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1.ÜNİTE İstatistiğin Tanımı ve Temel Kavramlar

GİRİŞ
Bilimsel araştırma, belirli bir olgular kümesinin niteliği, ortaya çıkış nedenleri ile ortaya çıkar-
dığı sonuçlar konusunda bilgilenme olarak tanımlanabilir. Araştırma amacının gerçekleştiril-
mesi için benimsenen genel yaklaşım araştırma yöntemi olarak ifade edilebilir. Bilimsel bir
araştırma yöntemi soru biçiminde bir araştırma probleminin ortaya konulması, eldeki bilgile-
rin değerlendirilmesi, araştırmanın planlanması, araştırmanın gerçekleştirilmesi, elde edilen
verilerin bilgiye dönüştürülerek yorumlanması, sonuçlara varılması ve sonuçların yarara su-
nulması aşamalarını içerir. Gözlem yapıldığında istatistik, bilimsel yöntemdeki yerini almak-
tadır.

İSTATİSTİK KELİMESİNİN ANLAMI
İstatistik kelimesi üç farklı anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda istatistik kelimesi, çeşitli
olaylar hakkında toplanan verileri belirtmek için kullanılmaktadır. Örneğin “sağlık istatistikle-
ri” denildiğinde sağlık alanındaki olaylar hakkındaki sayısal veriler anlatılmak istenmektedir.
Benzer biçimde “eğitim istatistikleri”, “dış ticaret istatistikleri” ve “bir spor karşılaşmasına
ilişkin istatistikler” ifadelerindeki “istatistikler” kelimesi bu anlamda kullanılmaktadır.

İSTATİSTİĞİN TANIMI VE İŞLEVİ
İstatistik, belirli bir amaç için incelenen bir olayın (olgunun, gerçekliğin) sayısal doğasının an-
laşılmasına ve başkalarına anlatılmasına yarar. Çeşitli bilim dallarındaki araştırmalarda, her-
hangi bir olayın sayısal yapısının anlaşılmasında ve elde edilen verilerden yararlanarak sonuç-
lar çıkarılmasında kullanılan bir araçtır. İstatistik sayılarla ilgilidir ve istatistiksel çözümlemele-
rin yapılabilmesi için sayısal verilere veya sayısal görünüm kazandırılmış verilere gereksinim
vardır.

İSTATİSTİĞİN BİLİM DALLARI VE HASTANE YÖNETİCİLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ
İstatistik yığın olayları, yani birbirine benzemeyen, bazı ortak özelliklere sahip olmakla birlikte
genelde aralarında önemli farklılıklar da bulunan olayları, konu aldığı için bu tür olayları konu
alan çeşitli alanlara uygulanabilmektedir. İstatistik, hangi amaçlar için, hangi verilerin topla-
nacağını, verilerin nasıl işleneceğini, çözümleme aşamasında amaca uygun olarak hangi tek-
nik ya da tekniklerin kullanılacağını ve sonuçların nasıl yorumlanacağı konusunda araştırma-
cıya ışık tutmaktadır.

TEMEL KAVRAMLAR
Bu bölümde, istatistiğin öğrenilmesinde belirli bir temelin (alt yapının) oluşturulmasını sağla-
yacak bazı temel kavramlar açıklanacaktır. İstatistik öğrenilmek isteniyorsa öncelikle onun
temel kavramları iyi bir biçimde öğrenilmelidir.

Birim ve Türleri:
Araştırmanın amacına uygun olarak incelenen ve hakkında bilgi edinilmek istenen yığın olay-
ların her birine “birim” adı verilir. Birimler canlı veya cansız varlıklar olabileceği gibi ortaya
çıkan durumlar (fiili olaylar) da olabilir. Canlı varlıklara insan, hayvan, bitki, cansız varlıklara
bina, otomobil, aile, banka, işletme gibi sosyal bir kuruluş, fiili olaylara ise doğum, ameliyat,
trafik kazası örnek olarak verilebilir. Birimler öncelikle belirli bir maddi varlığa sahip olup ol-
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mamasına göre “maddi birim” veya “maddi olmayan birim” biçiminde sınıflandırılmaktadır.
Bu sınıflama biçiminde birimlerin boyutlarının olup olmaması dikkate alınır.
Birimleri incelendikleri zaman diliminde hazır oluş durumlarına göre de sınıflandırmak müm-
kündür. Ömür süreleri oldukça uzun olan, dolayısıyla herhangi bir anda incelenebilecek du-
rumdaki birimler “devamlı birim”, çok kısa bir ömür süresine sahip, dolayısıyla ortaya çıktığı
anda incelenebilecek birimler “ani birim” olarak sınıflandırılır. Genel olarak maddi birimler
aynı zamanda devamlı birimler, maddi olmayan birimler ise ani birimler niteliğindedir.

Ana kütle (Popülâsyon) ve Örneklem:
Üzerinde araştırma yapmak amacıyla hakkında bilgi elde edinilmek istenen ve belirli bir tanı-
ma uyan, yani yığın olay niteliğindeki birimlerin tamamının oluşturduğu topluluğa “ana küt-
le” adı verilmektedir. Ana kütleyi oluşturan birimlerin aralarında farklılıklar olmakla birlikte
biçimsel homojenlik açısından bazı ortak özellikleri bulunmalıdır. Ana kütle ve örneklemi
oluşturan birimlerin zaman ve mekân bakımından sınırlandırılması zorunluluğu vardır. Araş-
tırmanın amacına uygun olarak belirli bir tanıma uyan belirli bir mekândaki (hastane, şehir,
bölge, ülke v.b.) birimler ile ilgilenildiğinde kütle mekân bakımından, benzer biçimde belirli
bir zaman noktası veya zaman aralığındaki (gün, hafta, ay, yıl v.b.) birimler ile ilgilenildiğinde
ise kütle zaman bakımından sınırlandırılmış olur.

