EĞİTİM ARAŞTIRMACILARI İÇİN

SPSS UYGULAMALI
İSTATİSTİK

Sevilay KİLMEN

Genişletilmiş 3. Baskı
Ankara
2020

EĞİTİM ARAŞTIRMACILARI İÇİN SPSS UYGULAMALI İSTATİSTİK
Sevilay KİLMEN
©Tüm Hakları Saklıdır. 2020.
Bu kitabın basım, yayın, satış hakları Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd.
Şti‘ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri herhangi bir
bilgi depolama ve erişim sistemiyle veya mekânik, elektronik, fotokopi, manyetik ya da
başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, aktarılamaz veya dağıtılamaz.
Yayıncı Sertifika No
Matbaa Sertifika No
ISBN
e-ISBN
Kapak Tasarımı
Mizanpaj
Baskı
Adres
Tel

: 16003
: 46586
: 978-605-170-426-5
: 978-605-170-425-8
: Kezban KILIÇOĞLU
: Kezban KILIÇOĞLU
: Sözkesen Matbaası
: İvedik OSB 1518. Sokak Mat-Sit İş Mrk. No: 2/40
Yenimahalle-ANKARA
: 0 312 395 21 10

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

KİLMEN, Sevilay
EĞİTİM ARAŞTIRMACILARI İÇİN SPSS UYGULAMALI İSTATİSTİK
Anı Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara/Türkiye
2020, xii+396 Sf., 16 x 24 cm
ISBN
e-ISBN

: 978-605-170-426-5
: 978-605-170-425-8

Eğitim, İstatistik
SPSS, Veri, Uygulama, İstatistik, Analiz, Korelasyon, Örneklem, Grafik
Anı Yayıncılık
Kızılırmak Sok. 10/A
Bakanlıklar / ANKARA
Tel : 0 312 425 81 50 pbx
Faks : 0 312 425 81 11
e-posta : aniyayincilik@aniyayincilik.com.tr
http:// www.aniyayincilik.com.tr
A harfinin evrimi

ÖN SÖZ
Eğitim istatistiği nicel eğitim araştırmalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bir eğitim
araştırmasının nasıl analiz edilip yorumlanacağı konusundaki soruların cevapları
araştırmacının eğitim istatistiği alanında bilgi ve deneyimine bağlıdır. Bu kitabın
temel amacı eğitim istatistiğini okuyucular için açık ve anlaşılır bir dille sunmaktır.
Bu sunum istatistiksel temeli olmayan okucuyucu kitlesi düşünülerek tasarlanmıştır. Ağır kuramsal bilgiler yerine araştırma yapmaya yeni başlayanların da rahatlıkla anlayabileceği şekilde hazırlanmıştır. Bu kitapta her analize ilişkin bir kontrol
listesi ve örnek araştırma soruları verilmiştir. Ardından analize ilişkin işlem adımları anlatılmış, sonuçlar yorumlanmış ve konu kısaca özetlenmiştir.
Bu kitapta anlatılan bilgiler bilimsel kaynaklara dayandırılarak aktarılmış olmakla
birlikte, olgunlaşmaya ve geliştirilmeye açık bir biçimde yazılmıştır. Her türlü öneriniz için e-mail adresimden bana ulaşabilir, ileteceğiniz her bir öneriyi titizlikle
dikkate alacağıma emin olabilirsiniz. Bu kitapta yer alan bilgilerin okurlara yararlı
olması dileği ile…
Sevilay KİLMEN
e-posta: kaplansevilay@yahoo.com
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Bu kitaptan maksimum verim almayı amaçlıyorsanız ne yapmalısınız?

