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1.1. Nicel Yöntemler 

Bu bölüm, özellikle tarama ve deneysel desenlere odaklanarak bir araştırma önerisi 
veya çalışması için nicel yöntemler tasarlamada önemli adımlar sunmaktadır. Bu 
desenler postpozitivist felsefi varsayımları yansıtır. 

1.2. Taramaların ve Deneylerin Tanımı 

Bir tarama deseni, bir evrenin eğilimlerinin, tutumlarının ve düşüncelerinin nicel bir 
tanımını sağlar veya bir evrenin değişkenleri arasındaki ilişkileri bu evrenin bir örneğini 
inceleyerek test eder. 

Tarama desenleri araştırmacıların üç tür soruyu cevaplamasına yardımcı olur:  

(a) betimleyici sorular, (b) değişkenler arasındaki ilişkiler hakkındaki sorular veya uzun 
periyodik (boylamsal) bir çalışmada bir tarama deseninin zaman içinde tekrarlandığı 
durumlarda; (c) zaman içinde değişkenler arasındaki yordayıcı ilişkiler hakkındaki 
sorular. 

1.3. Tarama Çalışması Planının Bileşenleri 

Tarama deseninin tasarımı standart bir format izler. 

Bu formatın sayısız örneği bilimsel dergilerde yer almaktadır ve bu örnekler faydalı 
modeller sunmaktadır. 

Aşağıdaki bölümlerde tipik bileşenler ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 

Bu bileşenleri bir araştırma önerisi olarak tasarlamaya hazırlanırken, genel bir rehber 
olarak tablo 1’de gösterilen kontrol listesindeki soruları dikkate alın. 
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  Tablo 1. Tarama Çalışması Planı Tasarımı İçin Kontrol Listesi 

 

1.4. Tarama Deseni 

Tarama deseni planının ilk bölümleri okuyuculara, tarama araştırmasının temel amacını 
ve gerekçesini tanıtabilir. Desenin gerekçesini açıklayarak bölüme başlayın. Özellikle: 

 Tarama araştırmasının amacını tanımlayın. Birincil amaç ilgilendiğiniz 
değişkenlerle ilgili bir soruyu (veya soruları )cevaplamaktır. 

 Bu çalışma için neden bir tarama deseninin tercih edilen yaklaşım türü 
olduğunu belirtin. Bu temelde tarama deseninin ekonomik oluşu, veri 
toplamada hızlı geri dönüş sağlanması gibi avantajları ve diğer tasarımları takip 
etme hızınızı engelleyen kısıtlamaları belirtmek yararlı olabilir. 

 Bir araştırma önerisinin, okuyucuları amaç ifadeleri ve araştırma 
soruları/hipotezler bölümlerinde değişkenler hakkında bilgi edinmesine 
rağmen yöntem bölümünde değişkenleri araçtaki belirli sorular veya 
hipotezlerle ilişkilendirmek yararlıdır. Bir teknik okuyucunun veri toplamanın 
değişkenlere ve sorulara/ hipotezlere nasıl bağlandığını kolayca 
belirleyebilmesi için değişkenler, araştırma soruları veya hipotezler ile anket 
aracındaki örnek maddeleri ilişkilendirmektir. Değişkenlere, sorulara veya 
hipotezlere ve belirli anket maddelerine çapraz referans veren bir tablo ve 
araştırma eklemeyi planlayın.  

 Tablo 2 varsayımsal verileri kullanan böyle bir tabloyu göstermektedir. 
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      Tablo 2. Çalışmadaki Değişkenler, Araştırma Soruları ve Maddeler

 

       Tablo 3. İstatistiki Testleri Seçme Ölçütleri

 

1.5. Deneysel Çalışma Planının Bileşenleri 

Deneysel bir çalışmanın planının standart bir formatı vardır:  

(a) katılımcılar ve tasarım, (b) işlem ve (c) ölçümler. 

Bu üç ardışık bölüm genellikle yeterlidir. 

Bölümün bu kısmında bu bileşenlerin yanı sıra deney tasarımının temel özellikleri ve 
ilgili istatistiksel analizlerle ilgili bilgileri gözden geçiriyoruz. 
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       Örnek 1. Deney Öncesi Desenler

 

      Örnek 2. Tek Denekli Desen 

 

ÖZET  

Bu bölüm, bir tarama ya da bir deneysel çalışma yürütürken bir metodolojik yaklaşım 
ve plan düzenlemek için gerekli bileşenleri tanımlamıştır. 

Bir tarama çalışması için atılan adımların ana hatları, amacın tartışılması, evren ve 
örneklemin belirlenmesi, kullanılacak araştırma araçlarının, değişkenler arasındaki 
ilişkinin, araştırma sorularının, anketteki belirli maddeler ve anketteki verilerin 
analizinde ve yorumlanmasında dikkate alınacak adımların tartışılmasıyla başlar. 
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