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kâğıt
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kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Biyoistatistiğin temel amaçlarından birisi de belirli sayıdaki örneklerden elde edilmiĢ
istatistiki bilgileri kullanarak topluma iliĢkin tahminler yapmak, bu tahminlere iliĢkin
kurulan hipotezleri (varsayımları) test ederek doğru kararlara ulaĢmaktır.
Hastalıkların ve tıbbi değiĢkenlerin devamlı izlenmesi ve bu inceleme sonucunda
meydana gelebilecek çeĢitli değiĢimlerin gözlenmesi ve test edilerek ispatlanması,
uygulanacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde oldukça önemlidir.
Bu modül ile istatistiki testleri öğrenecek ve hesaplamalarını ve yorumlarını
yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Ġstatistiki önemlilik testlerini ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Ġstatistikte önemlilik testleri nelerdir ve hangi amaçlar için kullanılır. AraĢtırınız ve
sonuçları sınıfınızda arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. ÖNEMLĠLĠK TESTLERĠ
Önemlilik testleri; araĢtırma sonucunda elde edilen değerlerin ya da varılan sonuçların
istatistiksel olarak önem taĢıyıp taĢımadığını bir baĢka ifade ile anlamlı olup olmadığını test
etmek için baĢvurulan yöntemlerdir. Örneklemden elde edilen bilgilerin tesadüfe bağlı olup
olmadığını belirlemek amacıyla uygulanır. Önemlilik testleri, araĢtırmacılara evrenden
çekilen örneklemler yardımıyla evren hakkında bir karara varma ve hipotezleri test etme
konusunda yardımcı olur.
Ġstatistiki önemlilik testlerinin baĢlıca kullanım alanları Ģunlardır:





Evrenden seçilen tek örneklemden elde edilen veriler yardımıyla evren
parametresinin belli bir değere eĢit olup olmadığının test edilmesinde
Evrenden seçilen iki ya da daha fazla grup arasındaki farkın önemli olup
olmadığının test edilmesinde
Aynı grupta farklı koĢullar altında elde edilen veriler arasındaki farkın önemli
olup olmadığının test edilmesinde
Bir örnek gruptan elde edilen dağılıĢın belli bir teorik dağılıĢa uygun olup
olmadığının test edilmesinde

Günümüzde uygulanan çok sayıda önemlilik testleri vardır. Önemlilik testlerinin
uygulanmasında en önemli adım, uygulanacak testin doğru seçilmesidir. Uygun testin
seçiminde göz önünde bulundurulması gereken çeĢitli faktörler vardır. Bunlar:


Verinin karakteri

Ölçümle ve sayımla belirtilen veriler farklı dağılıĢ özellikleri gösterir. Ölçümle
belirtilen veriler sürekli, sayımla belirtilen veriler ise kesikli dağılıĢ özelliğine sahiptir. Bu
nedenle genel olarak ölçümle ve sayımla belirtilen verilerde farklı testler kullanılır.
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Grup sayısı

Test edilecek veriler; bir, iki veya ikiden fazla gruba ayrılmıĢ olabilir. Grup sayısının
ikiden fazla olması, çoklu karĢılaĢtırma olarak kabul edilir. Grup sayısı uygulanacak testin
seçimini etkiler. Örneğin bazı testler sadece iki grubu karĢılaĢtırabilirken bazıları ikiden fazla
grubun karĢılaĢtırılmasına izin verir.


Örneklem büyüklüğü (veri sayısı)

Gruplardaki veri sayısı hem uygulanacak testin seçimini hem de elde edilen test
sonucunun güvenirliğini etkiler. Bazı testlerin uygulanabilmesi için gruplarda belli sayıda
veri bulunması gerekir.


Grupların bağımsızlığı

Grupların ayrı ayrı bireylerden oluĢması ve bir deneğin seçiminin diğeri ile bağlantılı
olmaması durumunda gruplar bağımsızdır. Aynı bireyler üzerinde gözlemlerin tekrarlanması
ya da bireylerin tek tek birbirinin eĢi olarak seçildiği durumlarda ise gruplar bağımlıdır.
Grupların bağımlı veya bağımsız olması durumunda uygulanacak önemlilik testleri
birbirinden farklıdır.

1.1. Verinin Ölçüm Biçimi
Bilimsel araĢtırmada incelenen karakter ya da faktör değiĢik kiĢilerde, yerlerde ya da
durumlarda değiĢik değer alabilir. Örneğin, kandaki herhangi bir biyokimyasal değer kiĢiden
kiĢiye farklılık gösterebilir. Bu nedenle karakter ya da faktör yerine, genel anlamda değiĢken
terimi kullanılır. DeğiĢkenler iyi ölçülebildikleri oranda birbirlerinden farklılık gösterirler.
Veriler dört farklı biçimde ölçülebilir. Bunlar;





Sınıflanabilir nitel değiĢken,
Sıralanabilir nitel değiĢken,
Kesikli nicel değiĢken,
Sürekli nicel değiĢkendir.

Sınıflanabilir nitel değiĢken: Sınıflanabilir nitel değiĢkende kategoriler isimlerle
belirtilir ve herhangi bir özellik açısından kategorilerin kendi arasında sıralaması yapılamaz.
Bu tür değiĢkenler sayılarak elde edilir ve isimsel ya da kategorik değiĢkenler olarak da
adlandırılır. Örnek olarak hastaneye yatan hastaların medeni durumu, cinsiyeti, kan grubu ve
yaĢadıkları illere göre dağılımı verilebilir.
Sıralanabilir nitel değiĢken: Eğer bir değiĢkenin isimsel kategorileri arasında bir
sıralama söz konusu ise gözlemlerin sıralı ölçek üzerinde yapıldığı söylenir. Sıralanabilir
nitel değiĢkenler belirli bir kriter ya da özelliğe göre sıralanmıĢ durumdadır. DüĢük, orta,
normal, yüksek olarak sınıflandırılmıĢ gelir düzeyi, tümör evresi ve derecesi gibi değiĢkenler
sıralanabilir nitel değiĢkenlere örnek olarak verilebilir.
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Kesikli nicel değiĢkenler: Kesikli nicel değiĢkenler sayımla elde edilen ve genelde
belirli bir aralıktaki negatif olmayan tam sayı alabilen değiĢkenlerdir. Gebelik sayısı,
geçirilmiĢ operasyon sayısı, ölen hasta sayısı, bir evde yaĢayan çocuk sayısı gibi değiĢkenler
örnek olarak verilebilir.
Sürekli nicel değiĢkenler: Sürekli nicel değiĢkenler belirli bir aralıkta tüm değerleri
alabilen değiĢkenlerdir. Kilo, boy, yaĢam süresi, ürik asit, potasyum, sodyum, serum glikoz
örnek olarak verilebilir.
Sınıflanabilir değiĢkenlerde sayıların sırasının bir anlamı yokken diğer değiĢken
türlerinde sayıların sıralamasının önemi vardır. Kesikli ve sürekli değiĢkenler üzerinde
aritmetik iĢlemler yapılabilirken, sınıflanabilir ve sıralanabilir değiĢkenler üzerinde aritmetik
iĢlemler yapılamaz.

1.2. Hipotezler
Kuramsal olarak varsayılan ya da önceden yapılmıĢ bir dizi gözleme dayanarak ortaya
atılan gerçekleĢmesi mümkün olabilen önermeye hipotez denir. Her önemlilik testinde, testin
sonunda varılmak istenen kararla ilgili hipotezler belirlenir. Bu nedenle önemlilik testlerine
hipotez testleri adı da verilir.
Hipotezler, araĢtırma hipotezi ve istatistiksel hipotez olmak üzere iki türde
sınıflandırılabilir.
AraĢtırma hipotezi; bir araĢtırmada ortaya konmaya çalıĢılan sonuçları, olumlu ya da
olumsuz cümlelerle ifade eden önermelere denir. Örneğin, yeni geliĢtirilen bir ilacın akciğer
kanserinde olumlu bir etkiye sahip olup olmadığını saptamak üzere yapılan bir araĢtırmanın
hipotezi “Yeni geliĢtirilen ilaç akciğer kanserinde kanserli hücreleri yok etme özelliğine
sahiptir.” Ģeklinde kurulabilir.
Ġstatistiksel hipotez; bir ya da daha fazla toplumla ilgili olarak ileri sürülen ve belli
bir dağılım varsayımı altında, parametrik değerlerin belli bir değere ve toplum
parametrelerinin birbirlerine eĢit olup olmadığı, değiĢkenlerin birbirlerinden bağımsız olduğu
vb. ifadelerle sembolik olarak gösterilen ve geçerliliği istatistiksel önemlilik testleri ile
belirlenen önermelere denir.
Ġstatistiksel hipotez birbirlerine alternatif, birbirinin zıddı ifadeler içeren iki hipotez
kullanılarak formüle edilir:



Sıfır hipotezi
KarĢıt hipotez
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Sıfır hipotezi: Ġncelenen değiĢkenin toplumdaki dağılımının, parametresinin
değiĢmediği, belirli bir değere eĢit olduğu, iki ya da daha fazla topluma ait parametrelerin
birbirlerine eĢit olduğu, aralarındaki farkların sıfır olduğu, iliĢki düzeylerinin sıfır olduğu,
değiĢkenlerin bağımsız olduğu vb. Ģeklinde formüle edilen istatistiksel hipoteze sıfır
hipotezi denir ve H0 ile gösterilir. Bu hipotez, örneklemden elde edilen sonuçların
tesadüfe bağlı olduğunu ve istatistiksel açıdan önemli olmadığını ifade eder.
KarĢıt hipotez: Ġncelenen değiĢkenin toplumdaki dağılımının, parametresinin
değiĢtiği, belirli bir değere eĢit olmadığı, iki ya da daha fazla topluma ait parametrelerin
birbirlerine eĢit olmadığı, aralarındaki farkların sıfır olmadığı, iliĢki düzeylerinin sıfırdan
farklı olduğu, değiĢkenlerin bağımlı olduğu vb. Ģeklinde formüle edilen istatistiksel hipoteze
karĢıt hipotezi denir H1 ile gösterilir. Bu hipotez, örneklemden elde edilen sonuçların
tesadüfe bağlı olmadığını, yani istatistiksel açıdan önemli olduğunu ifade eder.
H0 ve H1 hipotezleri parametre türüne (ortalama, oran, iliĢki katsayısı, regresyon
katsayısı vb.), örneklem sayısına (tek, iki, …), dağılım tipinin dikkate alınıp alınmamasına
göre farklı biçimlerde kurulur.
Örnek 1: Gebelikte sigara kullanımının düĢük doğum ağırlığına neden olduğu
araĢtırılmak isteniyor. AraĢtırma öncesinde ise gebelikte sigara kullanan bayanların 2500
gramdan daha düĢük ağırlığa sahip doğum yaptıkları ileri sürülüyor.
Örnek 1’de bahsedilen araĢtırmanın yapılacağı toplum; “gebeliği esnasında sigara
kullanan tüm hamile bayanlar” olarak tanımlanabilir.
Bu topluma ait parametre “sigara kullanan hamile bayanlara ait ortalama doğum
ağırlığı” Ģeklinde ifade edilir.
Örnek 1’de ileri sürülen hipotez ise sigara kullanan gebelerin 2500 gramdan daha
düĢük ağırlığa sahip doğum yaptıkları idi. Bu durumda:
H0: Sigara kullanımı düĢük doğum ağırlığına neden olmaz.
H1: Sigara kullanımı düĢük doğum ağırlığına neden olur.
H0: μ => 2500 gram
H1: μ < 2500 gram
Örnek 2: Sigara ve alkol kullananların sistolik kan basınçlarının normal seviye olarak
kabul edilen 120 mm/Hg’den daha yüksek olduğu, sigara ve alkol kullanımının
hipertansiyon hastalığının en önemli etkenleri arasında yer aldığı iddia ediliyor. Bu amaçla
yapılacak olan bir araĢtırmada ileri sürülen bu hipotezin test edilmesinde kullanılacak sıfır ve
karĢıt hipotezler nelerdir, nasıl formüle edilirler?
Örnek 2’de bahsedilen araĢtırmanın yapılacağı toplum, “sigara ve alkol kullanan
tüm yetiĢkin bireyler” olarak tanımlanabilir.
Bu topluma ait parametre, “sigara ve alkol kullanan tüm yetiĢkin bireylerin
ortalama sistolik kan bacıncı” Ģeklinde ifade edilir.
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Örnek 2’de ileri sürülen hipotez sigara ve alkol kullananların sistolik kan basınçlarının
120 mm/Hg’den daha yüksek olduğu idi. Bu durumda;
H0: Sigara ve alkol kullananların sistolik kan basıncı ortalaması normaldir.
H1: Sigara ve alkol kullananların sistolik kan basıncı ortalaması yüksektir.
H0: μ = 120 mm/Hg
H1: μ > 120 mm/Hg
Herhangi bir değiĢimi, farklılığı, eĢitsizliği, bağımlılığı vb. ifadeleri içeren önermeler
her zaman karĢıt hipotezde belirtilir.

