Araştırma
Temel amaç:
Bir konuyla ilgili iyileştirme yapılması
Bilinmeyenlerin ortaya çıkarılması
Problemlerin çözülmesi
Amaca ulaşma sürecinde:
i)Bilimsel yöntem çerçevesinde planlı ve sistemli olarak veri toplanır
ii)Elde edilen veriler çözümlenir, yorumlanır
iii) Sonuçlar rapora dönüşür

Araştırma Koşulları
Belirli bir düzeyde uzmanlık gerektirir.
Yapılan araştırmaları anlayabilmek ve uygulayabilmek için de belirli
düzeyde araştırma yapabilme becerisine sahip olmak gerekir.
Sonuç olarak:
 Uzmanlığı ve araştırma becerisini sağlamaya yönelik bilimsel tutum
ve davranışlar ilgili araştırma teknikleri ile ilgili yeterliklerin
kazanılması ile gerçekleşecektir.

Araştırma Yaklaşımları
Niceliksel yaklaşımlar
Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak
ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türleri
 Bireylerin toplumsal davranışlarının gözlem, deney ve test yoluyla nesnel bir şekilde
ölçülmesi ve sayısal verilerle açıklanması
 Ne kadar? Ne miktarda? Ne kadar sık, Ne kadar yaygın? Soruları cevaplanır

Niteliksel yaklaşımlar
Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül olarak
ortaya konulması
 Bireylerin toplumsal dünyalarına ilişkin düşünce ve davranışlarının anlaşılması,
toplumsal yaşamı nasıl algıladıklarının yorumlanması
 Niçin? Nasıl? Ne şekilde? soruları cevaplanır

Niceliksel Araştırma Modelleri
Deneysel model
 Betimsel model
 Bağlantısal model
 Nedensel-Karşılaştırma modeli
 Tarihsel Yöntem

Niteliksel Araştırma Modelleri
Fenomenoloji
Etnografi
Gömülü teori
Örnek olay
 Saha Taraması(Niteliksel ya da niceliksel)

Fenomeloji
Kişinin farkında olduğu ancak ayrıntılı ve derin bir anlayışa sahip olmadığı
olgulara odaklanır.
Olaylar, deneyimler, algılar ve ya da durumlar gibi farklı şekillerde karşılaşılır, kişi
günlük yaşamında farklı olgularla farklı şekillerde karşılaşır.
Bu durum kişinin olguları tam olarak anladığı anlamına gelmemektedir.
Fenomeloji örneği: Brown, J., Sorrell, J.H., McClaren, J. & Creswell, J. W. (2006). Waiting for a Liver
Transplant. Qualitative Health Research, 16 (1), 119-136

 Karaciğer nakli için bekleme süresinin, hastalık ve ölümle ilişkili olarak belirsizlikle dolu ve zor bir zaman dilimi
olduğu düşüncesinden hareketle, bir nakil hastası için beklemenin ne anlama geldiğini daha iyi anlamak için bu
fenomenolojik çalışma tasarlanmıştır. Çalışmada karaciğer yetmezliği olan kişilerin bir nakil için bekleme
deneyiminin anlamının keşfedilmesi amaçlanmıştır1
1Tekindal,

M. & Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir
derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20 (1), 153- 182)

Araştırma Problemi ve
Amaç Cümlesinin Yazılması

Tekindal, M. & Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir
derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20 (1), 153- 182

Fenomelojik Çalışma Amaç Cümlesinin Yazılması
Çalışmanın1, giriş bölümünde, ilk olarak bir hastalık nedeniyle ortaya
çıktığından ve hastalığın sürecinden bahsedilmiş, ardından ne kadar
kişinin bu hastalıktan mustarip olduğundan ve hastalık sürecinin
zorlukları anlatılmıştır.
 Son olarak bu hastalığın neden incelenmesi gerektiği ifade edilmiş ve
araştırmanın amacı yazılmış ve giriş bölümü tamamlanmıştır.
Aynı şekilde özet bölümünde de tüm bu aşamalar kısaca
özetlenmiştir. Buradan hareketle çalışmanın amaç cümlesi
belirlenmiştir.
1Brown,