1) Bu kitaptan maksimum düzeyde verim almayı amaçlıyorsanız öncelikle kitapta yer alan analizler için kullanılan veri dosyalarını
http://aniyayincilik.com.tr/public/docs/spssVeriSetleri.zip
internet adresinden veya QR kodunu tarayarak e-içerik menü
başlığından indirmelisiniz.
Analizlerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bilgileri kitaptan edinirken
aynı zamanda analizi kendiniz de kendi bilgisayarınızda gerçekleştirmelisiniz.
2) Bu kitabı baştan sona kadar okumak zorunda değilsiniz. Eğer araştırmanızda değişkenler arasındaki ilişkiyi araştıracaksanız, öncelikle uygun korelasyon tekniği seçimine yardımcı olacak sayfa 117’te yer alan karar
ağacını incelemelisiniz. Değişkenlerinizin özelliklerine göre uygun korelasyon analizini belirleyerek, sadece o analizle ilgili bölümü inceleyip
analizinizi gerçekleştirebilirsiniz.
3) Eğer araştırmanızda farklı gruplara ait ölçümleri veya bir gruba/birden
fazla gruba ait tekrarlı ölçümleri karşılaştıracaksınız, uygun hipotez testini
seçmeye yardmcı olacak sayfa 169, 170 ve 171’deki yer alan karar ağaclarını incelemelisiniz. Verilerinizin özelliklerine dayalı olarak uygun hipotez testini belirleyerek, sadece o analizle ilgili bölümü inceleyip analizinizi
gerçekleştirebilirsiniz.

ANALİZ
ÖNCESİ
İŞLEMLER
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ANALİZ ÖNCESİ İŞLEMLER
ISPSS (Statistical Package for Social Sciences) sosyal bilimler alanında yapılan
araştırmalarda sıklıkla başvurulan bir bilgisayar yazılımıdır. SPSS yazılımının çok
sayıda versiyonu olmakla birlikte bu kitaptaki bilgiler SPSS 25 versiyonu üzerinden
aktarılmaktadır. Bu bölümde analiz öncesinde SPSS 25’te yapılabilecek temel işlemler anlatılmaktadır.
Yeni bir SPSS dosya açma
“File” menüsünde “New” yazan buton yeni bir dosya oluşturmak istediğinizde kullanacağınız butondur. “Open” ise var olan bir dosyayı açmada kullanılır. Örneğin
masaüstünde kayıtlı bir SPSS dosyasını açmak için bu butonu kullanmanız gerekecektir. “File” menüsüne girmeden araç çubuklarından
da yeni bir dosya açabilirsiniz.

ikonuna tıklayarak

Verileri Kaydetme
“File” menüsünde “Save” butonu dosyanızı kaydetmenizi sağlar. “File” menüsüne
girmeden araç çubuklarından
ikonuna tıklayarak da dosyanızı kaydedebilirsiniz. “Save as” butonu dosyanızı farklı bir isimle aynı yere ya da farklı bir yere
kaydetmek istediğinizde kullanacağınız butondur.

Değişkenlerin tanımlanması
SPSS 25 programı açıldığında karşınıza yeni bir veri giriş penceresi gelecektir. Veri
dosyası oluşturmada yapılacak ilk işlem değişkenlerin tanımlanmasıdır. Değişken
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tanımlama işlemi ekranın sol alt köşesinde yer alan “Variable View” butonu tıklanarak yapılabilir.

“Variable View” penceresinde “Name” yazan ilk sütun değişkenlerin isminin tanımlandığı sütundur. Bu sütunda değişkenlere isim verilirken boşluk kullanılmaz.
Ayrıca değişkenin ismi tanımlanırken sayılar ismin içinde kullanılabilir ancak sadece sayılardan oluşan veya sayılarla başlayan isimler kullanılmaz. Örneğin ölçek
maddelerini tanımlayacağınız zaman 1. soruya “1” gibi rakamla başlayan bir isim
vermek yerine “m1” ya da “madde1” gibi harfle başlayan bir isim kullanmalısınız.
Aksi halde değişkenin yazımı ile ilgili uyarı alırsınız. Birden fazla kelimeden oluşan, boşluk kullanmayı gerektiren veya uzun ismi bulunan değişkenler için değişkenin ismini tanımlarken kısaltma kullanabilirsiniz.
“Type” yazan kısım değişkenin türünün belirtildiği kısımdır. Bu kısma tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki pencere gelir.
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Değişkeni sayılarla ifade ettiğinizde kullanılır.

Değişkeni harflerle ifade ettiğinizde kullanılır.

