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संख्यात्मक संशोधन ऩध्दती



UNIT – 1     (A)
सखं्यात्मक सशंोधन ऩध्दतीचे वैशशष्टये आणि व्याप्ती
वंख्मात्भक वंळोधनाची एक ऩध्दत आशे. वंख्मात्भक ऩध्दतीद्लायेच कोणत्माशी

लस्तू ककंला घटनांचे लस्तूननष्ठ रयत्मा आकरन केरे जाते. वाभाजजक वंळोधनाच्मा
अध्ममनाची व्माप्ती वंऩूणण वाभाजजक जीलनाच्मा कोणत्माशी वलशळष्ट ककंला वाभान्म घटनेचा
वंळोधनाचा वलऴम म्शणून ननलड करू ळकतो. वंख्मात्भक वंळोधन ऩध्दतीत वंळोधन कताण
वाभाजजक जीलनाच्मा कोणत्माशी वलशळष्ट ककंला वाभान्म घटनेचा वळंोधनाचा वलऴम ननलड
करू ळकेतो. ज्मा वंख्मात्भक वळंोधन ऩध्दतीत वंळोधन कताण वाभाजजक वंळोधनाच्मा
अध्ममन षेत्रात शोतो.

संख्यात्मक संशोधन ऩध्दतीचे वैशशष्टये :-
1. लस्तूननष्ठता
2. वलश्लवनीमता
3. वप्रभाणता
4. वत्माऩनळीरता
5. ननजश्चतता
6. वाभान्मीकयण
7. ऩूलाणनुभान षभता



( B )

तथ्य सकंऱन तथ्याचे प्रकार :

वंख्मात्भक वाभाजजक घटनांचे अध्ममन केरे जाते म्शणजेच वाभाजजक
घटनांच्मा अध्ममनाभध्मे वंख्मात्भक ऩध्दतीचा उऩमोग करून त्मा आधाये लस्तूननष्ठ
ऩध्दती ने वंळोधन कयण्मात मेते . वंख्मात्भक वंळोधन ऩध्दती शी ननमभांचा ळोध घेण्माचा
उद्देळाने उऩमोगात आणरी गेरेल्मा तंत्राची एक व्मलस्था आशे. त्मा व्मलस्था ककंला
वंख्मात्भक ऩध्दतीचा उद्देळ कोणत्माशी घटनांच्मा वंदबाणत वत्माचा ळोध घेणे शा आशे. मा
वत्माचा ळोध कल्ऩनांच्मा आधायालय ळक्म नवतो. त्माकयीता त्मा घटनेच्मा वंफंधधत
लास्तवलक तथमांचे वंकरन कयणे अनतळम भशत्लाचे आशे. कायण त्मा शळलाम वंख्मात्भक
वंळोधन कयणे ळक्म नवते. तथमांचे वंकरन केल्मानंतय त्माचे मोग्म आणण व्मलजस्थत
लगीकयण आणण अभ्माव ल अध्ममन वलऴमाचा वंफधंधत वंकल्ऩनांची ननशभणती कयणे आलश्म
आशे.

तथ्य सकंऱनाचे महत्व :-
1. वंळोधनाचा आधाय
2. कामणकायण वंफधंाचा ळोध
3. मथाथण फोध
4. वभस्मेचा ननयाकयणात वशाय्मक
5. तुरनात्भक अध्ममनात वशाय्मक



6. लतणनाच्मा अध्ममनात वशाय्मक
7. प्रळावनात भशत्ल
8. ननमोजनाव वशाय्मक

तथ्यांचे प्रकार :-

1. प्राथशभक तथम
2. दयु्मभ तथम



( C )

सधै्दांतीक दृष्टीकोन :-

प्रत्मषलादी प्रनतभान वभाजळास्त्रात ऩयंऩयागत रूढीलादी नालाने ओऱखरा जातो. शा
दृष्टीकोन 16 व्मा ळकतकाऩावून प्रबाली याशीरा. ऩयंऩयागत वभाजळास्त्रात रूढी ननभाणण ल
वलकायताचे कायण ळोधण्माचे प्रमत्न कयणाये सानाचे वभाजळास्त्र आशे. ॲरयस्टॉटरच्मा
अध्ममनात भरुबतू ल ननगभन ऩध्दतीचा ळोध रागतो. 16 व्मा ल 17 व्मा ळतकातीर वंळोधक ल
वलचायलंत अवे ब्रुनी गॅशररी ओ न्मुटन मांनी प्रमोग ऩध्दतीचा आधाये वयंचनात्भक वलसानाचा ऩामा
यचरा. शा काऱ ऩूणणऩणे णिश्चन चचणच्मा अधधकाऱात अवतानाशी त्मांनी वलसानारा प्रमोग
ऩध्दतीत रूऩांतयीत केरे. प्रत्मषलाद व्मलजस्थतऩणे वाभाजजक घटनाभधीर अतंगणत ननयंतयतेरा
स्ऩष्ट कयण्माचा अवून त्माचा प्रभखु उद्देळ वाभाजजक वंघटन ल वाभाजजक वभुशातीर वभन्लम
ननमभांचा ळोध घेणे शोम. प्रत्मषलादाभध्मे तपे वगंत प्रत्मषलाद नालाची ळाखा 20 व्मा ळतकांचा
प्रायंबी अजस्तत्लात आरी. ज्मानुवाय वलसान तपे वंगत तवेच अनुबवलक तथमांलय आधायीत अवते.
आणणकोणत्माशी घटनेचे स्ऩष्टीकयण इंद्रिमानुबलालयआधायीत अतंबूणत अवते.

1. प्रत्मषलादी प्रनतभान
2. ननलणचनात्भक प्रनतभान


