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Araştırmaların Doğruluğunu 

Etkileyen Etmenler ve iki Örnek 

Bir araştırmada, sonuçların 

doğru ve güvenilir olması en te

mel ükedir. Bu temel ilkelerin 

sağlanalbilmesi :için, tüm olun1suz 

etmenlerin ortadan kaldırılma'Sı ya 

da en aza indirilmesi araştırıcınnı 

görevleri arasındadır. Araştırmala

rın sağlıksız oln1asına neden olan 

etnıenlerin bir bölümü aşağıda 

özetlenmiştir; 

a. Yan tutara'k (ön yargı ilıc) 

araştırmaya başlaınak, 

b. Yeterli sayıda denek üze

rinde çalışmamak, 

c. Gereıkli durumlarda deney 

grubu i1'e karşılaştırmak için kont

rol gruıbu kullanmaınak, 

d. İncelenen bağımlı değiş

kene etki edebilecek bağımsız de

ğişkenleri ·iyi seçememek, 
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e. Uygun olmayan istatistiksel 

yöntemleri kullanmak, 

f. J(arşılaştırılaınayack değiş

kenleri karşılaştırarak ·karara var

n1ak, 

g. Sonuçları doğru yD'rumlaya

mamak. 

Aşağıda, yukarıdaki maddeler, 

den bazılarının _doğru yoruınlana

n1aması sonucunda ne gibi ol,um

suz durumlarla karşılaşılabileceği ve 

ibu olumsuz durumların na1sıl gide

riLefbileceği iki basit örnek ile belir

tilecıektir. 

Özellikle klinikte yapılan bir

çok çalışmada araştırıcılar; iki, üç, 

ya da daha fazla etk:enin zamana 

göre değişimini bir değişken yö

nünden incelemeye çalışırlar. An

cak, teınel amaç, bu etkenlerin za-
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n1ana .göre değişim miktarları ara

sırıda'ki farklılığın araştırılması ise, 

çalışmanın değerlendirıilm,esi aşa

masında ibazı istati'stiksel hatalarla 

sık sık karşılaşılmaktadır. Bazan, 

.bu giibi hatalar, çalışmanın yorumu

nu tamamen değiştirebilmekte ve 

:beklenenin dışındaki bir sonuçla 

karşılaşan .araştırmacıyı da güç du

rumda bırakmaktadır. Örneğin, 

Bir araştırıcı, A ve B gibi iki 

tansıiyon düşürüoü ilacın etkisin] 

A İlacı 

Önce 30 dk. Sonra 
---~-

180 150 
188 140 

190 155 

Bu tür bir deney düzeninden 

sonra sık sık yapılan hatalardan bi

risi; İlaçların etkinliğini belirleye

bilmek amacıyla, «Önce» değerleri

ni dikkat,e almadan «sonra» değer

leri araısında1ki farklılığın Student's 

t testi (iki ortalama arasındaki 

farkın anlamlılık testi) ile araştırıl

masıdır. Ancak, sonuçlardan da gö

rüleceği giıbi, her iki grupta da 

<{sonraı> değerleri önce değerlerin

den etkilenmekte, dolayısıyla {<son

ran değerleri {{önce» .değerlerine bağ

lı olma'ktadır. Yapılan bir diğer ha

ta da !belirttiğimiz bu sakıncayı gİ

derme1.;:: amacıyla Ave B grupların

daki «Önce» değerlerinin Student's 
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hiper1tansiyonlu hastalar üz.erinde 

deneyerek, ilaıçl.ar arasında etkin

lik açısından bir farklılık olup ol

n1adığını araştırmak istesin. Bu 

amaçla, 20-35 yaşlarındaki 34 adet 

hipertansiyonlu 'hastayı rastgele iki 

ıgnı!ba ayırarak bir gruba A, diğer 

gruba da B ilacını veren araştırıcı

nın, ilaç vermeden önce ve verdik

ten 30 dk. sonra-ki tansiyon ölçüm

leri.!li aşağıdaki gibi elde et,.tıiğini 

varsayalım; 

