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1. BÖLÜM
GİRİŞ
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İSTATİSTİK NEDİR? NASIL ÖĞRENİLİR?
İstatistik, belirli bir amaç için verilerin toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi ve sonuçların yorumlanması ile ilgili teknik ve yöntemleri içeren bir bilim
dalıdır (Saraçbaşı ve Kutsal, 1987). Johnson (1987) istatistiği, sayısal verilerin toplanması, sınıflandırılması, sunulması ve yorumlanmasını konu alan bir bilim dalı
olarak tanımlamaktadır. Linquist’e (1989) göre istatistik, bilimsel yöntemlerle toplanmış verilerin anlamlı hale getirilmesinde kullanılan matematiksel bir tekniktir.
Heiman (1996) ise istatistiği hem verilerin analiz edilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler, hem de bu yöntemlerden elde edilen yanıtlar olarak görmektedir.
Kısaca istatistik, araştırma sorularını yanıtlamak ya da araştırma hipotezlerini test
etmek için kullanılan yöntemler ve teknikler olarak tanımlanabilir.
İstatistiği öğrenmede amaç, bir araştırmada elde edilen yanıtların ya da tepkilerin uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak nasıl yorumlanacağını bilmektir.
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İstatistiği öğrenmek için temel yol, istatistik yöntem ve tekniklerini bir istatistik
problemi içinde uygulamaktır. Heiman’a (1996) göre aşağıdaki etkinliklerin sırasıyla yapılması, istatistik yöntem ve tekniklerin öğrenilmesini kolaylaştıracaktır:
•

Çalışmak

•

Düşünmek

•

Uygulama (egzersiz) yapmak

•

Düşünmek

•

Daha fazla uygulama yapmak

İstatistikte her yeni istatistiksel kavram önceki kavramlara dayanır; bu nedenle istatistikte kavramlar ve dolayısıyla konular arasındaki aşamalılık ilişkisi
güçlüdür. İstatistiğin daha kolay öğrenilebilmesi için yeni bir konuya geçmeden
önce, bir önceki konunun kavranılıp kavranılmadığına dikkat edilmelidir (Heiman, 1996). İstatistik alanında yazılmış bir kitabın da, bu aşamalılık ilişkisine
dikkat etmesi ve konular arasındaki bağlantıları öğrencinin anlamasına yardımcı
olacak biçimde sunması gerekir.
Sosyal bilimler alanında istatistik öğretiminde sıkça karşılaşılan bir sorun
da, öğrencilerin istatistiğe yönelik kaygılarının yüksek olmasıdır. Bu nedenle, istatistik öğretiminde mümkün olduğunca matematiksel ayrıntılardan kaçınılmış
olması, bunun yanı sıra okutulacak ders kitaplarının olabildiğince basit ve anlaşılır
örneklerle desteklenmiş olması yerinde olacaktır (Forte, 1995).
Sosyal bilimler alanında okutulan istatistik dersleri için hazırlanan bu kitap,
içerdiği istatistiksel yöntem ve teknikleri matematiksel temellerine girmeksizin
okuyucuya tanıtmayı amaçlamaktadır. Kitabın tüm bölümlerinin ilk sayfasında
o bölümün kapsadığı konuların neler olduğu belirtilmiş, bölümlerin sonunda ise
işlenen konular kısaca özetlenmiştir. Konu özetinin hemen sonunda ise uygulama
yaparak öğrenmeyi pekiştirecek örnek alıştırma sorularına yer verilmiştir. Böyle bir düzenlemenin, sosyal bilimler alanında okutulan istatistiğin daha kolay ve
daha kalıcı bir öğrenmeye yol açacağı umulmaktadır.

İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA
Sosyal bilimler ampirik, yani gözleme dayanan araştırmalar üzerine kurulur.
Ampirik bulgular, gözlenen olaylardan elde edilen bulgulardır. Ampirik araştırma
ölçme gerektirir. Bu ölçme sonuçları ya da ölçümler sayılar veya sembollerdir. Bir
araştırmadan elde edilen ölçme sonuçları veriler olarak ifade edilebilir.
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Sosyal bilimler için araştırma, insan davranışını anlamaya ve bu konuda bilgi
birikimini artırmaya çalışan çok yönlü bir etkinlik olarak tanımlanabilir. Araştırmacılar, kafalarında bir araştırma problemi olduğunda araştırma yaparlar ve
sorularını yanıtlamada istatistik yöntem ve teknikleri kullanırlar. Örneğin araştırmacılar, zekanın (IQ) çalışılmasında, farklı bireylerin IQ puanlarını ölçerler; çocukların farklı kokuları nasıl algıladıklarını öğrenmek için onlardan koku algılama verilerini elde ederler; öğretmen ve yöneticilerin okulda fiziksel cezaya yönelik
tutumlarını değerlendirmek için buna yönelik tutumlarını ölçerler. Araştırmacılar, böylece düzenlenmesi ve anlamlı hale getirilmesi gereken bir yığın veri toplar
ve toplanan bu verileri düzenlemek, özetlemek, yorumlamak ve sonuç çıkarmak
için istatistiksel yöntemler kullanırlar.
Bu anlamda, bilimsel bir araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde
uygun istatistik yöntemlerin kullanılması: a) bulguları doğru bir biçimde açıklamaya b) karar vermeye c) tahmin yapmaya olanak sağlar (Johnson, 1980). Araştırma sonucunda elde edilen veriler uygun olmayan istatistikler kullanılarak çözümleniyorsa, ulaşılan sonuçların geçerli ve güvenilir olarak kabul edilmesi mümkün
değildir. Bir araştırmada hangi istatistiğin seçileceği temel olarak araştırma sorusuna, toplanan verilerin hangi ölçek düzeyinde olduğuna, değişkenin türüne ve
puanların dağılımına göre kararlaştırılır.
Bir kişi kendisi doğrudan araştırma yapmasa bile, başkalarının yaptığı araştırmaları anlamak ve öğrenmek istiyorsa istatistiğin bilgili bir kullanıcısı olmalıdır. İstatistik bilmeden, özellikle de nicel bir araştırmaların okunması, anlaşılması
ve değerlendirilmesi mümkün değildir.