1.3. Yanılma Düzeyi
Yapılan test sonucunda H0 hipotezi kabul veya reddedilir. Ancak her iki durumda da
kararın doğru olması kesin değildir. Bu nedenle karar verilirken düĢülebilecek hataya bir üst
sınır koymak gerekir.
Sıfır ve karĢıt hipotezden hangisi seçilir ve hangi hipotezin doğru olduğuna nasıl karar
verilir?
Örnek 1’deki araĢtırmada sigara kullanan 18 gebe doğuma kadar takip edilmiĢ, doğum
sonrası bebeklerin doğum ağırlıkları tespit edilmiĢ ve ortalama olarak X=2395 gram
bulunmuĢ olsun. Bu değer H1 hipotezini kabul etmek için yeterli midir?
Örnek 2’deki araĢtırmada sigara ve alkol kullanan 20 bireyin sistolik kan basınçlarının
ortalaması X=149 mm/Hg olarak elde edilsin. Acaba bu değer H1 hipotezini kabul etmek için
tek baĢına yeterli midir?
Örneklerden elde edilen değerleri kullanarak sıfır ya da karĢıt hipotezden birinin doğru
olduğuna karar verirken hata yapma olasılığı her zaman vardır. Çünkü deney
tekrarlandığında farklı örneklerden farklı ortalama sonuçları bulunması olasıdır. Bu durumda
gerçekte sıfır hipotezi doğru iken örneklem hatası nedeniyle karĢıt hipotez doğru olarak
kabul edilebilir ya da tam tersi yapılabilir. Gerçekte doğru olan hipotezi kabul etmeyip yanlıĢ
olan hipotezi doğru olarak kabul etme olasılığına yanılma payı denir.
Ġki tip yanılma payı vardır ve bunlara I. tip ve II. tip hata denir.
I. tip hata: Gerçekte doğru olan H0 hipotezinin kabul edilmeyerek reddedilmesine ve
H1 hipotezinin kabul edilmesine I. tip hata denir ve α ile gösterilir.
II. tip hata: Gerçekte yanlıĢ olan H0 hipotezinin reddedilmeyerek kabul edilmesine II.
tip hata denir ve β ile gösterilir.
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1.4. Örneklem Büyüklüğü
Örneklem, belli kurallara göre belli bir evrenden seçilmiĢ ve seçildiği evreni temsil
yeterliği kabul edilen küçük kümedir. Örneklem evrenin bütün özelliklerini yansıtan bir
parçası olup hem araĢtırma hem de istatistiksel bakımdan büyük önem taĢır. Örneklem,
seçildiği bütünün küçük bir örneğidir. Örneklemin en önemli özelliği yansız ve temsilî
olmasıdır. Seçilen örneklemden elde edilen bilgiler kullanılarak evren konusunda doğru
bilgilere ulaĢılmaya çalıĢılır. Örnekleme, insanların günlük hayatıyla iç içedir. Ġnsanlar çoğu
kez kararlarını örneklemeden faydalanarak alır. Tencereden alınan bir kaç pirinç tanesi,
pilavın olup olmadığının bir yudum çay, bir çaydanlık çayın nasıl olduğunun bir
göstergesidir.
Örneklem seçilirken örneklemin temsil yeteneği taĢımasına ve yeterli büyüklükte
olmasına dikkat etmek gerekir. Örneklem seçilerek yapılan araĢtırmalar zaman ve maliyet
yönünden ekonomik olduğu gibi çoğu zaman da bütün evrenin incelenmesiyle elde edilen
sonuçlar kadar geçerli, sağlıklı ve güvenilir olabilir.
AraĢtırmalar çoğunlukla örneklem kümeler üzerinde yapılır ve elde edilen sonuçlar
ilgili evrenlere genellenir. Örneklemden elde edilen verilerden ve bazı varsayımlardan
yararlanılarak evrendeki çeĢitli değerlerin belli bir olasılıkla hangi değerler arasında
bulunabileceği tahmin edilebilir. Evren parametresinin belli bir olasılıkla bulunabileceği bu
aralığa güven aralığı, bu aralığın sınırlarına ise güven sınırları adı verilir. Evreni temsil
etmek üzere seçilen bir örneklemde bir değiĢkenin aritmetik ortalaması, standart sapması,
varyansı ve örneklem büyüklüğü biliniyorsa evrendeki aritmetik ortalamanın belli bir
olasılıkla hangi değerler arasında bulunabileceği tahmin edilebilir.

1.5. Ġncelenen Grupların Bağımlı ya da Bağımsız Olması
DeğiĢkenler, deneklere ait özelliklerdir. Deneğin ait olduğu grup, yaĢı, cinsiyeti,
boyu, ağırlığı, kan basıncı, serum glikoz düzeyi vb. birer değiĢkendir.
Bağımlı değiĢken incelenen, araĢtırılan yani etüt edilen olaydır. Bir koĢuldaki
değiĢiklikten etkilenen ve buna cevap veren değiĢkendir.
Bağımsız değiĢken ise etkisi araĢtırılan, bağımlı değiĢkene bağlı olarak bilinçli olarak
değiĢtirilen veya yönlendirilen değiĢkendir. Örneğin; bir araĢtırmacı yeni bir ilacın değiĢik
doz miktarlarının hastalığın semptomlarına olan etkisini incelemek isterse bağımlı değiĢken
semptomların Ģiddeti, sıklılığı ve ölçümleri olacak, bağımsız değiĢken ise uygulanan ilacın
değiĢik doz miktarları olacaktır.

1.6. Test ÇeĢitleri ve Özellikleri
Ölçmenin her zaman bazı yanılgıları içermesi gerçeği, olasılığa dayanan sonuçların
değerlendirilmesi amacıyla istatistik biliminin geliĢimini zorunlu kılmıĢtır. Ġstatistik, her
Ģeyden önce bir yanılgı kuramıdır. Yanılgının soyut ya da yapısal özelliklerini inceleyen bir
bilim dalıdır.
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Örneklemden elde edilen sonuçların tesadüfe bağlı olup olmadığını yani önemli olup
olmadığını belirlemek amacı ile bazı istatistiki testlerin uygulanması gerekir. Burada ifade
edilen önemlilik; elde edilen sonuçların tesadüfe bağlı olmadığını, yani istatistiksel açıdan
anlamlı olduğunu ifade eder. Her araĢtırma için, uygun bir istatistiksel model seçilmeli; her
istatistiki sonucun, kendi içinde ne ifade ettiği iyi bilinmelidir.
Uygun istatistiki yöntemin seçilmesi için değiĢkenlerin ölçüm özelliklerini iyi
belirlemek gerekir. Kategorik değiĢkenlere, sayısal değiĢkenlerde uygulanabilecek istatistik
yöntemleri uygulamak gibi hatalara düĢmemek için bu özellik çok önemlidir.
Ġstatistiksel analiz yapılmadan önce verilerin kategorik (nominal, ordinal) ya da
sürekli (aralıklı, oransal) olup olmadığına bakılmalıdır. Kategorik verilerde parametrik
olmayan istatistikler kullanılırken sürekli verilerde ise parametrik istatistikler kullanılır.

1.6.1. Parametrik Önemlilik Testleri
Parametrik test: Bir testte ortalama, varyans, oran vb. ölçüler kullanılıyorsa bu test
parametrik bir testtir. Bu testte ölçümle belirtilen karakterler vardır. Örneğin; uzunluk,
ağırlık, miktar, yaĢ, kolesterol miktarı vb. parametrik testlerde normal dağılım gösteren
veriler analiz edilir.
Parametrik testlerin uygulanıĢında bazı varsayımlar öngörülür (toplumun normal
oluĢu, örneklerin rastgele seçilmesi gibi). Bu varsayımlar genellikle kontrol edilmeyip öyle
oldukları düĢünülür. Testlerle ulaĢılan sonucun geçerliliği, varsayımların geçerliliğine
bağlıdır. Ayrıca bu testlerin uygulandığı değerlerin aralıklı ölçeklerle ölçülendirilmesi
gerekir.
Parametrik testler, parametrik olmayan (nonparametrik) testlere göre daha güçlü ve
daha esnektir. Birçok bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢken üzerindeki etkisinin
incelenmesine yardımcı olmaları yanında, birbirleri ile olan etkileĢimlerinin
değerlendirilmesinde de yardımcı olurlar.
Parametrik Test Varsayımları
Örneklemin alındığı evrenle ilgili
Örneklemle ilgili
Normal dağılıma sahip olmalı
Denekler evrenden rastgele seçilmeli
Varyanslar homojen olmalı
Denekler birbirinden bağımsız olarak seçilmeli
Tablo 1.1: Parametrik test varsayımları

Parametrik test çeĢitleri aĢağıdaki gibidir;