Değişken türünün birçok seçeneği bulunmaktadır ve “Numeric” karşınıza varsayılan olarak gelir. Bu değişken türlerinden sıklıkla kullanılan iki tanesi “Numeric” ve
“String”tir.
Eğer değişkeniniz sayılarla ifade ediliyorsa ya da rakamları veya sayıları veri girişini kolaylaştırmak için kod olarak kullanacaksanız (örneğin, cinsiyet değişkenini,
“1” rakamı kadını; “2” rakamı erkeği ifade edecek şekilde kodlayacaksanız) “Numeric” yazan kısmı işaretlemelisiniz. “Variable Type” penceresinde sağ tarafta
“Width” ve “Decimal Places” yazan kısım yer alır. “Width” bir değişken sütununda
kaç basamağın gösterilebileceğini belirtir ve 8 olarak tanımlanmıştır (yani 8 basamak varsayılan olarak ayarlanmıştır). Daha fazla basamak kullanmak isterseniz
bu kısmı kendiniz tanımlayabilirsiniz.
“Decimal Places” virgülden sonraki basamak sayısını belirtir ve 2 olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan bu değer sizin için yeterli değilse ya da gerekli değilse değiştirebilirsiniz. Örneğin, cinsiyet değişkenini, “1” rakamı kadını; “2” rakamı erkeği ifade edecek şekilde kodlayacaksanız “Decimals” yazan kısma 0 yazabilirsiniz. Çünkü cinsiyet değişkeni için kullanılan rakamlar sadece değişkenin kategorisini tanımlamada kullanılan birer semboldür ve ondalıklı sayılarla ifade edilmezler. Eğer siz öğrencilerin yükseköğretim kurumları sınav puanlarını tanımlıyor olsaydınız “Decimals” yazan kısma 3 veya 4 yazabilirdiniz. Çünkü yükseköğretim
kurumları sınav puanları ondalıklı sayılarla ifade edilmektedir. Siz bu bilgileri değiştirirseniz ve “OK” butonuna basarsanız, “Type” sütunundan sonra gelen
“Width” ve “Decimals” sütunlarındaki bilgileri de tanımlamış olursunuz.
Eğer harf kullanarak değişkeninizi SPSS programına girecekseniz (örneğin katılımcıların isimlerini yazacaksanız) “String” yazan kısmı işaretlemeniz gerekecektir.
String’i işaretlediğinizde Width ve Decimals Places yazan kısım kaybolacak, yerine
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“Characters” kısmı gelecektir. Characters harfleri kullanarak verileri girdiğinizde
en fazla kaç harfin değişken sütununda gösterileceğini belirtir ve 8 olarak tanımlanmış bir şekilde karşınıza gelir. Siz 8 harften daha fazla harf kullanacaksanız
bu kısma istediğiniz harf sayısını yazabilirsiniz.
Variable type penceresinde gerekli tanımlamaları yaptıktan sonra “OK” butonuna
basarak tekrar “Variable View” ekranına geri dönebilirsiniz. “Decimals” sütununun yanında yer alan sütun “Label”, yani etiket sütunudur. Değişkeninizi “Name”
yazan kısımda kısaltarak yazmak zorunda kaldıysanız, “Label” sütununda bu değişkenin açık ismini yazabilirsiniz. Örneğin “Name” sütununda “aort” olarak kodladığınız bir değişkenin açık ismini (akademik ortalama) “Label” sütununda yazabilirsiniz. Eğer label kısmında uzun açıklama yaparsanız output dosyasında değişkenin ismi label kısmında tanımladığınız şekliyle yer alacaktır.
“Label” sütununun yanında “Values” sütunu yer almaktadır. Bu sütun değişkene
ait kategoriler için kodlama yaptığınızda kullanılmaktadır. Örneğin cinsiyet değişkenini; 1 ve 2 rakamı ile kodladıysanız, burada 1 ve 2 rakamlarının neyi ifade
ettiğini tanımlamalısınız. Açılan pencerede “Value” yazan kısma kodu; “Label”
yazan kısma ise tanımı yazmalısınız. “Add” butonunu kullanarak tanımlamayı yapabilir, bir sonraki koda geçebilirsiniz. İşleminiz bittiğinde “OK” butonuna basarak tanımlamayı sonlandırabilirsiniz. Bu işlem aşağıda gösterilmektedir.

“Columns” sütun genişliğini gösteren kısımdır. “8” olarak tanımlanan sütun genişliğini daraltabilir ya da genişletebilirsiniz. Örneğin, 1-0 şeklinde sadece bir rakamdan oluşacak şekilde cevapların kodlandığı teste verilen tepkileri tanımlıyorsanız ve ölçek çok maddeden (örneğin 50) oluşuyorsa, tüm maddeleri bir arada
görebilmek için sütun genişliğini 1 veya 2 yapabilirsiniz.