İSTATİSTİĞE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
Evren (kitle, yığın, popülasyon), araştırma kapsamına giren ve aynı özellikleri taşıyan birimlerin tümüne denir. Evrenin büyüklüğü ilgilenilen özelliğe (değişkene) göre değişir. Araştırmanın evreni, araştırmanın amacına uygun olarak bir
okul, mahalle, köy, ilçe, il olabileceği gibi ülkenin tamamı da olabilir. Bu bağlamda
araştırmanın konusu ve sınırları dikkate alındığında, evrende yer alan birimlerin
sayısı da her zaman tam olarak bilinmeyebilir. Örneğin üstün yetenekli çocuklarla
ilgili bir araştırmada ülkedeki tüm üstün yeteneklileri listelemek mümkün değildir. Başka bir deyişle evren sınırlı ya da sınırsız olabilir.
Araştırma birimi, üzerinde ölçüm ya da gözlem yapılan birey ya da objelerden oluşur (Saraçbaşı ve Kutsal, 1987). Evrene ilişkin özelliklerin sayı ile belirtilen
değerlerine evrendeğer (parametre) denir. Evren ortalaması m, standart sapması
σ sembolleri ile gösterilir. İhtiyaç duyulan veriler, evreni oluşturan birimlerin ta-
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mamından toplanıyorsa bu işleme tamsayım denir (İşcil, 1977). Evren hakkında
ayrıntılı bilgilere gereksinim duyulduğunda ya da evrenin bazı önemli parametrelerinin (varyans, korelasyon, ortalama vb.) elde edilmesinin, ileride yapılacak
tahmin ya da başka türden çalışmalarda kullanılması gerektiğinde tamsayım yapılması gereklidir. Ancak çoğunlukla maliyetin yüksekliği, ulaşım, zaman darlığı
ve veri eskimesi gibi güçlükler, kimi zaman da etik sorunlar ve kontrol güçlükleri
nedeniyle evreni temsilen daha küçük gruplarla çalışılır.
Örneklem, bir evrenden örnekleme yöntemlerinden yararlanılarak seçilen ve
evrendekilerle aynı özellikleri taşıyan daha küçük gruplardır. Örneklemden elde
edilecek sonuçlara dayanılarak evren için tahminde bulunulur. Örneklem seçmek
için uygulanan yöntemlerin tümüne örnekleme denir. Evren ve örneklemde yer
alan birimlere denek ya da katılımcı denir. Evrendeki denek sayısı “N”, örneklemdeki denek sayısı “n” ile gösterilir (Saraçbaşı ve Kutsal, 1987). Evren hakkında
bilgi edinmek için onu temsilen seçilen bir örneklemden ilgilenilen özelliğe ilişkin
olarak hesaplanan ve sayısal olarak ifade edilen değere örneklemdeğer (istatistik) denir. Örneklem ortalaması “ X ”, örneklem standart sapması “S” sembolleri
ile gösterilir. Veriler, evrenin yansız bir temsilcisi olan örneklemden toplanıyor ve
bazı işlemlerle sonuçlara ulaşılıyorsa bu tür işlemlere örneklem tahminleri denir.
İstatistiksel yöntemler, betimsel istatistik ve anlam çıkartıcı (kestirisel) istatistik olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Betimsel istatistik, sayısal verilerin toplanması, betimlenmesi ve sunulmasına yarayan yöntem ve teknikleri içerir. Betimsel
istatistik, bir örneklem üzerinde ya da ulaşılabilen durumlarda evrende, gözlem
yaparak elde edilen verileri kullanmak suretiyle üzerinde çalışılan grubun özelliklerini saptamayı amaçlayan süreçtir. İstatistik denildiğinde genellikle akla gelen
budur. Anlam çıkartıcı istatistik ise, örneklemden betimsel tekniklerle saptanan
istatistiklere dayalı olarak evren değerlerine ilişkin doğru kestirimler yapılmasını
sağlayan yöntem ve teknikler olarak tanımlanır (Howell, 1987; Johnson, 1980).
Kısaca betimsel istatistik grubun özelliklerini betimlemek amacıyla kullanılan frekans, yüzde, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri ve korelasyon katsayısı gibi teknikleri içerir. Anlam çıkartıcı istatistik ise, evren hakkında hangi kestirimlerin (tahminlerin) yapılabileceğine karar vermeye yardımcı olur. Örneğin,
