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ARAŞTIRMALARDA  

TEORİ KULLANIMI 
  



Araştırmalarda Teori Kullanımı 

Literatürün bir bileşeni de hangi teorilerin bilimsel çalışmadaki araştırma sorularını araştırmak 

için kullanılabilir olduğunu belirlemektir. Nicel araştırmalarda, araştırmacılar genellikle 

teorilerde ortaya atılan hipotezleri test ederler. Nicel bir doktora tezinde, araştırma önerisinin 

bir bölümü hipotezlere rehberlik edecek bir teorin sunulmasına ve açıklanmasına ayrılabilir. 

 

Nicel Araştırmalarda Teori Kullanımı 

Nicel Araştırmada Nedenselliğin Test Edilmesi 

Bir araştırmanın değişkenlerini ve nicel araştırmada nasıl kullanıldığını tartışmadan önce 

öncelikle nicel araştırmada nedensellik kavramını irdelememiz gerekir. Bu alanda önde gelen 

yazarlardan biri Blalock (1991) olmuştur.  

 Nedenselliği basit bir örnek üzerinden şöyle anlatabiliriz: günde bir bardak kırmızı şarap 

tüketimi kalp krizi riskinin azalmasına neden olur mu ?  

Bu durumda günlük kırmızı şarap tüketimi X değişkeni ve kalp krizi riski ise Y değişkeni 

olacaktır. Nedensel iddialarımızı değerlendirirken diğer önemli nokta ölçülmemiş üçüncü 

bir değişkenin olup olmadığıdır. Yani hem orta düzeyde kırmızı şarap tüketimi hem de kalp 

krizi ile pozitif ilişkili bir Z değişkeni olabilir ve kalp krizini azaltmak için nedensel faktör 

olabilir. 

Nicel Araştırmada Teori Biçimleri 

Araştırmacılar teorilerini araştırma önerilerinde bir dizi hipotez, önerme veya görsel modeller 

gibi çeşitli şekillerde ifade ederler. Bazı araştırmacılar teorilerini birbiriyle bağımlı hipotezler 

şeklinde alabilir. İkinci bir alternatif ise teoriyi, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri 

etkilemesini veya bu değişkenlere neden olmasını açıklayan bir dizi zaman ifadesi olarak 

belirtmektir. Üçüncü bir alternatif ise bir yazar herhangi bir teoriyi görsel bir model olarak 

sunabilir. Blalock (1969,1985,1991) nedensel modellemeyi savunarak sözel teorileri nedensel 

modellere dönüştürmüştür.  



 

 

 

 

 

 

 



Nicel Teorilerin Yeri  

Teori nicel araştırmalarda tümdengelim olarak kullanılabilir ve teorinin çalışmanın başında yer 

alması önerilir. Teori çalışma için bir çerçeve, araştırma soruları/hipotezler ve veri toplama 

süreçleri içinse bir organizasyon haline gelir. Araştırmacı türetilen hipotezleri veya soruları 

inceleyerek bir teoriyi test eder veya doğrular. Bu hipotezler veya sorular, araştırmacının 

tanımlaması gereken değişkenleri içerir. Daha sonra araştırmacı, araştırmadaki katılımcıların 

tutum ve davranışlarını ölçmek veya gözlemlemek için kullanılacak bir araç bulur. Ardından 

teoriyi doğrulamak veya kullanmak için veri toplar.  

 

  

Yerleştirilen Yer Avantaj Dezavantaj 

Girişte Dergilerdeki makalelerde 

sıklıkla kullanılan bir 

yaklaşımdır. Tümdengelim 

yaklaşımını ifade eder. 

Bir okuyucunun teorik temelini 

araştırma sürecinin diğer 

bileşenlerinden (örneğim 

yöntemlerle ) ayırması zordur. 

Literatür Değerlendirmesinde Teorilerin literatür 

taraması bölümünde 

verilmesi literatürün 

mantıksal bir uzantısı veya 

bir parçasıdır. 

Okurun, teoriyi literatürde 

gözden geçirilen konulardan 

ayrı olarak görmesi zordur. 

Hipotezlerden ya da araştırma 

sorularından sonra bir 

gerekçelendirme olarak 

sunulması 

Teori tartışması hipotezin 

veya araştırma sorularının 

mantıksal bir uzantısıdır. 

Çünkü değişkenlerin nasıl 

veya niçin ilişkili olduğunu 

açıklarlar. 

Bir yazar, hipotezler ve 

sorulardan sonra teorik bir 

gerekçe ekleyebilir ve teori 

kullanımının kökeni ve mantığı 

hakkında uzun bir tartışmaya 

girebilir. 

Farklı bir bölümde Bu yaklaşım teoriyi 

araştırma sürecinin diğer 

bir bileşenlerinden açıkça 

ayırır ve okuyucunun 

çalışmanın teorik temelini 

daha iyi tanımlamasını ve 

anlamasını sağlar. 

Teori tartışması, araştırma 

sürecinin diğer bileşenlerinden 

(örneğin yöntemler) ayrıdır ve 

bu nedenle, onu araştırma 

sürecinin diğer bileşenlerine 

kolayca ilişkilendiremeyebilir. 