J., Sorrell, J.H., McClaren, J. & Creswell, J. W. (2006). Waiting for a Liver Transplant. Qualitative Health Research, 16 (1), 119-136

Fenomelojik Çalışma Amaç Cümlesi Örneği
“Nakil yolculuğu, aşağıdaki kilometre taşlarını içeren karmaşık bir süreçtir. Cerrahlar,
hepatologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları, beslenme uzmanları vb. tarafından
yapılan kapsamlı bir değerlendirmeden sonra, hastalar bekleme listesine alınmak üzere
seçilir (yaklaşık üçte biri değerlendirilir), bir çağrı cihazı verilir ve tıbbi hastanede olmaları
söylenir. Merkez, çağrıldıkları andan itibaren 4 saatten fazla nakil için hazırdır. Daha sonra
hastalığın şiddetine göre önceliklendirilir (MELD tarafından ölçüldüğü üzere). Bekleme
süresi daha sonra kişinin MELD değeri, organ mevcudiyeti ve kan grubu arasındaki
eşleşmeye göre belirlenir. Bu deneyimin karmaşıklıkları ve nüansları daha yakından
incelemeyi gerektirir ve bu inceleme yazarların nihai amacıdır. Bu nedenle, yapılacak
fenomenolojik çalışmanın amacı, karaciğer yetmezliği olan kişilerin, bölgedeki büyük bir
nakil merkezinde bir nakil bekleme deneyiminin ne anlama geldiğini keşfetmektir”.

Bilimsel Araştırma Çeşitleri
Amacına göre sınıflandırılması
 Kapsadığı zamana göre sınıflandırılması
Kullanılan tekniklere göre sınıflandırılması
Veri toplama biçimine göre sınıflandırılması
Yapıldığı yere göre sınıflandırılması

Bağımsız ve Bağımlı Değişkenler
Değişkenler neden sonuç ilişkisi içinde bulunuyorsa
bağımsız ve bağımlı değişken olarak sınıflandırılır.
Bağımsız değişken araştırmacının bağımlı değişken üzerindeki
etkisinin test edileceği değişkendir.
Bağımlı değişken üzerinde bağımsız değişkenin etkisinin incelendiği
değişkendir.

Örnek: Grip hastalığının tedavisinde kullanılan bir tedavi
yönteminin etkililiğinin test edilmesi
Bağımsız değişken: Kullanılan tedavi yöntemi
Bağımlı değişken: Grip hastalığının iyileşme durumu

Bağımsız Değişken Türleri
 Manipüle edilmiş bağımsız değişken
 Proje tabanlı bir eğitimin etkisinin test edildiği
çalışmada «Proje tabanlı eğitim» manipüle
edilmiş bağımsız değişkendir
 Araştırmacı deneklere bu eğitimi bilerek
vermektedir.
 Seçilmiş bağımsız değişken
 Öğrencilerin akademik başarılarının mezun
oldukları okul türüne göre değişip
değişmediğinin test edilmesi
 mezun olunan okul türü değişken olarak
araştırmacı tarafından belirlenmiştir ve
üzerinde değişiklik yapılamaz (bağımsız değ.)
 Düzenleyici bağımsız değişken
 Sınav kaygısının YGS puanı üzerindeki etkisinin incelendiği bir çalışmada çoktan seçmeli sınavlarda deneyimli olma
değişkeni bağımsız değişkenden (sınav kaygısı) farklı olarak YGS puanı üzerinde etkili olabilir.
 Çoktan seçmeli sınavlarda deneyimli olma durumu düzenleyici değişkendir.
 Dışsal bağımsız değişken araştırmanın yapıldığı yerdeki dış kaynaklı özellikleri, gürültü, ısı, ışık vb. değerlendirir.