Evren ortalaması önemlilik testi
Ġki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi
Ġki eĢ arasındaki farkın önemlilik testi
Ġki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi
Varyans analizi
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1.6.2. Parametrik Olmayan Önemlilik Testleri
Parametrik olmayan (nonparametrik) önemlilik testleri; ölçü yerine sıralama, sayma,
iĢaretleme gibi iĢlemlerin kullanıldığı testlerdir. Bu testlerde sayımla belirtilen karakterler
kullanılır. Örneğin; saç rengi, cinsiyet, meslek, iyileĢme, prognoz (iyi veya kötü) mortalite
vb. bir testin uygulanabilmesi için gerekli koĢulların ne olduğu veya koĢulların sağlanıp
sağlanamadığı bilinmiyorsa verilerin analizinde nonparametrik testler kullanılmalıdır.
Nonparametrik testlerin uygulanmasında varsayımlar öngörülmez. Bu testler için
yalnız gözlemlerin bağımsızlığı ve rastgele seçilmeleri gibi varsayımlar öngörülmesine
karĢın, bunlar parametrik testlerdeki varsayımlardan daha az ve daha zayıftır. Bir de
nonparametrik testin uygulandığı değerlerin kuvvetli bir ölçme tekniği ile ölçülendirilmesi
gerekmez. Bu testler, sıralayıcı ölçekteki ve sınıflayıcı ölçekteki değerlere uygulanabilir.
Nonparametrik testin en önemli avantajı, ana kütle hakkında hiçbir Ģey bilinmediği
zaman güvenli kullanılabilir olmasıdır. Örneğin; örnek hacmi öyle küçük olur ki
istatistiklerin örneklere dağılımı normal dağılıma yaklaĢmaz. Bu durumda nonparametrik bir
tekniğe ihtiyaç duyulur. Ayrıca nonparametrik testler parametrik testlere oranla daha kolay
ve pratiktir.
Nonparametrik testlerin dezavantajları da vardır. Örneğin; II. tip bir hata ihtimali
nonparametrik testte daha büyüktür. Buna ilaveten çoğunlukla, gözlenen değerler arasındaki
farkın büyüklüğündense sadece yönüyle ilgilenir. Yani, gözlenen değerin belli bir değerden
büyük veya küçük olup olmadığına bakar, ne kadar büyük veya küçük olduğu ile pek
ilgilenmez. Bu sebeple nonparametrik testin etkinliği parametrik teste göre daha azdır.
Ancak hacmi artırılmak suretiyle nonparametrik bir testin gücü ve etkinliği parametrik testin
seviyesine çıkarılabilir.
Parametrik olmayan test çeĢitleri aĢağıdaki gibidir;






ĠĢaret testi
Mann – Whitney U testi
Wilcoxon eĢleĢtirilmiĢ iki örnek testi
4 gözlü ki-kare testi
Kruskal – Wallis varyans analizi

1.7. Ġstatistiksel Karar
Temel istatistik uygulamalar tanımlayıcı istatistikler ve hipotez testleri (önemlilik
testleri) diye ikiye ayrılabilir. Önceki modüllerde tanımlayıcı istatistikler (grafiklerle
gösterme, ortalama, standart sapma, güven aralığı vb.) anlatıldı. Hipotez testleri bir iddia
veya varsayım hakkında karar verilmesine yardımcı olur.
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Ġki farklı sağlık kuruluĢunda tedavi gören hipertansif hastaların sistolik kan
basınçlarıyla ilgili bir araĢtırma yapıldığı varsayılsın. Öncelikle iki grup açısından
karĢılaĢtırılacak bu sayısal değiĢkenin gruplar arasında ne kadar farklı olmasının klinik
açıdan önemli olduğuna karar verilmelidir. Ġki grup arasında ulaĢılmak istenen, önemli
olduğu düĢünülen bu farka saptanmak istenen en küçük fark, etki geniĢliği veya farkların
önemlilik derecesi denir. Sıfır hipotezi “iki sağlık kuruluĢunda tedavi gören hipertansif
hastaların sistolik kan basınçları arasında fark olmadığı” Ģeklindedir. Ġki yönlü H1 hipotezi
ise A veya B hastanesindeki hastaların kan basıncı yüksek olacak Ģekilde arada bir fark
olduğu Ģeklindedir. ĠĢte (kabul edilen) arada fark vardır veya yoktur denirken kastedilen
farkın ne kadar olduğudur.


YanlıĢ karar verme

Kurulan hipotezle ilgili karar verirken en doğru karar verilmek istenir. Halbuki
toplumun tamamını değil de sadece bir örneklem incelendiğinden kararın hata ihtimali her
zaman olacaktır. Bu hataların neler olabileceğini anlamak için aĢağıdaki tabloya bakabiliriz.
H0 doğru
H0 yanlıĢ

H0 reddedildi
Tip I hata
Doğru karar

H0 kabul edildi
Doğru karar
Tip II hata

Tablo 1.2: Hipotez testlerinin sonuçları

Tip I hata: Sıfır hipotezi doğru olduğu hâlde reddedilmesidir. Sonuçta incelenen
gruplar arasında fark olmadığı hâlde “fark vardır” Ģeklinde karar verilir. Tip I hataya yol
açma olasılığı α (alfa) ile gösterilir. Bu aynı zamanda testin anlamlılık düzeyidir. p değerinin
α’dan daha düĢük olması hâlinde sıfır hipotezi reddedilir.
AraĢtırmanın proje aĢamasında α değerinin kaç olacağına karar verilir. Bu değer tıbbi
çalıĢmalarda genellikle 0,05 olarak alınmakla birlikte incelenen durumun hassasiyetine ve
önemine göre daha küçük veya daha büyük de olabilir.
Tip II hata: YanlıĢ olduğu hâlde sıfır hipotezinin kabul edilmesidir. Sonuçta
incelenen gruplar arasında bir fark olduğu hâlde “fark yoktur” sonucu çıkarılır. Tip II hataya
yol açma olasılığı β (beta) ile gösterilir. 1- β testin gücünü verir.
Bu durumda araĢtırmanın gücü Ģu Ģekilde tanımlanabilir: Doğru olduğu durumda sıfır
hipotezini kabul edebilme olasılığıdır.
Örneğin, H0: A hastanesi ve B hastanesinde takip edilen hipertansif hastalar arasında
sistolik kan basınçları açısından anlamlı bir fark yoktur. Gerçekte de A hastanesindeki
hastaların kan basınçlarının B hastanesindekilerden (kabul edilen değer açısından) farklı
olmadığı varsayılsın. Bu durumda H0’ın kabul edilmesi gerekir. ĠĢte bu doğru karar verilip
H0’ın kabul edilmesi yapılan testin gücüdür.
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Gerçek

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda hipotez testinin olası sonuçları aĢağıdaki
tablodaki gibi gösterilebilir:
Hipotez testi sonucunda verilen karar
H0 reddedildi
H0 kabul edildi
H0 doğru
Tip I hata (%5)
Doğru karar (AraĢtırmanın
gücü) (%80)
H0 yanlıĢ
Doğru karar (%95)
Tip II hata (%20)
Tablo 1.3: Hipotez testinin olası sonuçları

Doğal olarak araĢtırmanın gücünün %100 olması istenir. %80’lik bir güç ise genelde
kabul edilebilirdir. Ancak düĢükte olsa tip II hata yapma olasılığı her zaman vardır. Ayrıca
tip II hata yapılmasın diye iĢ sıkı tutulursa bu sefer tip I hata yapma olasılığı artar.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını gerçekleĢtirerek önemlilik testlerini ayırt ediniz.

ĠĢlem Basamakları
 Verinin
ediniz.

ölçüm

Öneriler
tespit  Verilerin kaç farklı biçimde ölçülebileceğini
çalıĢma defterinize örneklendirerek yazınız.

biçimin

 Hipotez kurunuz.

 Modülünüzden hipotezler konusunu yeniden
okuyunuz.

 Yanılma düzeyini belirleyiniz.

 Yanılma payı
açıklayınız.

 Örneklem büyüğünün
kavrayınız.

nedir?

ArkadaĢlarınıza

önemini  Örneklem
büyüklüğünün
araĢtırmaların
sonucuna etkisini arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

 Ġncelenen grupları ayırt ediniz.

 DeğiĢkenler konusunu çalıĢma defterinize
yazınız.

 Test çeĢitlerini sıralayınız.

 Test
çeĢitlerini
ve
arkadaĢlarınıza anlatınız.

 Ġstatistiksel
kavrayınız.

kararın

özelliklerini

önemini  Ġstatistiksel kararın önemini modülünüzde
yeniden inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Önemlilik testleri örneklemden elde edilen bilgilerin …………………. bağlı olup
olmadığını belirlemek amacıyla uygulanır.

2.

Ölçümle belirtilen veriler ………………… , sayımla belirtilen veriler ise
……………………….. dağılıĢ özelliğine sahiptir.

3.

……………………………………… değiĢkende, kategoriler isimlerle belirtilir ve
herhangi bir özellik açısından kategorilerin kendi arasında sıralaması yapılamaz. Bu
tür değiĢkenler sayılarak elde edilir ve isimsel ya da kategorik değiĢkenler olarak da
adlandırılır.

4.

Hipotezler; ……………………………. ve ………………………… olmak üzere iki
türde sınıflandırılabilir.

5.

Ġstatistiksel hipotez birbirlerine alternatif, birbirinin zıddı ifadeler içeren …………….
hipotez kullanılarak formüle edilir.

6.

Gerçekte doğru olan H0 hipotezinin kabul edilmeyerek reddedilmesine ve H1
hipotezinin kabul edilmesine ………………………… hata denir.

7.

……………………………. , seçildiği bütünün küçük bir örneğidir.

8.

Bir

koĢuldaki

değiĢiklikten

etkilenen

ve

buna

cevap

veren

değiĢkene

belirtilen

karakterler

……………………………… denir.
9.

………………………………………

testlerde,

sayımla

kullanılır.
10.

Sürekli verilerde …………………………. testler kullanılır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Parametrik olan ve parametrik olmayan testleri ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Parametrik ve parametrik olmayan testlerin hangi durumlarda uygulandığını ve
aralarındaki farkı araĢtırınız ve elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. PARAMETRĠK VE PARAMETRĠK
OLMAYAN TESTLER
Toplumda bir değiĢkenin parametrelerine, dağılım yapısına ya da iliĢki düzeyine göre
kurulan hipotezlerin denetlenmesi için yararlanılan yöntemlere hipotez testleri
denilmektedir.

ġema 2.1: Hipotez testleri
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2.1. Parametrik Testler
Hipotez testlerinde en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Parametrik testler
değiĢkenlerinin ölçülmesinde eĢit aralıklı ya da oranlı ölçeğin kullanıldığı hipotez testleridir.
Çünkü bu iki ölçekle de elde edilen veriler üzerinde aritmetik iĢlemler yapmak mümkündür.
Parametrik testler örneklem sayısının tek ya da iki oluĢuna ve iki örneklemin
varlığında bu örneklemlerin bağımsız ya da bağımlı oluĢuna bağlı olarak sınıflandırılır. En
önemli parametrik testler z ve t testleridir.

2.1.1. Ġki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi
Parametrik test varsayımları (normallik ve varyansların homojenliği) sağlandığında
birbirinden bağımsız iki örneklemin ortalamaları arasında fark olup olmadığını test etmek
için kullanılan bir önemlilik testidir.
Ġki ortalama arasındaki farkın önemlilik testinin özellikleri Ģunlardır:





Bu testte iki grubun aritmetik ortalamaları karĢılaĢtırılmaktadır. Bu nedenle aĢırı
değerlerin aritmetik ortalamaya yapacağı olumsuz etkiler göz önünde
bulundurulmalıdır.
Parametrik bir test olduğu için parametrik testlerle ilgili varsayımlar yerine
getirilmelidir.
Gruplar birbirinden bağımsız olmalıdır. Bağımlı gruplara bu test uygulanamaz.
Veri ölçümle belirtilen sürekli bir değiĢken olmalıdır. Ayrıca örneklem
büyüklüğü (n) yeterli olduğunda sayısal olarak belirtilen (ölen, doğan,
hastalanan, yaĢayan sayısı gibi) sürekli olmayan değiĢkenlere de uygulanabilir.
Niteliksel verilere uygulanamaz.

