
Prof.Dr.Besti Üstün



Bilimsel araştırmanın amaçları

Olayların tanımlanması

Olaylar arasındaki ilişkileri bulmak

Olayları anlamak ve açıklamak

Olayların önceden tahmin edilmesi

Olayların kontrolü

İlişkilerin içindeki sebepleri incelemek



Araştırmada temel yaklaşım bir etkenin bir 
sonucu ne şekilde etkilediğini

 ya da bir sonucun bir etkenden ne ölçüde 
etkilendiğini belirlemek 

ve etkinin gücünü hesaplayarak anlamlığını ortaya 
koymaktır.



ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Niceliksel(Kantitatif)

Niteliksel(Kalitatif)

Karma Yöntem 



DEĞİŞKENLER

Değişken, bir durumdan diğerine 
farklılık gösteren bir özelliktir. 

Araştırmalarda değişkenleri belirlemek 
oldukça önemlidir.



DEĞİŞKENLER

“Öğrenme stillerinin öğrencinin hemşirelik  
uygulamaları başarısına etkisi nedir?” 

• Öğrenme stilleri öğrenciden öğrenciye değişir 
mi?

•Uygulanan test sonucunda sınıftaki tüm 
öğrenciler aynı puanı alır mı?

•Hemşirelik uygulamaları  bir değişken midir? 



Değişkenlerin Sınıflandırılması

Değişkenler

Yapı/Özellik

Nicel Nitel

Değer 

Sürekli Süreksiz

Neden-sonuç

Bağımlı Bağımsız



DEĞİŞKENLER

Değişkenler 
yapılarına veya 

özelliklerine göre
nicel ve nitel  

Eğer değişkenin özelliği sayı ve miktar 
olarak açıklanabiliyorsa buna nicel

değişken denir. 

Başarı puanı, ağırlık ve  uzunluk 
ölçüleri birer nicel değişkendir. 



Eğer değişkenin özelliği sınıflandırılıyorsa 
nitel değişken denir. 

Nitel değişkenler (kategorik değişkenler): 
Cinsiyet, uygulanan öğretim yöntemleri, 
medeni durum, doğum yeri, öğrenim 
görülen bölüm gibi 



Değişkenler aldıkları değerlere göre sürekli 
veya süreksiz olarak sınıflandırılır.

Süreksiz değişkenler, ölçülen özellikle ilgili 
sadece sınırlı sayıda değer alır. Sayılarak elde 
edilen ve tam sayılı değerlerdir. 

Süreksiz değişken:Cinsiyet,bir ailenin sahip 
olduğu çocuk sayısı



DEĞİŞKENLERSürekli değişkenler iki ölçüm arasında 
ondalıklı değerler alabilir ve ölçüm sonucu 
elde edilen verilerdir.

Bireyin boyu(metre) sürekli değişkendir 
çünkü bireyin bu özelliği miktar olarak 
kesirli de gösterilebilir.

• Cinsiyet değişkeni nitel ve süreksiz; ailenin çocuk 
sayısı da nicel ve süreksiz; boy nicel ve sürekli; ÖSS 
puanı nicel ve sürekli değişkendir. 
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VERİ TÜRLERİ Nicel Veri : Bir deneyin sayılabilir, ölçülebilir 
özelliğini veren verilerdir. Sürekli nicel veri ve 
kesikli nicel veri olmak üzere iki türü vardır.

 l) Sürekli nicel veri: Ondalıklı değerler alabilen, 
ölçüm sonucu elde edilen verilerdir. Boy, kilo, 
ölçeklerden elde edilen puanlar gibi. 

 2)Kesikli nicel veri: Sayılarak elde edilen ve tam 
sayılı değerlerdir. Hasta sayısı,öğrenci sayısı gibi.



DEĞİŞKENLER

Değişkenler neden-sonuç ilişkisi içinde 
bulunuyorsa bu durumda bağımsız ve 
bağımlı değişken olarak sınıflandırılır. 

Bağımsız değişken(X), araştırmacının 
bağımlı değişken üzerinde etkisini test 
etmek istediği değişkendir. Bağımlı 
değişken(Y) ise üzerinde bağımsız 
değişkenin etkisi incelenen değişkendir.



Değişken Tanımı Örnek

Özellik/Yapı Nicel Özelliğe ilişkin sayı ve miktar verir. Test veya ölçek puanı

Ücret

Üretilen ekmek sayısı

Çocuk sayısı 

Nitel Özelliğe ilişkin sınıflandırma yapar. 

Kategorileri vardır. 

Medeni durum

Cinsiyet

Devam edilen okul

Öğretim yöntemi 

Değer Sürekli İki ölçüm arasında sonsuz değer alır. Boy(metre)

Ağırlık(kg)

Test puanı 

Süreksiz Sadece sınırlı sayıda değer alır. Cinsiyet

Öğretim yöntemi

Medeni durum

Çocuk sayısı 

Nedensellik Bağımlı Araştırmanın olası sonucudur.

Bireysel/grupsal farklılıklara odaklanır.

