama olarak tanımlanabilir.
B) Ölçme bir ifadeyle sayılar ve semboller atama işlemidir.
C) Ölçme kimi zaman sadece bir anlam yükleyerek yapılabilir.
D) Ölçme sadece nicel araştırmalarda yapılabilir. Çünkü sayısal işlem gerektirir.
E) Günlük kaç kalori almamız gerektiğini hesaplama da bir ölçme işlemidir.
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5: Aşağıdakilerden hangisi araştırma metotlarında adı geçen dört ölçme düzeyinden biri
değildir?
A) Rastlantısal (Random) ölçme
B) Sıralı (Ordinal) ölçme
C) Sembolik (Nominal) ölçme
D) Aralıklı (Interval) ölçme
E) Oranlı (Ratio) ölçme

Cevaplar:
1: C
2: E
3: D
4: D
5: A

Açık Uçlu Sorular
1: Ölçek nedir? Ölçek geliştirme hakkında bilgi veriniz.
2: Likert ölçeğini detaylı şekilde anlatınız.
3: Sürekli ve ayrık değişken arasındaki farkları örnek vererek açıklayınız.
4: Ölçme nedir? Detaylı bir biçimde açıklayınız.
5: Araştırma metotlarındaki dört ölçme düzeyinin adlarını yazıp bunları kısaca açıklayınız.
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