Örneğin, kandaki Ģeker miktarı yönünden bağımsız iki grup (örneğin; diyet
uygulayanlarla uygulamayanlar, babası ya da annesi Ģeker hastası olanlarla olmayanlar gibi)
arasında farklılık arandığında kullanılabilir.
BulaĢıcı hastalıklar bilgi puanı yönünden bağımsız iki grup (erkeklerle kadınlar,
eğitim düzeyi yüksek olanlarla düĢük olanlar, köysel bölgede oturanlarla kentsel bölgede
oturanlar gibi) arasında farklılık arandığında kullanılabilir.
Yemekle birlikte çay içen ve içmeyen gruplar arasında hemoglobin düzeyleri
bakımında fark olup olmadığının araĢtırılmasında kullanılabilir.
Kız ve erkek öğrencilerin biyoistatistik notları arasında fark olup olmadığının
araĢtırılmasında kullanılabilir.
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Ġki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi iĢlem basamakları Ģöyledir:


Önce her iki dağılımın normal dağılıma uyup uymadığı test edilir. Her ikisi de
normal dağılıma uyuyorsa varyanslarının homojen olup olmadığı test edilir.



Hipotezler belirlenir.
H0 =X1-X2=0 Ġki ortalama arasında fark yoktur.
H1 =X1-X2≠0 Ġki ortalama arasında fark vardır.



Test istatistiği (tHesap) hesaplanır.

X1= Birinci grubun ortalaması
X2= Ġkinci grubun ortalaması
(S1)2= Birinci grubun varyansı
(S2)2= Ġkinci grubun varyansı
n1= Birinci gruptaki denek sayısı
n2= ikinci gruptaki denek sayısı
Örnek: Kalp hastası olan ve olamayan kiĢilerin kolesterol düzeyine iliĢkin bilgiler
aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. Gruplar arasında kolesterol açısından fark var mıdır?
Kalp
Hastalığı
Var
Yok

Ortalama
213,57
252,05

Standart
Sapma
35,55
42,37

En
DüĢük
148
165

En
Yüksek
288
335

n
51
42

Gruplara iliĢkin parametrik varsayımlar (normallik ve varyansların homojenliği)
incelenir. Normallik için verilerin histogramı ve dağılım grafiği çizilir.
Varyansların homojenliği için F dağılımından yararlanılır. Bu maçla büyük varyans,
küçük varyansa bölünerek elde edilen F hesap istatistiği seçilen yanılma düzeyinde (n1-1) ve
(n2-1) serbestlik dereceli F tablo istatistiği ile karĢılaĢtırılır. Burada H0 hipotezi varyanslar
homojendir Ģeklindedir.

FHesap=1,42 < FTablo=1,65
Karar: (P>0,05) Varyanslar homojendir.
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Test istatistiğinin hesaplanması:



Yanılma düzeyi belirlenir.
Α= 0.05 olarak belirlenmiĢtir.



Ġstatistiksel karar verilir.

tHesap > tTablo ise iki ortalama arasında fark yoktur Ģeklinde kurulan H0 hipotezi
reddedilir ve P<alfa (P<0.05) Ģeklinde gösterilir.
tHesap = 4,68 > tTablo = 1,99
(P<0.05) iki bağımsız grup ortalaması arasındaki fark vardır ve istatistiksel açıdan
anlamlıdır.

2.1.2. Ġki EĢ Arasındaki Farkın Önemlilik Testi
Parametrik test varsayımları yerine getirildiğinde ölçümle belirtilen sürekli bir
değiĢken yönünden aynı bireylerin değiĢik iki zaman ya da durumdaki ölçümleri arasında
fark olup olmadığını test etmek için kullanılır.
“Ġki EĢ Arasındaki Farkın Önemlilik Testi” uygulamasında dikkat edilmesi gereken
hususlar Ģunlardır:



Veri ölçümle belirtilir.
Aynı bireyler üzerinde aynı konuda iki kez ölçüm yapılır.

“Ġki EĢ Arasındaki Farkın Önemlilik Testi”nde; iki grup arasındaki değerlere iliĢkin
fark değerleri dağılımının normal dağılım gösterdiği varsayılır. Varsayım sağlanamıyor ise
bu test yerine Wilcoxon EĢleĢtirilmiĢ Ġki Örnek Testi kullanılmalıdır.
Ġki eĢ arasındaki farkın önemlilik testinin uygulandığı durumlar üç grupta toplanabilir:


Ölçümle belirtilen bir değiĢken yönünden aynı bireylerin değiĢik iki zaman ya
da durumdaki ölçümlerinin farklı olup olmadığının test edilmesinde kullanılır.

Örneğin, kandaki Ģeker miktarını düĢürmek için hazırlanan bir diyet programının
etkinliğini ölçmek için Ģeker hastalarının diyetten önce kandaki Ģeker miktarları ile diyetten
sonra kandaki Ģeker miktarlarının farklı olup olmadığını test etmek için kullanılır.
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DeğiĢik iki ölçüm aracının aynı bireylerde aynı ölçümü yapıp yapmadığını ya
da aynı sonucu verip vermediğini test etmek için kullanılır. Örneğin, iki ayrı
firmanın ürettiği tansiyon ölçme araçlarının aynı kiĢilerin tansiyonunu aynı
değerde ölçüp ölçmediğinin test edilmesi istendiğinde kullanılır.



DeğiĢik iki ölçümcünün aynı ölçüm aracıyla aynı bireylerin ölçümünü aynı
değerde yapıp yapmadıklarının (ölçümcü farklılıklarının) test edilmesinde
kullanılır.

Ġki eĢ arasındaki farkın önemlilik testi uygulaması için aĢağıdaki iĢlem basamakları
izlenir:

Hipotezlerin kurulması:
H0: Ġki eĢ ölçümleri arasında fark yoktur.
H1: Ġki eĢ ölçümleri arasında fark vardır.


Test istatistiğinin hesaplanması:

Gözlemlerin önceki değerlerinden sonraki değerleri çıkartılarak fark dizisi oluĢturulur
ve elde edilen farkların iĢareti farkların önüne yazılır.
Farkların ortalaması bulunur: D

SD

Farkların standart sapması bulunur:
Farkların standart hatası bulunur:

SD  SD / n

Test istatistiği (t hesap) hesaplanır. t 



D
SD

 Yanılma düzeyi belirlenir.
Ġstatistiksel karar verilir.

Bulunan thesap istatistiği, seçilen  yanılma düzeyi ve n-1 serbestlik derecesindeki ttablo
istatistiği ile karĢılaĢtırılır.
thesap > ttablo ise iki eĢ arasında fark yoktur Ģeklinde kurulan H0 hipotezi reddedilir ve
p< yazılır.
Örnek: Hipertansiyonlu bireylere günde iki kez 20’Ģer dakikalık yürüyüĢ öneriliyor
ve yürüyüĢe baĢlamadan önceki 1 haftalık ortalama tansiyon miktarı ile yürüyüĢe baĢladıktan
sonraki 1 haftalık ortalama tansiyon miktarları arasında fark olup olmadığı öğrenilmek
isteniyor.
Aynı bireylerin iki farklı zamandaki ölçümleri söz konusu olduğundan gruplar
bağımlıdır.
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Sistolik Kan Basıncı

Hasta



Fark

1
2
3

Önce
140
135
150

Sonra
125
120
145

Önce - Sonra
15
15
5

4
5

155
145

155
150

0
-5

.
.

.
.

.
.

.
.

36
Ortalama

140
146,86

120
138,16

20
8,69

S. Sapma

7,06

7,97

6,18

Hipotezlerin kurulması

H0: D = 0
H1: D  0


Test istatistiğinin hesaplanması

S D  S D / n  6,18 / 36  1,03
t

D
8,69

 8,44
SD
1,03



Alfa yanılma düzeyi 0.05 olarak alınmıĢtır.



Ġstatistiksel karar

thesap  8,44  ttablo( sd 36135 ;  0.05)  2.03
p<0,05
Yorum: YürüyüĢ sonrasında sistolik kan basıncındaki 8.69 birimlik (mm/Hg) düĢme
istatistiksel açıdan anlamlıdır.

2.1.3. Varyans Analizi
Ġkiden çok örnek kütle ortalamalarının karĢılaĢtırılmasında kullanılır. Bu yöntemle
toplam değiĢmeye katkıda bulunan çeĢitli değiĢim kaynaklarının değiĢkenler arası etkileĢimi
ve deneysel hataları incelenir.
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Varyans analizi tek yönlü ve çok yönlü olarak uygulanabilir. Tek yönlü varyans
analizi elle hesaplanabilir ancak çok yönlü varyans analizi için bilgisayar kullanılmalıdır. Bu
yöntemle ilgili aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:






Gruplardaki bireyler birbirine benzer ve homojen olmalıdır.
Gruplar birbirinden bağımsız olmalıdır. Bağımlı gruba uygulanmaz.
Veriler ölçümle belirlenmiĢ sürekli karakter olmalıdır.
Gruplardaki denek sayısı (n) en az 20 olmalıdır.
Gruptaki denek sayıları birbirine eĢit veya yakın olmalıdır.

Varyans analizinin temel koĢulları her gruptaki deneklerin normal dağılım göstermesi,
varyansların eĢit olması ve varyansların ortalamadan bağımsız olmasıdır. Gruplardaki denek
sayıları fazla ve aĢağı yukarı eĢitse bu koĢullardan vazgeçilebilir. Aksi takdirde, ya dönüĢüm
uygulayarak koĢullar sağlanmalı, ya da tek yönlü varyans analizinin nonparametrik karĢılığı
olan Kruskal-Wallis analizi uygulanmalıdır.
Örnek: ĠĢletmede bulunan üç eĢ değer makine üretimi aĢağıdaki gibidir. Bu üç
makine arasında fark var mıdır?

∑X
∑ X2
nj


A
4
5
5
4
6
6
4
5
4
4
47
227
10

B
6
7
6
8
6
7
9
8
6
5
68
476
10

C
3
4
5
5
4
4
3
3
4
3
38
150
10

Toplam
153 ∑X
853 ∑X2
30 (n)

Kareler toplamlarının bulunması

GnKT (Genel kareler toplamı): Ġncelenilen bütün bireylerin aldıkları değerlerin genel
ortalamadan farklarının kareleri toplanarak elde edilir.

GAKT (Gruplar arası kareler toplamı): Her grubun ortalamasının genel ortalamadan
farklarının kareleri toplanarak elde edilir.
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GiKT (Grup içi kareler toplamı): Her birey değerinin içinde bulunduğu grubun
ortalamasından farklarının kareleri toplanarak elde edilir.



Serbestlik derecelerinin bulunması:

GnSD (Genel serbestlik derecesi)= n-1 =30-1=29
GASD (Gruplar arası serbestlik derecesi)= (Grup sayısı-1)=(3-1)=2
GiSD (Grup içi serbestlik derecesi)= ( n-Grup sayısı)=(30-3)=27


Varyans analizi tablosunun hazırlanması:
Varyasyon
Kaynağı
VK
Gn
GA
Gi

Kareler Serbestlik Kareler
Toplamı Derecesi
Ortalaması
KT
SD
KO
72.7
29
---47.4
2
23.7
25.3
27
0.937

H0: Gruplar arası fark yoktur.
H1: Gruplar arasında fark vardır.
Test istatistiği olarak F istatistiği kullanılır.