Nicel veya nitel olabilir.

Başarı puanı

Kariyer seçimi

Sınav performansı

Tutum 

Bağımsız Araştırmanın olası nedeni ifade

eder.

Etkisi test edilecek olan değişkendir.

Nicel veya nitel olabilir.

Cinsiyet

Öğretim yöntemi

Sınav kaygısı 

Meslek 



ÖRNEK

 Hemşirelerin çalışma yılının tükenmişlik 

düzeyine etkisinin incelenmesi

 Yara oluşumuna hastalık türü, cinsiyetin etkisi

 Diyaliz hastalarına verilen eğitimin uyum 

düzeyine etkisi

 Kanser hastalarının tanı sonrası deneyimlerinin 

belirlenmesi



ÖRNEK
İç hastalıkları yoğun bakım ünitelerinde çalışan 
hemşirelerin hasta iletişiminde yaşadıkları 
güçlüklerin saptanması

 Tüberküloz hastalarının yalnızlık ve depresyon 
durumlarının incelenmesi

 Kemoterapi alan jinekolojik kanserli hastaların 
hemşirelik bakım memnuniyetlerinin 
belirlenmesi



Tanımlayıcı  çalışmalar
Araştırmacının bağımsız değişkenler 
üzerinde değişiklik yapmadığı, 
tanımladığı,bağımsız değişkenler olan 
kişisel ve psikolojik özelliklerle görüş, 
tutum ve performans arasındaki ilişkiyi 
araştırır.



NEDENSEL YÖNDEN ARAŞTIRMA 
YÖNTEMLERİ

1. İLERİYE YÖNELİK

Nedenden sonuca doğru

2.GERİYE YÖNELİK

Sonuçtan nedene doğru

3.KESİTSEL

Neden ve sonuçları birlikte ele alan 







İLERİYE YÖNELİK

Nedenden sonuca doğru yönelen 
çalışmalardır

İzlem yönüne göre: Prospektif

Üzerinde çalışılan grubun niteliğine göre: 
İnsidans(yeni olgu) ya da kohort

İzlem süresine göre: Longitudinal





İleriye yönelik araştırmalar neden ya da 
nedenlerin ne tür  ve güçte bir etki yaparak 
sonuç ya da sonuçları değiştirdiğini ortaya 
koymaya çalışır.

Gerçek bir etkilenme olduğunu,

etkinin rastlantıya bağlı olmadığını 
gösterebilmek için bir kontrol grubu ile 
kıyaslayarak değerlendirir.



Geriye yönelik araştırmalar
Sonuçtan nedene doğru bakış içeren , zaman 

dilimi içinde de geriye dönük bakan çalışmalardır..

Zamana göre değerlendirildiğinde retrospektif, 
grupların özelliklerine göre ele alındığında olgu-
kontrol olarak  da adlandırılır. 



Geriye yönelik araştırmalar sonuçların hangi 
nedenlerden ne ölçüde etkilenmiş olduğunu ortaya 
koymaya çalışır.

İncelenen grubun nedenden gerçekten 
etkilendiğini göstermek için sonuç oluşmamış bir 
grup kontrol grubu olarak seçilir.



KESİTSEL ARAŞTIRMALAR



Genellikle:

Neden ve sonuçların görülme hızlarının bilinmediği

Neden ve sonuç bağıntılarının önceden 
kestirilemediği

Toplumların tanınmadığı durumlarda kullanılır





Araştırma sürecinde neden ve sonuçlar birarada 
derlenir.

Sıklıkla

1.Tanımlayıcı nitelikte

2. Prevelans belirlemeye yönelik düzenlenir.

Belirli bir hastalığın veya durumun araştırma 

sırasındaki sıklığını belirlemek üzere elde edilen 

ölçüte prevalans hızı adı verilir.



Genel Özellikleri

Uygun bir yöntemle toplumu temsil eden bir
örnek seçilir. Ayrıca kontrol grubu seçilmez.

 Veri kaynağı olarak rutin sağlık kayıtları,
anketler, fizik ve laboratuvar muayenelerinin
sonuçlarını içeren formlar kullanılabilir.



DENEYSEL ARAŞTIRMALAR



Deneysel çalışmaların temel 
kavramı değişkenlerdir 



Tanımlayıcı çalışmalar, bağımlı 
ve bağımsız değişkenler arasındaki 
ilişkiyi ve ilişki derecesini araştırır;

deneysel çalışmalar ise 
değişkenler arasındaki neden-
sonuç bağlantısını arar.



Tanımlayıcı çalışmalarda,
Bağımsız değişkenler üzerinde hiçbir
değişiklik yapılmazken;

deneysel çalışmalarda bağımsız 
değişkenler kontrollü olarak değiştirilip 
bunun bağımlı değişken üzerindeki etkisi 
ölçülür.



Deneysel araştırma desenleri

Gerçek 
deneysel 
desenler

Yarı 
deneysel 
desenler



Yarı-deneysel (quasi-experimental design 
yöntem

Deneysel desenlerin uygulanmasının mümkün olmadığı

durumlarda uygulanan modellerdir.

