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Kimleri için

IBM SPSS ile nicel veri analizi ile ilgilenen sosyal bilimler lisans, lisansüstü öğrencileri
ile tüm araştırmacılar.

Gereklilikler

Yok

Genel bakış

Bu eğitim sosyal bilim araştırmalarında başvurulabilecek temel ve ileri düzeyde
istatiksel analizler için IBM SPSS programını kullanmak için temel bilgi ve becerilerin
kazanılmasına odaklanarak görsel ve uygulamalı bir rehberliği içermektedir.

Amaç

Bu eğitim tamamlandıktan sonra katılımcılar, IBM SPSS programını kullanarak veri
analizi öncesi veri tabanı oluşturabilecek, SPSS verisi üzerinde kodlama ve
hesaplamalar yaparak yeni değişkenler üretebilecek, farklı veri setlerini
birleştirebilecektir. Aynı zamanda katılımcılar, veri hazırlık sürecinden sonra veri
analizinin başlangıç aşamasında betimleyici istatistikler ile nicel verileri okuyup
yorumlamayı ve ihtiyaçlarına göre çeşitli görsel araçlarla veriyi nasıl
özetleyebileceklerini öğreneceklerdir. Eğitimin sonunda katılımcılar temel analizlerin
yanı sıra parametrik istatistikler kullanarak varyans analizi, korelasyon analizi, faktör
analizi, çok değişkenli regresyon modelleri gibi yaygın kullanılan istatiksel analizleri
kendileri uygulayabilecek ve kategorik değişkenlerle hem parametrik hem de
parametrik olmayan istatiksel modellemeler hakkında uygulamalı bilgi
edineceklerdir.

Eğitim içeriği
IBM SPSS ile Nicel Veri Analizi Başlangıç Düzeyi
 Veri girişi ve veritabanı oluşturma
 Veri temizleme, kayıp veri, kodlama, hesaplama ve veri birleştirme
 Betimleyici istatistikler ile temel düzeyde veri okuma ve yorumlama
 Verinin görselleştirilmesi (grafik ve tablolama)
 Gruplar arası karşılaştırma: T-testi
 Gruplar arası karşılaştırma: Tek yönlü ve iki yönlü varyans analizi (ANOVA)
 Korelasyon

Bilgisayar

Lütfen eğitime gelirken, IBM SPSS (Windows ya da Mac) yüklenmiş olarak diz üstü
bilgisayarlarınızı (mause ile birlikte) yanınızda getiriniz.

Yürütücü

Dr. Hilal Arslan
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Başvuru:
Eğitimimize katılım için öncelikle bu formu doldurmalısınız. Ardından kaydınızı kesinleştirmek üzere
sizinle iletişime geçeceğiz. Eğitim grubu kontenjanı 15 kişi ile sınırlı olduğu için kaydınızı ivedilikle
gerçekleştirmenizi öneririz.
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