Yanılma olasılığı (güven düzeyi) α = 0.05 seçilmiĢtir.
Varyans analizinde iki serbestlik derecesi kullanılır.
Gruplar arası serbestlik derecesi =2 Grup içi serbestlik derecesi =27
F tablo değeri bulunur.
F=3.35
KarĢılaĢtırma: FHesap=25.3 FTablo = 3.35; 25.3 > 3.35 olduğundan H0 reddedilir.
Sonuç: Gruplar arasında fark vardır. Üç makinenin üretimi arasında anlamlı bir fark
bulunmuĢtur.
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2.1.4. Ġki Yüzde Arasındaki Farkın Önemlilik Testi
Niteliksel bir değiĢken yönünden iki gruptan elde edilen yüzdelerin farklı olup
olmadığını test etmek için kullanılır. Örnekler;




Eğitim düzeyi yüksek olan kadınlarla düĢük olan kadınların aile planlaması
yöntemi kullanma yüzdeleri arasında fark olup olmadığının araĢtırılmasında
Sigara içen ve içmeyenlerin akciğer kanserine yakalanma yüzdeleri arasında
fark olup olmadığının araĢtırılmasında
Suyunda iyot miktarı yeterli olan ve olmayan bölgelerde yaĢayanların guatr
hastalığına yakalanma yüzdeleri arasında fark olup olmadığının araĢtırılmasında

Test süreci:


Hipotezler belirlenir.

H0: Ġki yüzde arasında fark yoktur (P1=P2).
H1: Ġki yüzde arasında fark vardır (P1 ≠ P2).


Test istatistiği (t) hesaplanır.

t( sd : n1 n2 2 ;  )
Burada, t 




p1  p 2
pq pq

n1 n2

q = 1-p’dir.

Yanılma düzeyi belirlenir.
Ġstatistiksel karar verilir.

t hesap > t tablo ise H0 hipotezi reddedilir ve iki yüzde arasındaki farkın anlamlı olduğu
söylenir (p<0.05).
Örnek: ÇalıĢma pozisyonuna bağlı olarak varis oluĢumu iliĢkisi:

p1=0.129

Çalışma
Pozisyonu

İncelenen Kişi
Sayısı

Varisli Kişi
Sayısı

%

Oturarak

201

26

12.9

Ayakta

225

44

19,6

Toplam

426

70

16,4

p2=0.196

p=0.164

q= 1 – p = 1-0.164 = 0.836
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Hipotezler

H0: Ġki yüzde arasında fark yoktur (P1=P2).
H1: Ġki yüzde arasında fark vardır (P1 ≠ P2).


t



Test Ġstatistiği

0,129  0,196
0,164  0,836 0,164  0,836

201
225

 1,86

Yanılma düzeyi

α = 0,05 alınmıĢtır.


Ġstatistiksel karar

t Hesap  1.86  tTablo( sd 1391482285, 0.05)  1.97
Olduğu için H0 Hipotezi kabul edilir ve p>0.05 Ģeklinde gösterilir. Ayakta durarak
çalıĢanlarda varis oluĢumu % 6,7 miktarında fazla görülmekle birlikte, bu fark istatistiksel
açıdan anlamlı değildir.

2.2. Parametrik Olmayan Testler
Parametrik olmayan testler; ölçü yerine sıralama, sayma, iĢaretleme gibi iĢlemlerin
kullanıldığı testlerdir. Bu testlerde de sayımla belirtilen karakterler kullanılır: saç rengi,
cinsiyet, meslek, iyileĢme, prognoz (iyi veya kötü), mortalite vb.
Parametrik testlerde normal dağılım gösteren veriler analiz edilir. Nonparametrik
testlerde ise nominal, ordinal ya da normal dıĢı dağılım gösteren sayısal veriler
değerlendirilir. Bir testin uygulanabilmesi için gerekli koĢulların ne olduğu veya koĢulların
sağlanıp sağlanamadığı bilinmiyorsa verilerin analizinde nonparametrik testler
kullanılmalıdır.
Parametrik olmayan testler, genellikle, anlaĢılması ve uygulanması kolay olan
testlerdir. AraĢtırmalarda ana kütle dağılımı ile ilgili daha az sınırlayıcı varsayımların
yapılmasına olanak sağlar.
Nominal veriler için ki-kare testi, ordinal veriler için de Wicoxon testi ile MannWhitney U testi kullanılır.
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Her testin uygulanabilmesi için gerekli koĢulların neler olduğu ve verilerin bu
koĢullara uygunluğunun nasıl saptanacağının mutlaka iyi bilinmesi gerekir. Eğer koĢulların
sağlanıp sağlanmadığı bilinmiyorsa verilerin analizinde nonparametrik test kullanılması daha
güvenli olur. Ancak parametrik test için gerekli koĢulların sağlanmasına karĢın
nonparametrik test uygulanması halinde, parametrik testlerin kendine özgü avantajlarından
yararlanılmamıĢ olur.
Nonparametrik testlerin yararları Ģunlardır:






Nonparametrik testlerin parametrik testlere göre öğrenilmesi ve uygulanması
daha kolaydır.
Sıralayıcı ya da dereceli ölçeğe göre ölçülendirilmiĢ verilere uygulanabilir.
Sınıflandırma Ģeklinde ölçülendirilen verilere uygulanır. Bu tür verilere
parametrik testler uygulanamaz.
Örnekteki birim sayısı n=6 kadar küçük olursa bunun çekildiği toplumun
dağılımı bilinmediği sürece nonparametrik test uygulamaktan baĢka çıkar yol
yoktur.
Toplum dağılımlarının Ģekli hakkındaki varsayımların (normallik, homojenlik)
Ģüpheli olduğu durumlarda uygulanabilir.

Nonparametrik testlerin sakıncalı yönleri:



Eğer veriler parametrik test için gerekli olan bütün koĢulları sağlıyorsa ve
ölçme, gereken kuvvette ise bu durumda parametrik test yerine nonparametrik
bir test kullanılmasıyla veriler ziyan edilmiĢ olur.
Nonparametrik testler ve bunlar için kullanılan anlamlılık düzeyini veren
tablolar çok fazla dağıtılmıĢ ve bazıları da özelleĢtirilmiĢtir. Böylece bu testlerin
pratikliği ve uygulanabilirliği parametrik testlere göre daha azdır.

2.2.1. ĠĢaret Testi
Bu test bağımlı gruplar arası farklılıkları ölçmeye yönelik olan t-testinin
nonparametrik eĢ değeridir. Bu analiz ile iki değiĢkenin dağılımları aynıdır hipotezi test
edilir. ĠĢaret testi için herhangi bir veri dağılım Ģartı yoktur. Testin hesaplanmasında ilk
gruba ait değerlerin farkları alınır ve bu farklara göre grupların büyük veya küçük olanların
sayısı belirlenir. Dolayısıyla gruplar arasındaki farklılığın ortaya konmasında sadece farkın
yönü üzerinde durulur ve farkın büyüklüğü dikkate alınır.
ĠĢaret testi adını, değerlerin sayısal olarak kullanılması yerine (+) ve (-) iĢaretleri ile
kullanılmasından alır.
n tane gözlem çifti (x,y) düĢünülsün. Birbirine karĢı gelen gözlemlerin farkı d=x-y
olsun. Sıfır olan d=0 farkları atılırsa gözlem sayısı n, geriye kalan sıfır olmayan d'lerin
sayısına eĢit olur. d'lerin iĢareti pozitif ya da negatiftir. Testte, pozitif iĢaret elde etme
olasılığının negatif iĢaret elde etme olasılığına eĢitliği hipotezi test edilir.

25

ĠĢaret testinde gözlem sonuçları (+) ve (-) iĢaretlere dönüĢtürüldüğü gibi, olumluolumsuz, iyi-kötü gibi iki kategori Ģeklinde de belirtilebilir. Bu durumda az sayıda görülen
iĢaretin olasılığı yerine az sayıda görülen kategorinin olasılığı hesaplanır. Bu kategorileri A
ve B Ģeklinde belirtirsek sıfır hipotezi olarak
Ho: A kategorisi elde etme olasılığı, B kategorisi elde etme olasılığına eĢittir.
Örnek: Anesteziye alınan 10 hastanın anestezi öncesi ve sonrası kan basıncı farkları
+, - Ģeklinde belirtilmiĢtir. +'lar kan basıncının arttığını, -'ler de azaldığını belirtmektedir.
Anestezinin kan basıncını artırdığı söylenebilir mi?
α= 0.05 belirlenmiĢtir.
Hasta Nu.
________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
________

Kan basıncı farkı (Sonra-önce)
__________
+
+
+
+
0
0
+
+
__________

Çözüm: Kan basıncı farkları tabloda (+), (-) Ģeklinde verilmiĢtir. Ġki hastanın kan
basıncı farkı sıfırdır. Buna göre iĢleme girecek hasta sayısı (n), 10-2=8'dir. 8 iĢaretin 6 tanesi
(+), 2 tanesi (-)'dir. Sayısı az olan iĢaret (-) olduğundan, (-)lerin sayısı olan 2, x'in değeridir.
Bu durumda,
x = 2 ve n = 8'dir.
Ho: P (+) = P (-) = H1: P (+) P (-)
Binomial olasılık tablosunda n=8 ve x=2'ye karĢı gelen olasılık değeri P(x)=0.145'dir.
P=0.145>0.05 olduğundan Ho hipotezi kabul edilir. Sonuç olarak anastezik maddenin kan
basıncı üzerine bir etkisi olmamıĢtır.

2.2.2. Mann- Whıtney U Testi
Mann-Whitney U testi niceliksel ölçekli gözlemleri verilen iki örneklemin aynı
dağılımdan gelip gelmediğini incelemek için kullanılan bir parametrik olmayan istatistik
testidir. Aynı zamanda Wilcoxon sıralama toplamı testi veya Wilcoxon-Mann-Whitney testi
olarak da bilinir. Bu testi ilk defa eĢit hacimli iki örneklem verileri için Wilcoxon (1945)
ortaya atmıĢtır. Sonradan Mann ve Whitney (1947) tarafından değiĢik büyüklükte iki
örneklem problemleri analizleri için uygulanıp geliĢtirilmiĢtir.
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Mann-Whitney U Testi, iki iliĢkisiz örneklemden elde edilen puanların birbirlerinden
anlamlı bir Ģekilde farklılık gösterip göstermediğini tespit eder. BaĢka bir anlatımla bu test
iki iliĢkisiz grubun ilgilenilen değiĢken bakımından evrende benzer dağılımlara sahip olup
olmadığını test eder.
Bu test, iki gruba ait gözlemlerin karĢılaĢtırılmasında yaygın bir Ģekilde kullanılır.
Parametrik testlerden t testinin gerekli olan varsayımlarından Ģüphe edildiğinde ya da
gözlemlerin ölçümünün zayıf olması durumunda t testinin bir alternatifi olarak kullanılır.
Örnek: A Grubu: 3
B Grubu: 5

5 2 0 0 1 2 0 2
3 2 2 4 2 3 3 2 5

Gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli midir?
Hazırlık iĢlemleri:


Her iki gruptaki veriler tek dağılıĢ gibi ele alınarak, küçükten büyüğe doğru
sıralanır ve 1’den itibaren numaralandırılır. EĢit değerlerin her birine, olması
gereken sıra numaralarının ortalaması verilir.

A A AA A A A B B BB A B B B B A B B
0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5
A A A A A A A B B BB A
B
B
B
B
0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3
3
3
3
4
2 2 2 4 8 8 8 8 8 8 8 13.5 13.5 13.5 13.5 16


B
5
18

B
5
18

Her iki gruptaki verilerin sıra numaraları toplanarak, R1 ve R2 değerleri
bulunur.

R1 = 65,5

R2 = 124,5

R1 + R2 = n (n + 1) / 2
65,5 + 124,5 = (19 *20) /2 = 190


A
5
18

U değerleri hesaplanır.