B İlacı 

Önce 30 dk. Sonra 

195 135 

170 120 

200 125 

t ıtesti ile karşılaştınlınaısı ve «Ön· 

ceı> değerleri atasında «fark'Sızlı

ğını> gözlenmesi .durumunda, «son

ra» değerlerinin farklı olup olmadı

ğının yine Studenes t testi, ile araş

tırılmasıdır. Gerçekte ise, bu tür 

araştırmaların değerlendi,rilmesin

de; 

a. Her iki gruptaki önce ve 

sonra değerleri arasındaki fark is-

1:ais tiksel olarak anlam:sız is·e, her 

iki ilacın tansiyon miktarlarını dü

şürnıede etkin olmadığına karar ve

rilir. 

b. Bir gıı:-uptaki önce ve sonra 

ölçümleri arasındaki fark :istatis

tiksel olarak anlamlı iken diğerin-



de anlaınsız ise, anlamlı olan grup
ta uygulanan Hacın etkin olduğuna 
karar verilir. 

c. Her iki gruptaki önce ve 
sonra değerleri arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olması 
durumunda ise, 

etkin o~duğuna 

her ikl ilacın da 
Icarar 

hangisinin daha etkin 

verilirken 

olduğunun 

incelenmesi gerekir. Bu incelen1e, 
her iki grupta önce-sonra ya da 
sonra-Once farklılıklarından oluşa

cak dağılımların karşılaştırılması 

ile yapılır. 'Bu ka.rşılaştırma ise; pa
rametrik test varsayımlarının yeri
ne .gelm:esi koşulu aHında Student's 
t :testi, parametrıik test varsayımla
rının yerine ,gelmemesi koşulu al
tında Nlann-Whitney U testi üc 
araştırılmalıdır. Eğer C gibi üçün
cü bir ilaç markası olsa idi, farklı
lığı ·karşılaştırılacak grup sayısı 2'
den fazla olduğu için grupların 

fark dağılımları arasındaki karşı-

iyileşme 
süresi ldkl 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 2 

laştırma; parametrik test varsa
yımlarının yerine gelmesi koşulu 
altında (<varyans analizü>, .gelme
mesi koşulu altında Knrskal-Walld's 
varyans analizi ile karşılaştırıla

caktı. 

Yine benzer şekilde, verilen 
ilacın dozu ile iyüeşme süresi ara
sında ilişki arayan bir araştırıcı, 

elde ettiği verilerin yapısını incele
meden, hem·en her :istatistik kitabın
da yer alan doğrusal regresyon çö
zümlen:ı.csini uygulaıyaJbilir ve so
nuçta da bLı ilişkinin ibir doğru 

deırklemi ·ile gösterilebileceğini bu

labilir. Ancak veriler, x ve y ,ekseni 
üzerinde noktalandığında verilerin 
doğrusal bir model yerine eğrisel 

bir modele daha uygun olacağı ve 

yapdaca·k ıa:hıninlerin, bulunacak 

bir eğrisel model yardımıyla daha 

doğru ve güvenilir bir şekilde elde 

edileceği diişünülebilir. 

Y=a+bx 

3 4 5 doz lmgl 
Şekil 1. Bir ilacın dozu ve iyileşm·e süresi arasındaki ilişkinin grafiği 

343 



Gerçekten de yukarıdaki grafik 

incelendiğinde, 4 rng'lık dozdan 

sonra iyileşme süresinde belirgin 

bir değişme olmadığı, diğer ibir de

yişle, 4 mg'dan sonra doz miktarı 

ne kadar artırılırsa artırılsın iyi

leşınes üresinde bir azlma olmadı

ğı ve de doğrusal yerine üstel bir 

ilişk!nin varlığından sözedilmesi 

gerektiği kolayca görülebilir. 

SONUÇ: 

Planlaması ve çözümleme,si çok 

kolay gilbi göıiilen ıbazı araştınn·alar

da bile bazı temel istatisti'k·sel ha

talar yapılagelmekıtedir. Bu neden

le, araşıtırmayı yapmadan önce bir 

istatistikçi ile görüşmekte, araştır-
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ma planını gerekirse istati,stikçi ile 

birlikte beHrlemekte ve çalışma~ 

nın istatistiksel değerlendirme·sini 

istatistikçinin gözlemleri altında 

yapmakta büyük yarar vardır. 

Böylece, 1elde -edilen bulgular çer

çevesinde doğru yorum yapılabile

cek ve kararı doğru vermenin li

mitine yaklaşılmış olunabilecekrtir. 
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