 

Nitel Çalışmalarda Teori Kullanımı 

Nitel Araştırmada Teori Kullanımındaki Değişen Uygulamalar 

Nitel araştırmacılar çalışmalarında teoriyi çeşitli şekillerde kullanabilirler. 

Birincisi, nicel araştırmada olduğu gibi teori, davranışları ve tutumları açıklamak için 

kullanılabilir ve değişkenler, hipotezlerle zenginleştirebilir. 

Örneğin etnograflar, sosyal kontrol, dil, istikrar ve değişim ya da aile/akrabalık bağı gibi sosyal 

örgütler üzerine odaklanan nitel projelerde kültürel temaları veya kültürün farklı yönlerini 

kullanırlar. 

• Nitel araştırma öncesinde teori kullanılıp kullanılmayacağına karar verin. 

• Kullanılıyorsa teorinin çalışmada nasıl kullanılacağını tanımlayın: Örneğin bir ön 

açıklama, bir bitiş noktası veya dönüştürücü, bir bakış açısı olabilir. 

• Teoriyi çalışmanın başına veya sonuna yerleştirin. 



 

Karma Yöntem Çalışmalarında Teori Kullanımı 

Karma yöntem çalışmalarında teori kullanımı, teorinin tümdengelimli olarak nicel teori testinde 

ve geçerliliğinde kullanılmasını veya ortaya çıkan bir nitel teori ya da modelde olduğu gibi 

tümevarımlı olarak kullanılmasını içerebilir. Ayrıca teorinin, araştırmacıların çeşitli karma 

yöntem desenleri kullanarak hem nicel hem de nitel verileri topladığı, analiz ettiği ve entegre 

ettiği bir karma yöntem çalışmasına dahil edilmesinin birkaç yolu vardır. 

Sosyal Bilim Teorisi Kullanımı 

Bir sosyal bilim teorisi karma yöntem araştırmaları için kapsayıcı bir çerçeve haline gelebilir. 

Bu sosyal bilim teorisi, liderlik, iktisat, siyaset bilimi, pazarlama, davranış değişikliği veya 

herhangi bir sosyal bilimde bulunan çeşitli teorilerden çekilebilir. Bir literatür taraması 

kavramsal bir model olarak veya araştırmacının bir çalışmada bulmaya çalıştığı olguyu 

açıklama yardımcı olan bir teori olarak sunulabilir. 

• Teori (model veya kavramsal çerçeve) araştırma sorularına ya da çalışmanın hipotezine 

rehberlik edecek bir ön çerçeve olarak makalenin başına yerleştirin. 

• Ön teoriyi tanıtın ve karma yöntem çalışmasının nicel ve nitel bileşenlerini nasıl 

bilgilendireceğini açıklayın. Daha sonra çalışmadaki değişkenlerin ilişkisini açıklayın 

ve teoriyi kullanan literatür çalışmalarını tartışın. 



• Teori (model veya kavramsal çerçeve) araştırma sorularına ya da çalışmanın teorideki 

olası nedensel bağlantıların yönünü ve ana kavramları veya değişkenleri gösteren bir 

şema ekleyin. 

• Teoriyi çalışmada hem nicel hem de nitel veri toplamak için nasıl kullanacağına dair 

çerçeve sağlayın. 

• Bulguları ve sonuçları nasıl ilişkilendireceğini gözden geçirmek ve teorinin diğer 

çalışmalardaki kullanımıyla karşılaştırmak için çalışmanın sonunda teoriye geri dönün. 

 

Feminist Karma Yöntem Çalışmasında Teori Kullanımı 

Journal of Mixed Methods Research’de Hodgkin (2008) tarafından yayımlanan bir makale, 

karma yöntem çalışmasında feminist teorinin kullanımını göstermektedir. Hodking, 

erkeklerin ve kadınların farklı sosyal sermaye profillerine sahip olup olmadıklarını ve 

Avustralya’da kadınların neden sosyal ve toplumsal faaliyetlere sivil faaliyetlerden daha 

fazla katıldığını incelemiştir. Çalışmanın amacı “feminist araştırmada karma yöntemlerin 

kullanımını göstermektir.” S.(296). Araştırmacı, makalenin başında, sosyal sermaye 

çalışmalarında toplumsal cinsiyet odağının eksikliğine dikkat çekmek, kadınların 

deneyimlerini dile getirmek için nitel ve nicel araştırmaları kullanmak ve çalışmayı 

dönüştürücü bir paradigmada konumlandırmak için çalışmasının feminist araştırma 

bileşenlerini tartışmıştır.  

 

 



Özet 

Teoriler nicel, nitel ve karma yöntem araştırmalarında yer alabilir. Nitel bir araştırmada 

araştırmacılar, teoriyi değişkenler arasındaki ilişki hakkında bir açıklama sağlamak için 

kullanırlar. Bu nedenle araştırma soruları ve hipotezler oluştururken değişkenler önemli bir 

rol oynamaktadır. Bir teori, değişkenlerin nasıl ve neden ilişkili olduğunu açıklar ve 

değişkenler arasında bir köprü görevi görür. 
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Teoriyi Nicel Çalışmaya Yerleştirme Seçenekleri 



 