U1= (9*10)+((9*(9+1))/2) – 66,5=
U1 = (90 + (90 /2)) – 65,5 = 69,5
U2 = n1 n2 – U1
U2 =90 – 69,5 = 20,5
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Test ĠĢlemleri:
Ho: Gruplar arasındaki fark önemli değildir.
H1: Gruplar arasındaki fark önemlidir.
α = 0.05


n1 ≤ 20 ve n2 ≤ 20 ise;

U1 ve U2 değerlerinden büyük olanı UH değeri olarak kabul edilir. Bu değer, U
tablosundan bulunan değerle (UT) karsılaĢtırılır.
KarsılaĢtırma:
UH ≥ UT ise; Ho ret (P < α)
UH < UT ise; Ho kabul (P > α)
69.5 > 66 Ho ret, P < 0.05

2.2.3. Wilcoxon EĢleĢtirilmiĢ Ġki Örnek Testi
Bu testte, bağımlı iki ana kütle aritmetik ortalamasının belirli bir önem derecesinde
birbirinden önemli derecede farklı olup olmadığı test edilir.
Bu testin ana ilkesi, değerlere sıra dönüĢümü uygulanmasıdır. Bu testte bağımlı iki
grubun ortalamaları değil, ortancaları arasındaki farkın önemli olup olmadığı test edilir. Yani
evren medyan farkı hakkındaki hipotezi test eder. Genel olarak normal dağılım göstermeyen
değerler için Wilcoxon testi, t testine göre daha güçlüdür, yani önce ve sonra değerleri
arasında fark varsa daha doğru olarak saptar. Normal dağılım gösteren değerler için her iki
testin gücü aynıdır.

2.2.4. Kruskal Wallis Varyans Analizi
Kruskal-Wallis testi üç ya da daha fazla örneklemi karĢılaĢtırmak için kullanılan bir
testtir. Tek yönlü varyans analizinin nonparametrik karĢılığıdır. Diğer nonparametrik
yöntemlerde olduğu gibi burada da grupların ortalamaları değil, ortancaları karĢılaĢtırılır.
Ġkiden fazla bağımsız grupta nicel veriler elde edilmiĢ ve veriler parametrik varsayımları
yerine getirmiyorsa grupları birbirleriyle aynı anda karsılaĢtırmak amacıyla bu test
kullanılabilir.

2.2.5. Ki Kare Testi
Gözlenen frekanslarla beklenen frekanslar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı
temeline dayanan bir önemlilik testidir.
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Ki-Kare analizinde niteliksel olarak belirtilen veriler kullanılır. Örneğin; iyileĢti –
iyileĢmedi, hasta – sağlam, sosyoekonomik düzeyi iyi, orta, kötü gibi. Ayrıca ölçümle
belirtildiği hâlde sonradan nitelik hâline dönüĢtürülerek incelenmesi gereken verilere de ki –
kare analizi uygulanabilir. Örneğin; hemoglobin değerinin ölçülmesinden sonra hemoglobin
değeri belirli bir değerden az olanların anemik, diğerlerinin normal olarak nitelendirilmesi.
Kullanıldığı yerler:





Ġki ya da daha çok grup arasında fark olup olmadığının testinde
Ġki değiĢken arasında bağ olup olmadığının testinde
Gruplar arası homojenlik testinde
Örneklemden elde edilen dağılımın herhangi bir teorik dağılıma uyup
uymadığının testinde

2x2 düzenli tablolar.
Sağlıktan yakınma
Var
Yok

Sigara kullanımı
Ġçen
Ġçmeyen
2x3 düzenli tablolar.

BaĢarı durumu
Orta

Ġyi

Zayıf

Yeterli
Yetersiz
Ki-Kare testinin doğru kullanılabilmesi için 2 temel varsayımın yerine getirilmesi
gerekmektedir.
Gruplar birbirinden bağımsız olmalıdır. Bağımlı gruplara normal Ki-Kare testi
uygulanamaz.
Ki-Kare dağılımı süreklidir. Beklenen frekanslardan herhangi biri 5’ten küçük ise
dağılım kesikli ve çarpık olur. 2x2 düzenlerde bu gibi durumlarla karĢılaĢıldığında “Fisher
kesin ki-kare” testi uygulanır.
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Bayan televizyon izleyicilerinin öğrenim düzeyleri ve TV programlarından tercih
ettikleri türler sorgulanarak bu iki değiĢken arasında bir bağıntı bulunup bulunmadığının
baĢka bir anlatımla iki değiĢkenin birbirinden bağımsız olup olmadığı ortaya konulmaya
çalıĢılsın. Bu amaçla 200 kiĢiyi kapsayan bir örneklem üzerinde yapılan gözlem sonuçları
aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tercih Edilen
programı
Dizi Film
Eğlence
Magazin
Toplam

Öğrenim Düzeyi
Orta
Yüksek
20
10
30
10
10
30
60
50

TV
Ġlk
50
20
20
90

Toplam
80
60
60
200

Tercih edilen TV program türüne iliĢkin öğrenim düzeyinin etkili olup olmadığını
α =0.01 anlamlılık düzeyinde araĢtırınız.
Tabloda yer alan sayılar, gözlenen frekanslardır. Tercih edilen TV programı türü
üzerinde öğrenim düzeyinin etkisi olup olmadığını test edebilmek için izlenmesi gereken
adımları sırasıyla Ģunlardır:


Hipotezlerin ifade edilmesi

Sıfır hipotezi (H0): Bayan TV izleyicilerinin öğrenim düzeyiyle TV programı,
birbirinden bağımsız değiĢkenlerdir. Bu iki değiĢken arasında bir iliĢki yoktur.
KarĢıt Hipotez (H1): Öğrenim düzeyi ile TV programı arasında bir iliĢki vardır.
 Ġstatistiksel test
Ġki sayısal olmayan değiĢken arasındaki iliĢkinin varlığını araĢtıran bir test olan 2 (kikare) bağımsızlık testi uygulanmalıdır.


Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi (2 = 0.01 olarak belirlenmiĢtir.)



H0ın red bölgesinin belirlenmesi: Bunun için hesaplanan test istatistiği, belli bir
anlamlılık düzeyine ve = (r–1)(c–1) serbestlik derecesine göre “2 değerleri
tablosundan bulunan “kritik değer” ile karĢılaĢtırılır. Örneğimiz için serbestlik
derecesi = (3–1) (3–1) = 4 olup = 0.01 düzeyinde 2 tablosundan bulunan
kritik değer 2=13’tür. Eğer hesaplanan 2 istatistiğinin değeri tablodan bulunan
2 kritik değerden büyük çıkarsa H0 red edilecektir.
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2 test istatistiğinin hesaplanması

Test istatistiği, formülüyle elde edilebilir.

Formülde;
G= Gözlenen frekansları,
B= Beklenen frekansları ifade etmektedir.
Test istatistiğinin hesaplanabilmesi için öncelikle beklenen frekansların hesaplanması
gerekmektedir. Herhangi bir gözlemin beklenen frekansı bulunurken o gözlemin yer aldığı
satır toplam frekansıyla sütunun toplam frekansı çarpılıp genel toplam frekansa
bölünmektedir. Örneğimiz için beklenen frekansları, ilk gözlemden baĢlamak üzere sırasıyla
hesaplayalım:
B11 (birinci satır ve birinci sütunda yer alacak frekans)
B11 = (birinci satır toplamı x birinci sütun toplamı) / (genel toplam)
= (80 x 90) / (200) = 36
B12 = (birinci satır toplamı x ikinci sütun toplamı) / (genel toplam)
= (80 x 60) / (200) = 24
Aynı yöntemle hesaplanan beklenen frekanslar ve gözlenen frekansların kontenjan
tablosunda gösterilmesi (G=Gözlenen frekanslar, B=Beklenen frekanslar)
Tercih Edilen TV
Program Türü

Ġlk
G
50
20
20
90

Dizi Film
Eğlence
Magazin
Toplam

B
36
27
27

Öğrenim Düzeyi
Orta
Yüksek
G
B
G
B
20
24
10
20
30
18
10
15
10
18
30
15
60
50

TOPLAM
80
60
60
200

Kontenjan tablosu (gözlenen ve beklenen frekanslar)

Test istatistiği:
2 = (50–36)2/(36) + (20–24)2/(24) + (10–20)2/(20) + (20–27)2/(27) +
(30-18)2/(18) + (10–15)2/(15) + (20–27)2/(27) + (10–18)2/(18) +
(30–15)2/(15) = 42.93
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Ġstatistiksel karar

Ġstatistiksel karar verilirken red bölgesinin tanımı gereği, 2 > 2k olduğunda sıfır
hipotezi red edilir, 2 ≤ 2k olduğundaysa sıfır hipotezi reddedilemez. Sıfır hipotezinin
reddedilmesi, değiĢkenlerin birbirinden bağımsız olmadığı (diğer bir ifadeyle, değiĢkenler
arasında iliĢki bulunduğu) anlamını taĢır. Buna göre örneğimizde,
2 = 42.93
Ki-Kare tablosunda bulunan kritik değer 2k = 13.28 ve 2 > 2k olduğundan H0
hipotezi reddedilecektir.
BaĢka bir anlatımla bayan TV izleyicilerinin öğrenim düzeyi ile izledikleri program
türleri arasında iliĢki vardır.

2.2.6. Kolmogorov Smirnov Testi
Bu testte Ki-Kare testinde olduğu gibi belli bir önem derecesinde örnek değerlerinin
dağılımının test öncesi saptanan belirli bir dağılıma uyup uymadığı araĢtırılır. Böylece
parametrik istatistik tekniklerinin kullanılmasıyla ilgili önemli varsayımlardan birinin de test
edilmesine imkân sağlanmıĢ olur (uygunluk testi). Eğer tek bir örneklem verisi varsa burada
verilerin belli bir dağılıma uyup uymadığı test edilirken iki örneklem verisi söz konusuysa bu
iki örneklemin aynı dağılımdan gelip gelmediğini test etmek için kullanılır.
Kolmogorov-Smirnov testi Ki-Kare testine benzer. Avantajı ordinal veriler için
kullanılmasıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Parametrik olan ve parametrik olmayan testleri hesaplayabileceksiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ġki ortalama arasındaki farkın
önemlilik testini hesaplayınız.

 Ġki ortalama arasındaki farkın önemlilik
testini arkadaĢlarınızla birlikte farklı
araĢtırma örnekleri üzerinde hesaplayınız.

 Ġki eĢ arasındaki önemlilik testini
hesaplayınız.

 Ġki eĢ arasındaki önemlilik testini
arkadaĢlarınızla birlikte farklı araĢtırma
örnekleri üzerinde hesaplayınız.

 Varyans analizini hesaplayınız.

 Varyans analizini arkadaĢlarınızla birlikte
farklı
araĢtırma
örnekleri
üzerinde
hesaplayarak pekiĢtiriniz.

 Ġki yüzde arasındaki farkın önemlilik
testini hesaplayınız.

 Ġki yüzde arasındaki farkın önemlilik testini
arkadaĢlarınızla birlikte farklı araĢtırma
örnekleri üzerinde hesaplayınız.

 ĠĢaret testini hesaplayınız.

 ĠĢaret testini arkadaĢlarınızla birlikte farklı
araĢtırma örnekleri üzerinde hesaplayarak
pekiĢtiriniz.

 Mann-Whitney U testini ayırt ediniz.