Hipotez (Önemlilik) Testleri
Önemlilik testlerinin kullanıldığı durumların ve test sonucunun
yorumlanmasının öğrenilmesi amaçlanır.
Hedefler
Parametrik ve non-parametrik testler sıralanır
Bağımlı ve bağımsız grup arasındaki fark açıklanır
Parametrik test varsayımları sıralanır
Analiz için gerekli olan önemlilik testi seçilir
 Önemlilik testinin sonucunu yorumlanır
Testin sonucunda karar cümlesini yazılır

İncelenen Grupların
Bağımlı ya da Bağımsız Olması
Bağımlı grup /örneklem: Aynı örnek birimlerinden (aynı gruptaki
kişilerden) bir değişkene ait en az iki veri dizisi elde edildiğinde bu
grup yapısına bağımlı grup /bağımlı örneklem adı verilir.
Aynı birimlerden iki ölçüm elde edilmişse bağımlı iki örnekle /iki
grup, üç ve daha fazla ise bağımlı k-örneklem adı verilir.
Örnek: A ilacının hipertansiyon üzerindeki etkisini inceleyen bir
çalışmada 100 kalp hastasına hipertansiyon ilacı verilmeden önce ve
verilmeye başlandıktan 10 gün sonra kan basıncı değerleri ölçülüyor.
Bu örnekte aynı grup üzerinde iki ölçüm yapılıyor.
Karşılaştırma bağımlı grup içinde yapılıyor.

İncelenen Grupların Bağımlı ya da Bağımsız olması
Bağımsız grup /bağımsız örneklem: Bir değişken ile ilgili en az iki veri
dizisi en az iki ayrı örnek birimlerden elde edildiğinde bu veri dizisine
bağımsız grup (bağımsız örneklem) adı verilir.
Farklı iki gruptan iki ölçüm elde edilmişse bağımsız iki örneklem/iki
grup, üç ve daha fazla ise bağımsız k örneklem adı verilir.
 Örnek: A ilacının hipertansiyon üzerindeki etkisinin cinsiyete göre
değişip değişmediğini inceleyen bir çalışmada 50 kadın ve 50 erkek
kalp hastasına hipertansiyon ilacı verilmeden önce ve verilmeye
başlandıktan 10 gün sonra kan basıncı değerleri ölçülüyor
 Bu örnekte ayrı iki grup üzerinde iki ölçüm yapılıyor.
Karşılaştırma bağımsız iki grup arasında yapılıyor.

Hangi Test Neye Göre Seçilir?
Verinin özelliğine (parametrik /nonparametrik
Örnek büyüklüğüne /gruplardaki denek sayısı
İncelenen grupların bağımlı ya da bağımsız olmasına,
 Karşılaştırılacak grup sayısına,
 Verinin normal dağılıma uygun olup olmamasına
göre seçilir

Önemlilik Testlerinin Sınıflandırması

Veri Özelliği Nedir?

Araştırmacı verinin özelliğini tanımlayabilmelidir.

Örnek Büyüklüğü /Denek Sayısı

Hipotez Nedir?
Hipotez doğruluğu bir araştırma ya da deney ile test edilmeye çalışılan
öngörülere denir. Denenebilen (doğrulanabilir/ yanlışlanabilir) yargılardır
 Araştırmanın olası sonucuna dair yapılan tahminlerin ifadesidir
 Değişkenler arasındaki ilişkileri/farkı belirlemeye yönelik bilimsel önermelerdir
Özetle:
Karar verilirken ya bir tahmin yapılır ya da konu ile ilgili belirli bir varsayımda
bulunulur.
Gerçekleşsin veya gerçekleşmesin ileri sürülen bu tip varsayımlara HİPOTEZ denir.
Hipotez örnekleri
Yabancı dil öğrenmede yaşın etkisi vardır
Öğrencilerin ÖSS puanları, yükseköğretimdeki akademik başarılarını etkiler
X ilacı soğuk algınlığının tedavisinde Y ilacından daha etkilidir

Hipotez testleri
Hipotez testleri bir örneklem ortalaması ile bu örneklemin çekilmiş
olduğu düşünülen ortalaması etrafındaki farkın anlamlı olup olmadığını
(yani önemli bir fark olup olmadığını) araştırmaya sağlayan testlerdir.

