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Hipotez nedir? Hipotez, en temel tanımında, araştırma problemini çözmek için doğru ifadeler olarak kabul edilmeyen ifadelerdir. Hipotezler birçok çalışmada araştırma problemine uygun olarak oluşturulmuş ve çalışmanın sonuçları yerleşik hipotezlere uygun olarak planlanmaktadır. Diğer taraftan,
çalışmanın verileri ve analizi çalışmada oluşturulan hipotezlerden oluşmuştur. Nasıl bir hipotez ayarlamak için? Bilimsel çalışma hipotezleri, çalışmanın amaçlarına göre ve araştırma problemini dikkate alarak. Bilimsel araştırmalarda iki tür hipotez vardır. Bu hipotezlerden ilki sıfır (H0) hipotezidir. H0
hipotezi iki grup arasında fark olmadığını gösteren bir hipotezdir. Bu hipoteze bir örnek vermek gerekirse: Öğrencilerin cinsiyetleri ile başarı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı gerçeğine bir örnek verebiliriz. Bilimsel araştırmalarda test edilebilen bir diğer hipotez de alternatif bir
hipotezdir. Alternatif bir hipotez sıfır hipotezine alternatif olarak kurulur ve her iki grup veya grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu anlamına gelir. Örnek olarak, bu hipoteze bir örnek verelim: Öğrencilerin cinsiyetleri ile başarı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
Bilimsel araştırmalarda tedarik sorunu nedir? Seçici sorun tekliflerini nasıl ayarlıyorum? Her bilimsel çalışma sorunu çözmek veya yeni bilgileri ifşa etmek için yapılır. Bu nedenle, her çalışmanın kendi sorunlu öneri ve önerileri olmalıdır. Bilimsel araştırmalarda arz sorunu genel sorun önerileri ve alt sorun
önerileri şeklinde iki farklı şekilde kurulabilir. Sorunlu cümleler, araştırma amacına hizmet etmek ve araştırma hedeflerine cevap vermek için ayarlanmıştır. Sorun önerisi soru biçiminde tasarlanmış olsa da, aşağıdaki örnekleme sorunu önerilerinden bazılarına bakalım. İstanbul üretim tesisinde memnuniyet
düzeyi nedir? b) Ankara'da yaşayan yerel nüfus için hastanelerin kullanım düzeyi nedir? (c) Eğitim düzeyi İzmir'deki OECD ülkelerinden daha mı yüksek? d) Gaziantep'teki akademik başarı düzeyi ilçelerden önemli ölçüde farklı mıdır? Spss veri girişi örneği? Spss anket verilerini kaydetmek mi? SPSS
paket program penceresi iki farklı pencereye sahiptir: veri görünümü ve değişken görünüm. Spss programı değişkenleri tanıtmalıdır (yani soruların her biri için bir değişken görünüm penceresi). SPSS Veri Girişi'nde değişken ekran görüntüsü Anketteki tüm soruların değişken kısmına girdikten sonra,
anketlerin teker teker el ile girdiği garanti edilir. Spss paket programına veri girdiğinizde veri görünümü penceresi kullanılır. anket ve her sütun Öyle mi? Burada SPSS verilerinin nasıl girilen bir ekran görüntüsü. SPSS değişkenlerini kodlamak mı? Spss değişkenleri kodlarken SPSS'de soru girişi, ilk adım
ne tür bir soru sorulduracağını dikkate almaktır. Bu bağlamda, örneğin, soru ve cevaplar: Cinsiyet nedir? () Erkekler ( ) Bu bağlamda Spss ekranında istatistiksel analiz yapabilmek için öncelikle verilerin kodlanmaları, yani sorunun SPSS'de tanımlanması gerekmektedir. Bu bağlamda ilk olarak değişken