 Mann-Whitney U testini arkadaĢlarınızla
birlikte farklı araĢtırma örnekleri üzerinde
hesaplayarak pekiĢtiriniz.

 Wilcoxon eĢleĢtirilmiĢ
testini ayırt ediniz.

 Wilcoxon eĢleĢtirilmiĢ iki örnek testini
arkadaĢlarınızla birlikte farklı araĢtırma
örnekleri
üzerinde
hesaplayarak
pekiĢtiriniz.

iki

örnek

 Kruskal Wallis varyans analizini
ayırt ediniz.

 Kruskal
Wallis
varyans
analizini
arkadaĢlarınızla birlikte farklı araĢtırma
örnekleri üzerinde hesaplayınız.

 Ki-Kare testini hesaplayınız.

 Ki-kare testini arkadaĢlarınızla birlikte
farklı araĢtırma örnekleri belirleyerek
hesaplayınız.

 Kolmogorov Smirnov testini ayırt
ediniz.

 Kolmogorov-Smirnov
testinin
hangi
durumlarda
uygulandığını
internetten
araĢtırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Ġki ortalama arasındaki farkın önemlilik testinde iki grubun ………………….
ortalamaları karĢılaĢtırılmaktadır.

2.

Kolmogorov-Smirnov testi ………………………….. testine benzer.

3.

Ġki eĢ arasındaki farkın önemlilik testinde; iki grup arasındaki değerlere iliĢkin fark
değerleri dağılımının ...……………… dağılım gösterdiği varsayılır.

4.

……………………………….;

ikiden

çok

örnek

kütle

ortalamalarının

karĢılaĢtırılmasında kullanılır.
5.

…………………………………, niteliksel bir değiĢken yönünden iki gruptan elde
edilen yüzdelerin farklı olup olmadığını test etmek için kullanılır.

6.

ĠĢaret testi bağımlı gruplar arası farklılıkları ölçmeye yönelik olan ……… testinin
nonparametrik eĢ değeridir.

7.

Mann-Whitney U testi, iki gruba ait gözlemlerin …………………….. yaygın bir
Ģekilde kullanılır.

8.

……………………………………………….., bağımlı iki ana kütle aritmetik
ortalamasının belirli bir önem derecesinde birbirinden önemli derecede farklı olup
olmadığı test edilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 3
AMAÇ
Korelasyon ve regresyon analizlerini yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Korelasyon ve regresyon analizleri niçin sağlık bilimlerinde çok kullanılan istatistiksel
yöntemlerdir? AraĢtırınız ve elde ettiğiniz bilgileri sınıfınızda arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. KORELASYON VE REGRESYON
ANALĠZLERĠ
Üzerinde çalıĢılan örnekten birden fazla özelliğe ait veriler elde edilebilir. Elde edilen
bu veriler kullanılarak iki özellik arasında negatif veya pozitif bir iliĢki olup olmadığı,
değiĢkenlerden birinin bir birim arttığı durumda diğer değiĢkenlerde nasıl bir değiĢiklik
meydana geldiği araĢtırılabilir. Böyle durumlarda hesaplanması gereken istatistiksel
korelasyon ve regresyon katsayılarıdır. Bu katsayılar sağlık bilimlerinde çok sık kullanılan
istatistiksel yöntemlerdir.
Örneğin; bir hastaya tanı konurken hastanın kiĢisel bilgileri, belirtiler, fizik muayene
ve laboratuvar tetkiklerinden elde edilen bulgular arasındaki iliĢkiler incelenerek karar
verilir. Ġlaç dozu ve iyileĢme süresi arasındaki iliĢkilerden yararlanılarak tedaviye baĢlama,
gereken dozu ayarlama ve tedaviyi bitirmeye karar verilir. Birtakım kiĢisel alıĢkanlıklar ile
bazı rahatsızlıklar arasındaki iliĢkinin araĢtırılmasında korelasyon katsayısı kullanılabilir.

3.1. Korelasyon Analizi
Aynı bireyden ölçülen iki özellik arasındaki doğrusal iliĢkinin derecesini veren
katsayıya korelasyon katsayısı denir. Örneğin; boy ile vücut arasındaki iliĢki, alınan günlük
kalori miktarı ile kilo alımı arasındaki iliĢki, toksik bir maddenin verilen dozu ile deney
hayvanının ölüm süresi arasındaki iliĢki korelasyon katsayısı ile belirlenir.
DeğiĢkenler arasındaki iliĢkilerin kaynağı değiĢik olabilir. Ġncelenen değiĢkenlerden
biri diğerini doğrudan etkileyen etkenlerden biri olabilir. Bu tip iliĢkilere sebep-sonuç iliĢkisi
denir ve ele alınan iki değiĢkenin her ikisini de etkileyen bir veya birçok faktörün varlığı da
iliĢki sebebidir. Her iliĢkiyi doğrudan sebep-sonuç iliĢkisi olarak ele almak yanlıĢtır. Örneğin
sigara tüketimi ile akciğer kanseri vakası sayısı arasındaki iliĢkiyi araĢtırırken 25 yıl boyunca
tüketilen sigara miktarı ile akciğer kanserinden ölenlerin sayısı arasında hesaplanan iliĢkiyi
dikkatli yorumlamak gerekir.
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Bazı durumlarda gerçekte iki değiĢken arasında iliĢki olmamasına rağmen analiz
sonucunda iki değiĢken arasında iliĢki varmıĢ gibi bir sonuç da elde edilebilir. Bunun nedeni
bu iki değiĢkenin her ikisinin de baĢka bir değiĢkenden veya değiĢkenlerden etkilenmeleridir.
POPULASYON
X
.
.
.
.
.

ÖRNEK
XY
. .
. .

Y
.
.
.
.
.

rXY

İstatistik

XY
Parametre
ġekil 3.1: Popülasyonda ve örnekte korelasyon katsayısının gösterilmesi

Örnekten hesaplanan korelasyon katsayısı rxy, popülasyondan hesaplanan korelasyon
katsayısı pxy ile gösterilir.
Bir örnekten iki özelliğe (X ve Y) ait toplanan verilerin koordinat sisteminde noktalar
halinde gösterilmesi araĢtırıcıya iki özellik arasında bir iliĢki olup olmadığı, eğer varsa
iliĢkinin negatif veya pozitif oluĢu hakkında bir ön bilgi verecektir.
Y

Y

Y

. .
.

.
.

rxy= -1.0

rxy= +1.0

X

.
.

rxy= 0
X

X

ġekil 3.2: Verilerin koordinat sisteminde noktalar hâlinde gösterilmesi

3.1.1. Korelasyon Katsayısı
Korelasyon katsayısı iki özellik arasındaki iliĢkinin doğrusallık derecesini ölçer. Ġki
özellik arasındaki korelasyon katsayısının rxy = 0 oluĢu, bu iki özellik arasında hiçbir iliĢki
olmadığı anlamına gelmez. Özellikler arasında aĢağıdaki Ģekilde olduğu gibi eğrisel iliĢkiler
de olabilir.

ġekil 3.3: Korelasyon katsayısının 0 olmasına rağmen aralarındaki eğrisel iliĢki
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Korelasyon katsayısının hesaplanıĢı:
Popülasyonda korelasyon katsayısı aĢağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

Örnekte korelasyon katsayısı ise aĢağıdaki formül ile hesaplanır.

Bu formül kısaca aĢağıdaki gibi gösterilir.

Çarpımlar toplamı:
Ģeklinde ifade edilir.

X değerlerine ait kareler toplamı:

Y değerlerine ait kareler toplamı:
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Örnek 1: BeĢ bireyde X (yaĢ) ve Y (kan basıncı) özellikleri bakımından ölçümler
aĢağıdaki gibidir. YaĢ ve kan basıncı özellikleri arasındaki korelasyon katsayısını
hesaplayarak anlamını açıklayınız.

Gözlemler koordinat ekseninde iĢaretlendiğinde:
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Yorum: Ġki değiĢken arasındaki iliĢkinin derecesi 0.992’dir. YaĢ ve kan basıncı
arasındaki % 99,2 oranındaki kuvvetli bir pozitif doğrusal iliĢki vardır. YaĢ arttıkça kan
basıncı da artmaktadır.
Örnek 2: Yeni doğan bebeklerin vücut uzunlukları ve bu uzunluktaki bebeklerde
doğumdan sonraki 3 gün içinde % ölüm miktarları aĢağıdaki gibidir. Yeni doğan bebeklerin
vücut uzunluğu ve % ölüm miktarları arasındaki korelasyon katsayısı nedir?

X (cm)

Y
(% ölüm)

47,5

11,29

50,5

1,04

53,5

0,89

56,5

2,15

59,5

9,14
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Gözlemlerin koordinat ekseni üzerindeki görünümü:

Yorum: Yeni doğan bebeklerin vücut uzunluğu ve % ölüm miktarları arasında % 10,2
oranında negatif zayıf bir iliĢki vardır. Boy arttıkça % ölüm miktarı azalmaktadır. Ancak bu
iki özelliğin arasındaki iliĢki oldukça zayıftır.
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3.1.2. Korelasyon Katsayısı Önem Kontrolü
Bulunan korelasyon katsayısının önemli bir katsayı mı yoksa tesadüfe bağlı bir katsayı
mı olduğu test edilebilir.
Bunun için aĢağıdaki iĢlemler yapılır:


Hipotezin kurulması:

H0: r=0 (Korelasyon katsayısı tesadüfe bağlı bir değerdir).
H1: r≠0 (Korelasyon katsayısı tesadüfe bağlı bir değer değildir).


Test istatistiğinin hesaplanması:



Yanılma olasılığı olarak α=0,05 seçilmiĢtir.



Serbestlik derecesi = n-2
5- 2 = 3



α=0,05 düzeyinde ve 5 serbestlik derecesindeki tablo t değeri 2,57’dir.



KarĢılaĢtrıma:

tHesap>tTablo

H0 hipotezi reddedilir.

tHesap<tTablo

H0 hipotezi kabul edilir.

tHesap=0.177 < tTablo = 2,57 olduğu için H0 hipotezi kabul edilecektir.
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Karar: Korelasyon katsayısı önemli bir değer değildir. Tesadüfen bulunmuĢ bir
değerdir.

3.1.3. Tanımlayıcılık Katsayısı
Tanımlayıcılık katsayısı korelasyon katsayısının (r) karesidir. R2 sembolüyle gösterilir.
Bağımlı değiĢkendeki değiĢimin yüzde ne kadarının bağımsız değiĢken tarafından
tanımlanabildiğini gösteren bir ölçüdür.
Örnek 1’de yaĢ ve kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısı r=0,992 olarak
bulunmuĢtu.
Bu sonuca göre tanımlayıcılık katsayısı,
R2=(0,992)2 = 0,984 olur.
Bu sonuca göre kan basıncındaki değiĢimin % 98,4’ünün yaĢ artıĢına bağlı olarak
tanımlanabildiği, kan basıncındaki değiĢimin % 1,6’sının baĢka değiĢkenlerce
tanımlanabileceği söylenebilir.

