
BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ



ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

1- Nicel araştırma (Analitik Araştırma, 

Quantitative Researchs): 

2- Nitel araştırma (Tanıtsal Araştırma, 

Qualitative Researchs): 



Nicel Araştırma

• Olgu ve olayları nesnelleştirerek  gözlemlenebilir, 
ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde 
ortaya koyan bir araştırma türleridir. 

• Gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif 
yapıldığı araştırmalara niceliksel, sayısal (“quantitative”) 
araştırma denir. 

• Nicel araştırmalar; 

• “Ne kadar? 

• Ne miktarda? Ne kadar sık? 

• Ne kadar yaygın?” 

• vb. gibi sorulara cevaplar arar 



Nicel Araştırma

Nicel Araştırma; 

➢ sayısal yöntem

➢ gözlem ve ölçmeye dayalı

➢ tekrarlanabilen

➢ objektif 

➢ biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi doğa 

bilimleri alanlarındaki araştırmalarda 

kullanılan  yöntemler



Nicel Araştırma Desenleri 

(Modelleri)

1.Deneysel model

2.Betimsel model

3.Bağıntısal model

4.Nedensel-Karşılaştırma modeli

5.Tarihsel Yöntem



1. Deneysel Yöntem:

İki ya da daha fazla grup üzerinde yapılan
uygulamaların,belli değişkenler açısından etkilerinin
farklılaşma boyutu incelenir.

İstatistiksel teknikler yardımıyla gruplar arası
karşılaştırmalar yaparak sonuca ulaşılır.

Egzersiz uygulamasının stres üzerine etkisinin
incelenmesi gibi.



2. Betimsel Yöntem: 

Bir konudaki mevcut durumu araştırmak ve belirlemektir.

Meslek lisesi öğrencilerinin sigara alışkanlığına karşı 
tutumlarının belirlenmesi. 



3. Bağıntısal Yöntem:

İki ya da daha fazla değişken arasında ilişki olup

olmadığını incelemek amacıyla kullanılır.

STEM etkinliği ile öğrencilerin problem çözme
becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi.



4. Nedensel-Karşılaştırma Yöntemi:

Belli bir değişken açısından farklılaşan gruplar
birbiriyle karşılaştırmak amaçlanır.

Okul öncesi öğrencilerinin akademik becerilerinin
cinsiyete göre incelenmesi.



5. Tarihsel Yöntem: 

Geçmişteki bir olayın durumu ve bu olayın

mevcut durum üzerindeki etkilerinin incelenmesidir.

Matematik ders müfredatındaki değişikliklerin

öğrencilerin o derse ilişkin başarılarına etkilerinin

incelenmesi



Avantajları

• Genelleştirilebilir 
sonuçlar üretilir.

• Farklı gruplar arasında 
karşılaştırma yapılabilir.

• Kuramların doğruluk 
derecesi tespit edilir.

• Belirli bir yapı içindeki 
ilişkilerin 
incelenmesine yarar.

Sınırlılıkları

• Mükemmel örneklem 
almak güçtür.

• Yeteri sayıda veri 
toplamak güçtür.

• Mükemmel ölçüm 
şartları her zaman 
sağlanamaz.

• Ölçme aracı önyargıyı 
da yansıtır.

• Model dışındaki veriler 
ile ilgilenmez.

Nicel Araştırmalar


