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Araştırma

 5 adımdan oluşur:

I. Başlangıç noktası SOSYAL ilişki
• Bir kuram, önceki araştırma bulguları, günlük yaşantı

II. Hipotez
III. Veri toplama

• Gözlem, anket, test, görüşme, kütüphane taraması

IV. İstatistiksel İşlemler
• kullanılan  testlerin geçerlilik ve güvenirliğini bulma

• Doğru istatistiksel yöntemleri kullanma

V. Bulgular
• İlişkiyi anlama

• Yeni öneriler ortaya çıkarma



• Değişken: Gözlemden gözleme değişik derecelerde değerler alabilen 
ve ölçülebilen özelliklerdir.
 Nitel Değişkenler

 Nicel Değişkenler

 Sürekli Değişkenler

 Süreksiz Değişkenler

• Araştırmanın amacına göre:
 Bağımlı Değişken

 Bağımsız Değişken

 Ara Değişken

Değişken - I



Değişken - II

Nicel Değişken Nitel Değişken

 Sayılarla ifade edilir

 Sıralama yapılır

 Sembol ve sıfatlarla 
ifade edilir
 Sıralama yapılmaz

• Boy uzunluğu  (Nicel)

• Ağırlık (Nicel)

• Medeni Durum (Nitel)

• Cinsiyet (Nitel)

• Yaş (Nicel)

• Okul türü (Nitel)

• Sporcu forma numarası (???)



Değişken - II

Sürekli Değişken Süreksiz Değişken

 matematiksel olarak 
herhangi iki değeri arasında 
bir başka değeri bulunabilir. 
 rasyonel ve reel sayılar 

kullanılır

 farklı iki değer arası 
parçalara bölünemiyor.

Tamsayı ve ifadeler 
kullanılır

• Boy uzunluğu > 1.72 m (Sürekli)

• Ağırlık > 2.5 kg  (Sürekli)

• Medeni Durum > bekar    (Süreksiz)

• Cinsiyet > erkek    (Süreksiz)

• Yaş > 3 yaş     (Sürekli)

• Okul türü > anadolu lisesi (Süreksiz)

• Sporcu forma numarası (???)



Değişken - III

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken

Sonucu etkiler

Etkileyen

 Sonuç durumda 

Etkilenen

• Öğretmenin performansı → öğrenci performansı

• Para → refah düzeyi

• Sıcaklık → sütün bozulması



Değişken - IV

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken

Ara Değişken
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• Ölçmede 0 (sıfır) kavramı ikiye ayrılır: 

I.Mutlak (Doğal) Sıfır:
• Yokluk ifade eden sıfıra mutlak/doğal sıfır denir. 

II.Keyfi / Göreli/Saymaca(Yapay) Sıfır
• Bu sıfır yokluk ifade etmez ve belirli varsayımlarla tanımlanmıştır. 

Ölçmede Sıfır Kavramı - II
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Ölçek ve Ölçek Türleri-I

Ölçek
Ölçme araçlarında kullanılan ölçme birimi

Ölçme sonuçlarının formal nitelikleri olarak tanımlanması

 dört gruba ayrılır:
1. Sınıflama Ölçekleri
2. Sıralama Ölçekleri
3. Eşit aralıklı Ölçekler
4. Oranlı Ölçekler



Ölçek ve Ölçek Türleri-II

1. Sınıflama Ölçekleri
 Gözlemin en basit biçimidir

 Birbirleri arasında matematiksel işlemler yapılamaz

 İstatiksel işlemler: frekans, yüzde, mod ve kay-kare testi

 Örnek:

kız-erkek seçim sonuçları

67%

33%

istatistiksel gösterim

kız

erkek



Ölçek ve Ölçek Türleri-III

2. Sıralama (derecelendirme) Ölçekleri
 Aynı türden olan nesnelerin ve varlıkların sahip oldukları özelliklere göre 

belli bir sıraya konulması

 Başlangıç noktasındaki sabitlik ve sıralar arası eşitlik söz konusu değildir.

 İstatiksel işlem: frekans, mod, medyan, Mann-Whitney U-testi, sıra farkların 
korelayon katsayısı (Spearman)
 Bir anket sorusu örneği:

19%

31%
37%

13%

Sonuçlar

1

2

3

4

sınıf mevcudu = 80

medyan = 3



Ölçek ve Ölçek Türleri-III

3. Eşit Aralıklı Ölçekleri
 Başlangıç nokatsı mutlak sıfır değildir.

 sıralar arası eşittir.

 Araştırmacılar daha güçlü istatistik modelleri kullanmak amacıyla Likert tipi 
ölçekleri aralık ölçeği olarak da kabul edebilir.

 İstatiksel işlem: frekans, mod, medyan, ortalama, standart sapma, pearson 
korelasyon katsayısı, t-test, F-testi (Varyans analizi) kullanılabilir. 



Ölçek ve Ölçek Türleri-V

4. Oranlı Ölçekler
 En gelişmiş ölçek türüdür.

 Mutlak sıfır noktası mevcuttur.