3.2. Regresyon Analizi
Ġncelenen değiĢkenlerden biri diğerinin fonksiyonu olarak tanımlanabilir (y=f(x)). Bu
durum özelliklerin yapısı gereği böyle olabildiği gibi araĢtırıcı amacına uygun olarak kendisi
de değiĢkenlerden birini diğerinin fonksiyonu olarak ele alabilir.
Örneğin; yaĢlılık zamanın bir fonksiyonudur. YaĢlılık Y ile, zaman X ile tanımlanacak
olursa bu iliĢki kısaca Y=f(x) olarak gösterilir. YaĢlılık = f(zaman)
DeğiĢkenlerden biri diğerinin fonksiyonu olarak tanımlandığında eĢitliğin sol
tarafındaki değiĢkene bağımlı değiĢken, sağ tarafındakine ise bağımsız değiĢken denir.
Y=f(x) eĢitliğinde Y bağımlı değiĢken, X ise bağımsız değiĢkendir.
Eğer bağımlı değiĢken Y, bağımsız değiĢken X ise regresyon katsayısı byx ile
gösterilir.

ġekil 3.4: Regresyon katsayısının gösterilmesi
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Byx terimi; Y’nin X’e olan regresyon katsayısı, veya Y’nin X’e göre regresyon
katsayısı veya Y’nin X’e regresyon katsayısı olarak okunur.
Regresyon katsayısı popülasyonu β ile gösterilir.

ġekil 3.5: Regresyon katsayısının popülasyon ve örnekte gösterilmesi

Regresyon katsayısının özellikleri:







Bağımsız farz edilen değiĢkenin sebep, bağımlı farz edilen değiĢkenin de sonuç
olması zorunluluğu yoktur.
Regresyon katsayısı, bağımsız farz edilen değiĢkendeki kendi biriminden 1
birim artıĢa karĢılık, bağımlı farz edilen değiĢkendeki kendi biriminden olan
değiĢme miktarını verir. DeğiĢme, artma veya azalma Ģeklinde olabilir. DeğiĢme
artma Ģeklinde ise regresyon katsayısının iĢareti (+), değiĢme azalma Ģeklinde
ise regresyon katsayısının iĢareti (-) dir.
Regresyon katsayısının bir birimi vardır. Bağımlı farz edilen değiĢkenin birimi
ne ise regresyon katsayısının da birimi odur.
Regresyon katsayısı -∞ ile +∞ arasındaki bütün sayısal değerleri alabilir.
Regresyon denklemine önceden tahmin denklemi de denir ve bağımsız
değiĢkene iliĢkin gözlemlerden yararlanılarak bağımlı değiĢkene iliĢkin
tahminler yapılabilir.

Regresyon katsayısının hesaplanması:

Eğer bağımlı değiĢken Y ile, bağımsız değiĢken X ile gösterilmiĢ ise (yaygın olan
gösterim Ģekli budur) byx katsayısı hesaplanır.
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Eğer bağımlı değiĢken X ile bağımsız değiĢken Y ile gösterilmiĢ ise bxy katsayısı
hesaplanır.

Regresyon doğrusu ve denklemi:

ġekil 3.6: Regresyon doğrusu denklemi

Örnek: BeĢ bireyde Y (kan basıncı) ve X (yaĢ) özellikleri bakımından yapılan
ölçümler aĢağıdaki gibidir.
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Regresyon sabiti ise aĢağıdaki gibi hesaplanır:

Sonuç olarak regresyon denklemi yani tahmin denklemi aĢağıdaki gibi elde edilir.
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40 yaĢındaki bir bireyin kan basıncı tahmin edilmek istenirse,
olarak bulunur.
Tahminlerdeki isabet derecesi:
OluĢturulan regresyon denklemi ile yapılan tahminlerdeki isabet derecesi korelasyon
katsayısının karesine eĢittir. Tahminlerdeki isabet r2 ile gösterilir. Bazı istatistik paket
program çıktılarında ise bu değer R2 ile gösterilir. Korelasyon katsayısının -1 veya +1
değerine yaklaĢması regresyon denklemi ile yapılacak tahminlerdeki isabet derecesinin
yüksek olduğu anlamına gelir.
Tahminlerdeki isabet derecesi= r2=0,9922 = 0.984= %98,4. Yani elimizde sadece yaĢ
değiĢkenine ait değerler olsa ve bunlardan kan basıncı tahmin edilmek istense yapılacak
tahminlerdeki isabet derecesi % 98.4 olacaktır.
Kan basıncında gözlenen değiĢimin % 98,4’ü yaĢtan kaynaklanır. Geriye kalan %
1,6’lık kısmın ise nereden kaynaklandığı bilinmemektedir. Bu özelliği etkileyen baĢka
değiĢkenlerde olabilir.

3.2.1. Doğrusallıktan AyrılıĢ Önem Kontrolü
X bağımsız değiĢkeni ile Y bağımlı değiĢkeni arasında doğrusal bir iliĢkinin varlığı,
her bir birimin xi ve yi değerlerinin koordinat düzlemi üzerinde oluĢturdukları noktaların
dağılımına bakılarak tahmin edilebilir. Ancak bu tahminin tutarlı olup olmadığının
araĢtırılması gerekir. Bunun için regresyon katsayısının önem kontrolü, doğrusallıktan
ayrılıĢın önem kontrolü yapılır.
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Not: α: ihtimal değeridir. SD: Serbestlik derecesidir Tek grup örnek için (n-1) dir.
Tablonun 1 sütun değerleri SD’ni göstermektedir. 1. ve 2. satırlardaki rakamlar α ve α /2
ihtimal değerleridir. Ortadaki rakamlar t dağılıĢı standart değerleridir.
Örnek: tα(14) için (tek yönde %5 ihtimal ve 14 SD için t değeri)= 1.761 dir.
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Not:α: ihtimal değeridir. SD: Serbestlik derecesidir Tablonun 1 sütun değerleri SD’ni
göstermektedir. 1. satırdaki rakamlar α ihtimal değerleridir. Ortadaki rakamlar x2dağılıĢı
standart değerleridir.
Örnek: x2α(3) için (%5 ihtimal ve 3 SD için x2 değeri)= 8.815 dir.
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Not: Tablonun 1.sütun ve 1. satır değerleri standart z değerlerini gösterir. Ortadaki
değerler ihtimal (α) değerleridir.
Örnek: 1.64 standart z değeri için, 1.sütundan 1.6 ile 1. satırdan 0.04 alınır. Bu iki
değerin toplamı 1.64 dür. 1.6 değer satırı ile 0.04 sütun değerinin çakıĢtığı değer ise 0.0505,
yaklaĢık 0.05 = (% 5) dır. Anlamı: “1.64 standart z değerinden büyük olma ihtimali %5 dir”.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Korelasyon ve regresyon analizlerini yapabileceksiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Korelasyon analizi konusunu modülünüzde
yeniden inceleyiniz.

 Korelasyon analizini yapınız.

 Korelasyon katsayısını hesaplayınız.

 Korelasyon katsayısını arkadaĢlarınızla
birlikte farklı araĢtırma örnekleri üzerinde
hesaplayınız.

 Korelasyon
katsayısı
kontrolünü yapınız.

 Korelasyon katsayısı önem kontrolünü
arkadaĢlarınızla birlikte farklı araĢtırma
örnekleri üzerinde hesaplayarak pekiĢtiriniz.

 Tanımlayıcılık
hesaplayınız.

önem

katsayısını

 Regresyon analizi konusunu modülünüzde
yeniden inceleyiniz.

 Regresyon analizini yapınız.
 Doğrusallıktan
ayrılıĢ
kontrolünü hesaplayınız.

 Tanımlayıcılık katsayısını arkadaĢlarınızla
birlikte farklı araĢtırma örnekleri üzerinde
hesaplayınız.

önem

 Doğrusallıktan ayrılıĢ önem kontrolünü
baĢka
kaynaklardan
daha
ayrıntılı
inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Aynı bireyden ölçülen iki özellik arasındaki doğrusal iliĢkinin derecesini veren
katsayıya …………………………………….. denir.

2.

Örnekten hesaplanan korelasyon katsayısı ……………, popülasyondan hesaplanan
korelasyon katsayısı ………… simgesi ile gösterilir.

3.

Korelasyon katsayısı iki özellik arasındaki iliĢkinin ……………………….. derecesini
ölçer.

4.

DeğiĢkenlerden biri diğerinin fonksiyonu olarak tanımlandığında eĢitliğin sol
tarafındaki değiĢkene …………….. değiĢken, sağ tarafındakine ise ………………
değiĢken denir.

5.

OluĢturulan regresyon denklemi ile yapılan tahminlerdeki isabet derecesi korelasyon
katsayısının ………………………….. eĢittir.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
6.

( ) Korelasyon katsayısı önem kontrolü ile bulunan korelasyon katsayısının önemli
bir katsayı mı yoksa tesadüfe bağlı bir katsayı mı olduğu test edilebilir.

7.

( ) Tanımlayıcılık katsayısı korelasyon katsayısına eĢittir.

8.

( ) Y=f(x) eĢitliğinde Y bağımlı değiĢken, X ise bağımsız değiĢkendir.

9.

( ) Regresyon katsayısı -∞ ile +∞ arasındaki bütün sayısal değerleri alabilir.

10.

( ) Regresyon katsayısı, bağımlı değiĢkendeki kendi biriminden 1 birim artıĢa
karĢılık, bağımsız değiĢkendeki kendi biriminden olan değiĢme miktarını verir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Sınıflanabilir nitel değiĢkende kategoriler ……………………….. belirtilir.

2.

Kesikli nicel değiĢkenler …………………….. elde edilen ve genelde belirli bir
aralıktaki negatif olmayan tam sayı alabilen değiĢkenlerdir.

3.

Kuramsal olarak varsayılan ya da önceden yapılmıĢ bir dizi gözleme dayanarak ortaya
atılan gerçekleĢmesi mümkün olabilen önermeye ………………...denir.

4.

Gerçekte doğru olan hipotezi kabul etmeyip yanlıĢ olan hipotezi doğru olarak kabul
etme olasılığına ……………………………. denir.

5.

Ġki eĢ arasındaki farkın önemlilik testinde, iki grup arasındaki değerlere iliĢkin fark
değerleri dağılımının ………………………. gösterdiği varsayılır.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
6.

( ) Tip I hata, sıfır hipotezinin yanlıĢ olduğu hâlde kabul edilmesidir.

7.

( ) Ġki eĢ arasındaki farkın önemlilik testi sonucunda thesap > ttablo ise iki eĢ arasında
fark yoktur Ģeklinde kurulan H0 hipotezi kabul edilir.

8.

( ) Varyans analizi tek yönlü ve çok yönlü olarak uygulanabilir. Tek yönlü varyans
analizi elle hesaplanabilir ancak çok yönlü varyans analizi için bilgisayar
kullanılmalıdır.

9.

( ) Parametrik testlerde normal dağılım gösteren veriler analiz edilir. Nonparametrik
testlerde ise nominal, ordinal ya da normal dıĢı dağılım gösteren sayısal veriler
değerlendirilir.

10.

( ) Bu test bağımlı gruplar arası farklılıkları ölçmeye yönelik olan t-testinin
parametrik eĢ değeridir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

tesadüfe
sürekli - kesikli
sınıflanabilir nitel
araĢtırma hipotezi- istatistiksel
hipotez
iki
Tip I
örneklem
bağımlı değiĢken
nonparametrik
parametrik

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

aritmetik
ki-kare
normal
varyans analizi
iki yüzde arasındaki farkın
önemlilik testi
t
karĢılaĢtırılmasında
wilcoxon eĢleĢtirilmiĢ iki
örnek testi

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

korelasyon katsayısı
rxy - pxy

doğrusallık
bağımlı - bağımsız
karesine
D
Y
D
D
Y
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

isimlerle

sayımla
hipotez
yanılma payı
normal dağılım
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
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