görünümü bölümüne ulaşıldı ve değişkenin adı Ad bölümüne cinsiyet olarak yazıldı. Tür, Genişlik, Ondalık Sayılar ve Etiket sistem tarafından oluşturulan olarak kalır. 'Değerler' atama sütunu burada önemlidir. Bu sütunun yanındaki üç noktaya tıklayarak, '1' 'etiket' bölümünün 'Değer' bölümüne 'kadın'
ibaresi ve 'ekle' düğmesine basılır. Bölüm 2'nin değer bölümü ekle düğmesine tıklayarak erkek olarak yazılır ve değişken tanımlama işlemi TAMAM dokunuşuyla sona erer. Spss Bağımsız örnek t testi ve yorumu? SPSS'de kullanılan Bağımsız Örneklem t testi, aritmetik ortalama durumlarına göre normal
dağılmış verilerdeki iki bağımsız grup arasında anlamlı bir fark olup olmadığını gösteren bir test türüdür. Bu tür bir sınama kullanırsanız, bağımsız değişkenin önce iki gruba ait olması gerekir. SPSS Bağımsız Samle t testinin bir parçası olarak kurulabilen bazı hipotezler şunlardır; (a) Öğrencilerin cinsiyeti
ile performansları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (b) Eğitim alan ve almayan mezunların istihdam oranında anlamlı bir fark vardır. c) Adana ve İzmir'de yaşayan üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi arasında anlamlı fark vardır d) Üretilen ilacı kullanan ve kullanmayan hastaların
kalp atış hızında anlamlı bir fark vardır. Bu örnekte geliştirdiğimiz hipotez, katılımcıların cinsiyeti ile marka imajı algısı arasında önemli bir fark olduğudur. İşlem 1: Araçları Karşılaştır test adımlarını karşılaştırın ve Analiz menüsünden Bağımsız Örnek T seçilir ve Spss.Process 2 üzerinde bağımsız bir T
testi gerçekleştirir: Pop-up'ın en üstüne bir değişken marka görüntüsü sığar. Bu aşamada önemli aşamalardan biri grupları tanımlama tanımıdır, yani gruplar. Bu pencerede, bu tuşa Grup 1'in Bölüm 1'ini ve Grup 2'nin Bölüm 2'sini girmek için basılır ve testi yapmak için Tamam tuşuna basılır. İşlem 3: Daha
sonra Spss Bağımsız örnek t testi tamamlanır ve sonuçlar hafta sonu ekranlarında görünür. T örnek testinin bağımsız bir yorumu esas olarak üstteki tabloya dayanır ve ortalamalar bu tabloda dikkate alınır. Sonra Leuven testinin yerini inceleyeceğiz. Buradaki değer 0,05'ten azsa Sig (2 kuyruklu) alt
0,05'ten fazlaysa, değer bu değerin göründüğünden daha yüksektir. Örnek t testinin bağımsız yorumu: T örneğinin bağımsız bir testi katılımcıların cinsiyeti ile marka imajı algısı arasında anlamlı bir fark ortaya koymuştur (p ≤0.05). Bu önemli değişikliğin kadın katılımcılardan kaynaklandığı ve kadın
katılımcıların marka imajını erkek katılımcılardan daha yüksek bir seviyede algıladığı tespit edilebildi. Spss Tek Yönlü Anova testi ve yorumu? SPSS'de, Tek Yönlü Anova testi, ikiden fazla bağımsız grubun aritmetik ortalamaüzerinde önemli bir dağılıma sahip olup olmadığını gösteren bir test türüdür. Bu
tür bir test, bağımsız değişkenin en az üç alt gruba ait olduğunu önceden belirlemiştir. Burada Spss One Way Anova testinde kurulabilecek bazı hipotezler vardır. Müşterilerin yaş düzeyi ile tüketici alışkanlıkları arasında önemli bir fark vardır. b) Hastaların yaşadığı bölge ile nabız (c) Zeytin ağaçlarının