Sıfır (Null) ve Araştırma (Alternative) Hipotezleri
H0 - Sıfır (null) hipotezi değişkenler arasında farkın ya da ilişkinin olmadığını belirtir.
İstatistiksel hipotez olarak da isimlendirilir

H1- Araştırma hipotezi değişkenler arasındaki farkın veya ilişkinin var olduğunu belirtir.
H0 örnekleri :
Öğrencilerin matematik ve fen bilgisi dersi başarıları arasında bir ilişki yoktur
(H0 :rmat - rfen=0)
Drama yöntemi veya geleneksel yöntem ile öğretim yapılan öğrencilerin başarıları puanları
arasında fark yoktur (H0 : μdrm- μgln =0)
H1 örnekleri
Öğrencilerin matematik ve fen bilgisi dersi başarıları arasında bir ilişki vardır
(H1 :rmat - rfen≠0)
Drama yöntemi ile öğretim yapılan öğrencilerin başarı puanları geleneksel yöntem ile
öğretim yapılan öğrencilerden yüksektir (H1 : μdrm- μgln> 0)

p anlamlılık düzeyi (0.05)
Ünlü bir istatistikçi olan Fisher tarafından bu hatanın maksimum kabul
edilebilir düzeyi 0,05 olarak önerilmiş ve kabul görmüştür.
Bir test sonucunda bulunan p değeri 0,05'in altında bir değer ise karşılaştırma sonucunda
anlamlı farklılık bulunduğu anlamına gelir.
P değeri, gözlemlenen sonuçların aslında test edilmek istenen durumla hiçbir alakası
olmamasının olasılığıdır.
 Modelin (sıfır hipotezi) doğru olduğu kabul edilirse, p değeri test edilen değere eşit ya da
aşırı değerler elde etme olasılığıdır.
P değeri küçüldükçe istatistiksel olarak anlamlı farklılığın kanıtı artar.
p değeri 0,01 ile 0,05 aralığında, istatistiksel olarak anlamlı fark vardır.
p değeri 0,001 ile 0,01 aralığında, yüksek düzeyde olarak anlamlı fark vardır.
p değeri 0,001 den daha küçük ise, çok yüksek düzeyde istatistiksel olarak anlamlı fark vardır.
p değeri 0,10 ile 0,05 aralığında, sınırda anlamlılık (marginally significant) anlamına gelir.

1. ve 2. Tip Hatalar
Bir hipotez testi sonucunda örneklem istatistiklerine göre şu dört durumdan birisi
gerçekleşir
H0 gerçekte doğrudur ve reddedilmemiştir (kabul edilmiştir)→ doğru karar
H0 gerçekte doğrudur, fakat reddedilmiştir (kabul edilmemiştir) → 1. tip hata
H0 gerçekte yanlıştır, fakat reddedilmemiştir (kabul edilmiştir) → doğru karar
H0 gerçekte yanlıştır ve reddedilmiştir (kabul edilmemiştir) → 2. tip hata
α: Gerçekte doğru olan sıfır hipotezinin
reddedilmesi olasılığını (anlamlılık düzeyini)
1-α
α : Gerçekte doğru olan sıfır hipotezinin
reddedilmeme (kabul edilmesi) olasılığını, testin
güvenilirlik düzeyini
β : Gerçekte yanlış olan sıfır hipotezinin
reddedilmeme (kabul edilmesi) olasılığını,
1-β :Gerçekte yanlış olan sıfır hipotezinin
reddedilmesi olasılığını, testin gücünü gösterir.

Kaynak: Towards Data Science

Type I error (alpha) = P (Rejecting the null | Null is true)
Type II error (beta) = P(Fail to reject the null | Alternative is true)
Power = P(Rejecting null | Alternative is true)
Confidence level (1-alpha) = P(fail to reject the null | Null is true)

Tip 1 hatanın Değerlendirilmesi
Hipotez test 1.000.000 defa uygulansın
p anlamlılık düzeyi 0,05 ise, null hipotezin, yani H0 ‘ın 50.000 kez
(testlerin %5'inin ) reddedilmesi beklenir.
Bu durum , bireysel bir testte null değeri reddedilmesi ile aynı şey değildir.

H0 hipotez doğru kabul edilsin.
sıfır hipotez reddedildiğinde, yanlış olma olasılığı %5 değil %100 olacaktır.

Fazla sayıda tekrarlanan testlerde , ortalama olarak vakaların %5'inde
yanlış pozitif sonuçlar alınması beklenebilir

