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Özet: Eğitim çok sayıda değişkeni içeren karmaşık bir süreçtir. Bu durum eğitim 

ortamlarında gerçekleştirilen araştırmalarda çeşitli veri toplama araçlarından 

yararlanmayı gerektirmektedir. Veri toplama araçlarının barındırdığı avantaj ve 

dezavantajlar nedeniyle her durumda kullanılmalarını güçleştirmektedir. Bu 

nedenle tarihsel bilimsel araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları oldukça 

çeşitlenmiştir. Sosyal bilimlerde sıkça kullanılan yakın tarihte eğitim 

araştırmalarında da kullanılan vignetteler de bu çeşitliliğin bir sonucudur. 

Vignettelere ilişkin alanyazında kabul görmüş ortak bir tanım bulmak oldukça 

güçtür. Jeffries ve Maeder vignetteleri birden fazla çözümün mümkün olduğu 

durumlarda tartışmayı, muhtemel çözümleri, teşvik etmek amacıyla yazılan gerçek 

hayat durumlarını yansıtan tamamlanmamış hikayeler olarak tanımlamaktadır. 

Araştırma soruları göz önüne alınarak hazırlanan vignettelerde örnek bir olay ya 

da durum tasvir edilir ancak sonuç kısmı boş bırakılır. Katılımcının bu olay ya da 

duruma ilişkin vignettenin sonuç kısmını tamamlaması beklenir. Geleneksel veri 

toplama araçlarına kıyasla oldukça eğlenceli ve çok yönlü bir veri toplama 

aracıdır. Vignetteler hazırlanırken göz dikkat edilmesi gereken bazı ölçütler 

bulunmaktadır. Bunlar gereken miktarda detay içermesi, katılımcıların 

anlayabileceği uygun bir dil kullanılarak yazılması, katılımcıların kendilerini 

vignettelerin içinde canlandırabilmesi için gerçekçi bir durum tasvir etmesi, tasvir 

etmeyi kolaylaştırıcı yer, zaman gibi faktörleri barındırması ve çalışma amacına 

göre oluşturulacağı formatın belirlenmesi olarak sıralanabilir. Her veri toplama 

tekniğinde olduğu gibi vignetteler de avantaj ve dezavantajlara sahiptir. 

Avantajları hızlı bir biçimde uygulanabilmesi, pek çok farklı bağlamda 

kullanılabilmesi, tekrar uygulanabilmesi, katılımcılardan istenen duruma ilişkin 

ayrılı bilgi almayı sağlaması, ilgi çekici olması ve nesnel bilgi toplama olanağı 

sunması olarak sıralanabilir. Dezavantajları ise katılımcıların gerçeklik 

bağlamından uzaklaşarak tutarsız bilgi verebilmesi nedeniyle verilerin sınırlı 

düzeyde genellenebilir olmasıdır. Vignettelerden elde edilen veriler rubriklerle 

değerlendirilebileceği gibi içerik analizi yoluyla da analiz edilebilir. Oldukça 

kullanışlı bir veri toplama aracı olan vignettelerin eğitim araştırmalarında 

kullanım düzeyleri giderek artmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz COVID-19 

salgını bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi sürecini de önemli ölçüde 

etkilemektedir. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda gerçekleştirilen 

çalışmalar büyük ölçüde sekteye uğramıştır. Bu bağlamda vignetteler gibi uzaktan 

veri toplama imkanı tanıyan araçların gözden geçirilmesinin önemli olduğu 

düşünülmektedir.  
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