yetiştiği bölge ile zeytinden elde edilen ph düzeyi arasında anlamlı fark vardır. Yukarıdaki hipotezlerde araştırma hipotezimiz şudur. Katılımcıların yaş düzeyi ile marka imajı namına algıları arasında önemli bir fark vardır. Tek Yönlü Anova'yı 1:Spss sürecinde test etmek için, Analiz, Karşılaştırma AraçlarıTek Yönlü Anova seçildi ve bir sonraki ekranı görüyoruz. Söz konusu ekranın bağımlı kısmı marka imajı tarafından atılır ve bağımsız bölümün bir yaş değişkeni vardır. Sonra sağdaki Post hoc düğmesini tıklatın ve özel bir Post karşılaştırma kutusu geliyor. 'Scheffe' ve 'Tukey' testleri seçilir ve pencereden
basılı olarak devam edilir. Daha sonra, önceki pencereden Tamam'ı tıklatarak istatistikler yapılır ve bir test sonuçları penceresi görüntülenir. Tek Yönlü Anova testinin yorumu: Katılımcıların yaş düzeyi ile marka imajı arasında anlamlı farklar (s. 0.05≥ tespit edilmez. bağımlı değişkendeki gruplar arasında
herhangi bir fark olan bağımsız değişkenler vardır. Bu test için geliştirilen bir hipotez; Katılımcıların eğitim durumları ile iş tatmini arasında önemli bir fark vardır. 2 Bağımsız örnekler analiz, parametrik olmayan testler, Spss. Süreç 2 Mann Whitney U test etmek için Legacy Dialogs seçilir: Gerekli bölümü
seçtikten sonra, sonraki pencere görünür ve çalışma ölçeğinin ana bölümü alan için değişken bir egzersiz ile alınan kutunun üstüne sığar. Daha sonra grupları tanımlayın Grup 1 e 1 Grup 2 ilham 2 ve Devam tuşuna basılı ve Ok tuşuna basıldığında ve Mann Whitney U testi yapıldı. Sonuçların
yorumlanması: Turizm eğitiminin durumu ile katılımcıların faaliyetleri ile ilgili iş tatmindüzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, her iki grubun da birbirlerinin çalışmalarından memnun olduğu ve her ikisinin de bu alanla ilgili turizm eğitimi aldığı tespit edildi. Spss Kruskal Wallis H
testi, Ortalamalarla çalışan SPSS'teki Kruskal Wallis h parametrik testlerinden elde edilen Tek Yönlü Anova testiile eşleşir. Bu testin hipotezi şudur. Katılımcıların aile durumu ile iş tatmini düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur. Analizde seçilen bağımsız K örnekleri bölümü, parametrik olmayan testler,
Spss. Süreç 2'deki Test Kruskal Wallis için Eski Diyaloglar: Ekranın alt kısmında, iş tatmini ölçeği medeni durum Sürecine indirgenir 3: Spss'te Kruskal Wallis h testi medeni durumun kaç kez yanıta uygun olduğunu inceler ve buradaki Grup Değişkeni bölümü en az 3 değerle getirilir ve maksimum değere
devam edilir. Ardından, çözümlemenin gerçekleştiğinden emin olmak için ok tuşuna basılır. Spss Kruskal Wallis testinin yorumu: Katılımcıların medeni durumları ile iş tatmini arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı saptandı. Başka bir deyişle, katılımcıların medeni durumları ne olursa
olsun, iş tatmini konusunda yakın bir düzeye sahip oldukları belirtilebilir. Spss korelasyon analizi? Korelasyon analizi, iki veya daha fazla değişken arasında bir bağlantı varsa ilişkinin ciddiyetini gösteren istatistiksel bir analizdir. Korelasyon oranı -1 ile -1 (-1 ≤ r ≤ No.1) arasında değişmektedir, ancak
korelasyon oranları 0,00 ile 0,25 arasında çok zayıf, 0,26 ile 0,49 arasındaki değer zayıf, 0,50 ile 0,69 arasındaki değer ortalama, 0,70 ile 0,89 arasındaki değer yüksek ve 0,90 ile 1,00 arasındaki değer çok yüksektir. Korelasyon oranının pozitif olması değişkenler arasında doğrusal bir ilişkiyi gösterirken,
negatif geri bildirim ilerler. Gösterir. spss analizi ve sonuçlarin yorumlanmasi
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