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Ders İçerikleri:
3.1. Arka Plan ve Diğer Modüllerle İlişki:
„Giriş“ başlıklı yarıyıl temasının bir parçası olan bu modülün amacı sosyal bilimlerin temel
kavramları ve ampirik sosyal araştırma yöntemleri ile alakalı genel bir fikir vermek ve bu suretle
–sosyal bilimlerin tartışmalarına ve yöntemlerine başvurdukları oranda- A, B, C ve D
kısımlarındaki diğer modüllere temel teşkil etmektir. 4. yarıyılda verilen Ampirik Sosyal
Araştırmalar II modülü doğrudan bu modülün ikinci kısmının (Ampirik Sosyal Araştırmalara
Giriş) derinleştirilmesine yöneliktir.
3.2. İçerik:
Modül iki kısımdan oluşmaktadır:
I. Kısım: Sosyal Bilimlerin Temel Kavramları: Dersin giriş niteliğindeki ilk kısmında sosyal
bilimlerin temel kavramları ve paradigmaları örneklerle açıklanmaktadır. Ders içeriği Sosyal
Bilim analizinin kuramsal temellerini ve onun özel uygulama alanlarını içermektedir.
II. Kısım: Ampirik Sosyal Araştırmalara Giriş: Dersin ikinci kısmında ampirik sosyal
araştırmalarda nicel ve nitel yöntemler gibi ampirik bilimler alanına ait hususiyetler ve
gereklilikler tanıtılırken sosyal bilimler yöntemlerinin ve araştırma konularının (dil/metin, imaj,
işitsel-görsel medya) farklılıklarına da değinilmektedir. Temel konular, kavramlar ve yöntemsel
süreçler örnekler yardımıyla açıklanmaktadır: Ampirik alan karmaşıklığı; operasyonelleştirme,
boyutsal analiz, göstergeler ve değişkenler; yöntemsel üçgenleme; Anket Hazırlama ve
Değerlendirme, gözlem yöntemleri; anlatımsal ve biyografik röportaj, grup tartışması yöntemi,
yarı yapılandırılmış görüşme, uzman röportajı, ağ analizi ve kodlama işlemi gibi değişik nicel
veri toplama ve değerlendirme yöntemleri.
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Kazanılan Nitelikler:
4.1. Mesleki Nitelikler:
Bu modülü başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal bilimlerin temel kavram, kuram ve
sorunsalları tanıyacak ve anlayacak donanımı edinir. Bunun dışında ampirik sosyal
araştırmalara dair çeşitli yöntemsel işlemleri tespit edip hangi sorunsal için hangi yöntemin
kullanılacağı hakkında da fikir yürütebilirler. Öğrenciler bu modül ile Kültür Analizi, İletişim
Süreçleri ve Medya Bilgisi alanlarında temel nitelikler kazanırken, ampirik araştırmaları
eleştirel bakış açısıyla kontrol etme ve değerlendirme becerisi de edinir.
4.2. Genel Nitelikler:
Problem merkezli ve bilimsel-eleştirel bakışın güçlendirilmesi. Ampirik Bilgi, kuram -yöntem
ilişkisi gibi konularda duyarlılık kazanma.
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