evrenin ortalama, frekans, yüzde ve korelasyon değerlerini örneklem değerlerinden kestirmek anlam çıkartıcı istatistiğin konusudur. Ayrıca, örneklem puanları
arasında gözlenen bir farkın ya da ilişkinin gerçekte, evrende olup olmadığını test
etmek üzere kullanılan t-testi, varyans analizi ve kay-kare vb. hipotez test etmek
için kullanılan tekniklerden oluşur.
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Değişken, nicel ya da nitel anlamda bir özelliğin belirgin olarak bir durumdan diğerine farklılık göstermesidir. Bir değişken X, Y ve Z gibi sembollerle gösterilebilir. Değişkenin eğer sadece bir değeri var ise sabit olarak isimlendirilebilir.
Değişkenle ilgili denek değerine veri denir. Veri, işlenmeye muhtaç ham bilgi olarak tanımlanabilir. Değişkenler yapılarına göre nicel ve nitel değişkenler olarak
ikiye ayrılırlar. Birey ya da objenin belli bir özelliğe sahip olması miktar olarak
açıklanabiliyorsa, bu tür değişkenlere nicel değişken denir. Burada birey ya da
objeler sahip olunan özellik açısından sıralanabilirler. Örneğin, öğrenciler matematik testi puanlarına; aileler gelir miktarlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanabilir. Akademik başarı puanı, ağırlık, zeka puanı, gelir miktarı, kütüphanedeki
kitap sayısı, bir ailenin sahip olduğu çocuk sayısı nicel değişkenlere örnek olarak
verilebilir. Nitel değişken ise birey ya da objelerin sahip olunan belli bir özellik
açısından sınıflara ayrılmasını gösterir. Konuşulan dil, ten rengi, din, akademik
ünvan, cinsiyet gibi değişkenler nitel değişkenlere örnektir. Bu değişkenlerin düzeyleri ya da alt kategorileri vardır. Örneğin cinsiyet değişkenin kız ve erkek olmak
üzere iki alt kategorisi olup, bu kategorilerin birbirlerine karşı üstünlükleri söz
konusu değildir (Heiman, 1996).
Değişkenler aldıkları değerlere göre sürekli ve süreksiz değişkenler olarak da
sınıflandırılmaktadır. Süreksiz değişken, sadece sınırlı sayıda değer alabilen değişkendir. Örneğin, bir zarın beş kez atıldığı bir deneyde her atışta elde edilen sayı
(1, 2, 3, 4, 5 ya da 6), süreksiz bir değişkenin gözlemidir ve üretilen veriler süreksiz
verilerdir. Süreksiz değişkenler ölçerek değil, sayarak gözlenir (Tanis,1987).
Süreksiz değişkenler nicel ya da nitel olabilir. Nicel süreksiz değişkenlerde özellikler tam sayılar ile belirlenir ve birey ya da objeler aldıkları değerlere göre sıraya
konulabilir. Örneğin, bir ailenin sahip olduğu çocuk sayısı 1, 2 ve 3 gibi tam sayılarla ifade edilir, kesirli sayılarla açıklanamaz. Bir ailenin çocuk sayısı 1.2 ya da 1.7
gibi tanımlanamaz, ancak aileler sahip oldukları çocuk sayısına göre sıralanabilir.
Cinsiyet, din, medeni durum ve saç rengi gibi değişkenler ise nitel süreksiz değişkenler olup, bu değişkenler bireyleri belli alt kategorilere ayırır. Burada kişileri
sahip oldukları özellik açısından sıraya koymak anlamlı değildir. Örneğin, bireyler
cinsiyet açısından kadın ve erkek olarak iki kategoriye ayrılır ve bu kategorilerin
birbirlerine üstünlükleri söz konusu değildir. Süreksiz bir değişkenin özel bir tipi
vardır. Değişkenin sadece iki kategorisi varsa buna ikilem (dichotomous) denir.
Geçti-kaldı, erkek-kadın ve canlı-cansız, ikilem örnekleridir
Sürekli değişken, iki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilen, bireylerin
ya da objelerin özelliklerini miktar olarak gösteren değişkendir. Genelde, ölçerek
bulunan herhangi bir değerin, gerçek sayı değerlerinin ranjında (aralığında) herhangi bir değer olduğu düşünüldüğünden sürekli veri olarak tanımlanır. Örneğin,