Bazı durumlarda kişilerin gruplara rastgele dağıtılması imkânsız

olabilir veya istenmeyebilir. Bu durumlarda alternatif olarak yarı

deneysel yöntem kullanılır.

Bu yöntem; kişilerin deney ve kontrol gruplarına

gönderilmesinde rastgele dağılımın kullanılmadığı bir

deney yaklaşımını içeren tasarımdır. Bilimsel değer bakımından

gerçek deneysel yöntemden hemen sonra gelir.



Yarı Deneysel Çalışmalar
Bir grup post test modeli

 Müdahale                                Post test

 Alçısı olan hastayı rahatlatmaya pozisyonun etkisi



Yarı Deneysel Çalışmalar
Bir grup post test modeli

 Prestest               Müdahale                  Post test

 Başetme eğitiminin tükenmişlik düzeyine etkisi.

 Tükenmişlik ölçeği  EĞİTİM Tükenmişlik ölçeği 





Gerçek deneysel tasarımda üç özellik

1. Manüplasyon       

2.Rastlantısallık (randomizasyon) 

3.Kontrol



Deneyin Bölümleri

Bağımsız değişken : Araştırmanın değiştirdiği şey

Bağımlı değişken : Bir müdahaleye tepki olarak değişen
şeyler

Öntest : Bağımlı değişkenin müdahale
edilmeden önce ölçülmesi

Sontest : Bağımlı değişkenin müdahale edildikten
sonra ölçülmesi

Deney Grubu : Müdahale edilen grup

Kontrol Grubu : Müdahale edilmeyen grup



Deneysel araştırmada araştırmacı

- Durumu (değişkenleri) değiştirebilmeli;

- İç geçerliği korumak için dışsal değişkenleri kontrol altına
almalı.

- Araştırmacı, durumu değiştirmesini etkisini yani bağımlı
değişkenleri gözleyebilmeli, ölçüm yapabilmeli

- Deneysel araştırma modelinde;

Bağımlı değişken,

Bağımsız değişken,

Kontrol değişkenlerinden oluşan bir düzen vardır.



Deneysel Yöntem (experimental design)

Bir veya daha fazla deney grubuna karşılık bir veya daha fazla
kontrol grubu seçilir.

Bu grupların seçilmesinde önemli olan kişilerin bu gruplara rastgele
dağıtılmasıdır.

Çalışmada deney grubuna müdahale edilirken, kontrol grubuna müdahale
yapılmaz.

Uygulama sonunda iki gruptan elde edilen veriler değerlendirilir.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise rastgele seçimin uygulanabilmesi için
yeterli büyüklükteki örneklemin olmasının gerekliliğidir. Çünkü
örneklemin karakteristik özelliklerinin veya bağımsız değişkenlerin deney
ve kontrol gruplarına eşit etkide bulunma olasılığına sahip olmalıdır.



Nitel Araştırma

Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve 
doküman analizi gibi nitel veri toplama 
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve 
olayların doğal ortamda gerçekçi ve 
bütüncül bir biçimde ortaya konmasına 
yönelik bir sürecin izlendiği araştırma 
türüdür. 



Temel Özellikler

 Algıların ortaya konması

 Doğal ortama duyarlık

 Araştırma deseninde esneklik

 Araştırmacının katılımcı rolü

 Nitel veri

 Tümevarımcı analiz 

 Anlama, açıklama, deneyim sağlama

 Kavram-kuram oluşturma 



Nicel araştırma Nitel araştırma

Asıl olan yöntemdir

Değişkenler kesin sınırlarıyla 
saptanabilir ve bu değişkenler 
arasındaki ilişkiler ölçülebilir

Araştırmacı olay ve olgulara 
dışarıdan bakar, nesnel bir tavır 
geliştirir

Genelleme 

Tahmin 

Nedensellik ilişkisini açıklama

Asıl olan çalışılan durumdur

Değişkenler karmaşık ve iç-içe 
geçmiştir ve bunlar arasındaki 
ilişkileri ölçmek zordur 

Araştırmacı olay ve olguları 
yakından izler, katılımcı bir tavır 
geliştirir

Derinlemesine betimleme

Yorumlama  

 Aktörlerin perspektiflerini 
anlama



Araştırma

Problemi

Kuramsal /

Kavramsal

Yapı

Araştırma

Soruları /

Denenceler

Alanın /

Örneklemin

Belirlenmesi

Araştırmacı

Rolünün

Belirlenmesi

Veri Toplama

Araçlarının /

Stratejilerinin

Geliştirilmesi
Veri Toplama

(görüşme, gözlem,

doküman

incelemesi)

Veri

Analizi

Bulguların

Betimlenmesi

Bulguların

Yorumlanması

Sonuçların

Sınırlanması ve

Genellenmesi

Sonuçların

Uygulamaya

Aktarılması
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Nitel
Araştırma
Süreci



Teşekkür 
Ederim