Değişken ve Türleri:
İncelenen birimlerin sahip olduğu ve birimden birime farklı değerler alabilen, dolayısıyla bi-
rimlerin ayırt edilmesini sağlayan niteliklerine “değişken” adı verilir. Örneğin, insanlar için
yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum, bir bina için inşaat türü, oda sayısı, kullanım
alanı, bir hastane işletmesi için yatak sayısı, hizmet verdiği servisler, doktor sayısı v.b. değiş-
ken olarak sayılabilir.

Sayısal ve Sayısal Olmayan Değişken:
Düzeyleri sayılarla ifade edilebilen ve matematiksel işlemlere elverişli olan değişkenlere sayı-
sal (nicel) değişken adı verilir. Matematiksel işlemlere elverişlilik, incelenen değişkene ilişkin
elde edilen veriler üzerinde aritmetik işlemlerin bir anlam ifade etmesidir. Örneğin yaş, boy
uzunluğu, ağırlık, işletmenin geliri, yatan hastaların yatış süresi sayısal değişkenlerdir. Sayısal
değişkenler ayrıca “sürekli sayısal değişken” ve kesikli sayısal değişken” olmak üzere iki gruba
ayrılabilir.

Bağımsız, Bağımlı ve Kontrol Edilecek Değişken:
Araştırmalarda ele alınan problemler genellikle çok değişkenli yapıdadır. Dolayısıyla bazı
araştırmaların amacı değişkenler arasındaki nedensellik (sebep-sonuç) ilişkisini belirlemek
olabilir. Değişkenler bu tür bir araştırmada üstlendikleri işlevlere göre bağımsız, bağımlı ve
kontrol edilecek (etkisi arındırılacak) değişken olarak üç grupta toplanabilir.

Değişkenin Ölçülmesi ve Ölçekler:
Bir araştırmada ele alınan belirli bir değişkenin birimlerde ortaya çıkış biçimi olan düzeyler
değişkenin ölçülmesiyle belirlenebilir. Ölçme, herhangi bir değişkene ilişkin gözlem sonuçla-
rının sayı ve simgelerle gösterilmesidir. Birimlerin ele alınan değişken ya da değişkenlerin
hangi düzeyine karşılık olduklarının ölçme yoluyla belirlenmesi sonucu sayısal ve sayısal ol-
mayan değerlere ulaşılır. Bilimsel araştırmalarda bu değerler veri (gözlem değeri) olarak isim-
lendirilir
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Sınıflayıcı Ölçek:
Sınıflayıcı ölçek, incelenen değişken bakımından birimlerin eşdeğer olup olmadıklarını ortaya
koyan ölçme düzeyidir. Bu ölçekte incelenen değişken bakımından benzer birimlere diğer
birimlerden ayırmak için aynı simge verilir.

Sıralayıcı Ölçek:
Sıralayıcı ölçek ele alınan birimlerin incelenen değişken bakımından sınıflandırılması yanında
önem sıralarını da belirleyen ölçektir. Bu ölçekte gözlem sonuçları sayı ile ifade edildiğinde
bunlar sıra sayılarıdır. Örneğin bir yerleşim yerinde en çok tercih edilen hastaneye “1.”, on-
dan sonra tercih edilene “2.”, … sıra sayılarının verilmesiyle tercih sırasının oluşturulması
durumunda sıralayıcı ölçek söz konusu olur. Burada sayıların sırasının bir anlamı olmakla bir-
likte, bunlar arasındaki farkın bir anlamı yoktur.

Aralıklı Ölçek:
Aralıklı ölçekte değişkenler için elde edilen gözlem değerleri sayılarla ifade edilirler ve bunlar
arasındaki farklar bir anlam taşımaktadır. Ele alınan bir değişkenin aralıklı ölçekle ölçülebil-
mesi için bir ölçü biriminin tanımlanması gerekir. Ayrıca aralıklı ölçme düzeyinde gözlem de-
ğerleri için bir başlangıç noktasının belirlenmesi gerekir.

Oranlı Ölçek:
Oranlı ölçekte aralıklı ölçeğin özellikleriyle birlikte sıfır değerinin bir başlangıç değeri olması
söz konusudur. Buna bağlı olarak sıfır değeri yokluk anlamı ifade eder ve herhangi iki değer
arasındaki katın (veya oranın) bir anlamı vardır. Bu ölçme düzeyinde ölçülebilen değişkenlere
ilişkin elde edilen gözlem değerleriyle sınıflama, sıralama ve aritmetik işlemler yapılabilir.

Likert Ölçeği:
Sosyal bilimlerde bireylerin duyguları, düşünceleri, tutumları, beğeni düzeyleri, kaygıları ile
ilgili veriler anket yoluyla toplanmaktadır. Buna bağlı olarak elde edilen veriler genellikle sı-
nıflayıcı ve sıralayıcı ölçme düzeyinde olmaktadır. Likert ölçeği, insanların belirli bir konudaki
tavırlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Likert ölçeğinin oluşturulmasında ya-
nıtlayıcılara belirli bir konuya ilişkin çeşitli ifadeler (maddeler) sunulur ve bunlara karşı tavır-
larını ifade eden seçeneği işaretlemeleri istenir.

Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize gön-
deriyoruz!...

Tıklayınız

https://www.kolaysinavlar.com/tibbi-istatistik-ady212u?search=%C4%B0ST207U
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