 Sıralar arası eşittir.

 İstatiksel ve matematiksel olarak her türlü işlem yapılır (+, -, ×, ÷).

 örnek: 
 Metre ve  kg 
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Veri Analizi 

I. Betimsel İstatistik
• Bir grubun özelliklerini betimlemek amacıyla 

kullanılan frekans, yüzde, merkezi eğilim ölçüleri, 
değişkenlik ölçüleri ve korelasyon katsayısı

• sadece gözlenen verilerin özellikleri ile ilgilenir.
• Veriler örneklem  ya da evrenin tamamından

II. Kestirisel (anlam çıkarıcı) İstatistik
• Örneklemden hesaplanan istatististiklere dayalı 

olarak evren değerlerine ilişkin doğru kestirimler 
yapılamsını sağlayan yöntemdir



Veri Analizi (Kestirimsel İstatistik)

E vren

Evren

Örneklem



Veri Analizi (Kestirisel İstatistik)

Amaç:

1. Fark ya da ilişki (Hipotez testi)
• İki veya daha fazla grup arasındaki fark

• Erkek ya da kız öğrencilerin matematik başarısı 
farkı

• İki değişken arasında ilişki
• Fen başarısı ile matematik başarısı arasındaki 

ilişki

2. Örneklem değerine bakarak evren değerini 
kestirmeye çalışma (Tahmin yöntemleri)



Hipotez testi

4 aşamada oluşur:

1. Null Hipotezi (H0): değişkenler arasında anlamlı farklılığın 
olmadığı söylenir.

- Başarı ile zeka arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

Araştırma Hipotezi (H1): değişkenler arasında anlamlı 
farklılığın olduğu söylenir.

- Başarı ile zeka arasında anlamlı bir ilişki vardır.

2. Analizde kullanılacak test istatistiği ve anlamlılık düzeyini 
belirlemek (p olasılık, α anlamlılık düzeyi)

3. Test İstatistiğinin değerini hesaplamak

4. Null hipotezi hakkında kararın verilmesi ve sonuçlarının 
yorumlanması



http://slideplayer.biz.tr/slide/2441073/



Araştırma Deseni

•Gruplararası desen (between subjects)
•Farklı denekler (Aynı deneme koşulları yada 
farklı deneme koşulları)

•Gruplariçi Desen (Within Subjects)
•Aynı deneklerin (farklı deneme koşullarında)

•Karışık desenler (mixed designs)
•Gruplararası + gruplariçi  desen 



http://www.slideshare.net/maalejw/empirical-studies-sephds



Veri Analizi için Uygun İstatistik Tekniğin Seçimi

1. Desenin türü

2. Bağımlı değişkenin ölçme düzeyi, sayısı, 
türü ve dağılımı

3. Bağımlı değişkende etkisi gözlenen değişken 
(faktör) sayısı, alt örneklemlerin sayısı ve 
büyüklükleri

4. İstatistiksel kontrol



1. Desen Türü

•Farklı ANOVA modelleri kullanılır:

•Gruplararası desen 
•Gruplariçi Desen
•Karışık Desen 



2. Bağımlı değişkenin ölçme düzeyi, sayısı, türü 
ve dağılımı

•Parametrik
•En az eşit aralıklı ölçek
•Normal Dağılım
•Verinin en az 30, 
•alt grupların 15 olması

•Non-Parametrik
•Sınıflama, sıralama
•Çarpık Dağılım



3. Bağımlı Değişkende Etkisi Gözlenen Değişken 
sayısı, alt örneklemlerin sayısı ve büyüklükleri

Analiz Bağımlı D.
Ölçek Düzeyi

Bağımsız D.
Ölçek Düzeyi

Korelasyon Eşit Aralıklı, Oran

Eşit Aralıklı,

Oran

t-test Eşit Aralıklı, Oran Sınıflandırma, Sıralama

Burada önemli noktalar:

• Bir zamanlı olaraka sadece bir tane bağımsız değişkne var.

• t-test – sadece 2 grup karşılaştırılması yapıyor.

• Korelasyon – iki grup ilişkisi
1.Correlation – only bivariate relationships



Analiz Bağımlı D.
Ölçek Düzeyi

Bağımsız D.
Ölçek Düzeyi

Regresyon Eşit Aralıklı, Oran

Eşit Aralıklı,

Oran

ANOVA Eşit Aralıklı, Oran Sınıflandırma, Sıralama

Burada önemli noktalar:

• Birden  fazla bağımsız değişken var.

• ANOVA – 2 den fazla grup karşılaştırılması yapıyor.

• Regresyon – çok değişkenli ilişki var
1.Correlation – only bivariate relationships



4. İstatistiksel Kontrol

• ANCOVA (Kovaryasyon Analizi)

Örnek: Farklı iki sınıfta farklı iki yöntemin matematik 
performansına etkisi

• Sınıfın fiziksel özellikleri
• Sınıf mevcutu
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