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Geçen Hafta

Deneme öncesi modeller

Gerçek deneme modeller

Yarı deneme modelleri



B1. Deneme Öncesi Modelleri

Tek gruplu son test model 

Tek gruplu öntest-sontest modeli 

Karşılaştırılmalı eşitlenmemiş grup sontest modeli



B2. Gerçek Deneme Modeller

Öntest-Sontest kontrol gruplu model

Sontest kontrol gruplu model

Solomon dört gruplu model



B3. Yarı Deneme Modeller

Gerçek deneme modellerinin gerektiği kontrollerin sağlanamadığı ve yeterli 
olmadığı durumlarda kullanılır.

Zaman dizisi modeli

Eşit zaman örneklemli model

Eşitlenmemiş kontrol gruplu model

Öntest-sontest ayrı örnek grup model

Rotasyon modeli



Bu Hafta

• Örnekleme Yöntemleri

Seçkisiz Örnekleme Yöntemi (Olasılıklı Örnekleme Yöntemi)
Basit Seçkisiz

Tabakalı Örnekleme

Seçkisiz Olmayan Örnekleme Yöntemi (Olasılıklı Olmayan Örnekleme 
Yöntemi)
Sistematik Örnekleme

Amaçsal Örnekleme

Uygun Örnekleme

• Excel Uygulamaları 



Seçkisiz Örnekleme Yöntemi (Olasılıklı Örnekleme Yöntemi)

Bu yöntemin özelliği örneklemin evreni temsil etme gücünün yüksek 
olmasıdır.

Basit Seçkisiz (random)

Tabakalı Örnekleme (stratified)





Seçkisiz Olmayan Örnekleme Yöntemi 
(Olasılıklı Olmayan Örnekleme Yöntemi)

Sistematik Örnekleme

Amaçsal Örnekleme

Uygun Örnekleme



Örnek

Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

Özet:

Bu araştırma ile öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının ve öğretmenlik mesleğine 
ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, öğretmen adaylarının özyeterlik
inançları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki lisans 
programlarının 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 1.307 (K= 584, E= 723) 
öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise, evrenden tabakalı örnekleme 
yöntemi ile seçilen toplam 380 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma sonucunda 
öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarının cinsiyet ve öğrenim görülen program 
değişkenlerine göre anlamlı biçimde farklılaştığı, mesleğe yönelik tutumlarının ise araştırma 
değişkenlerine göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen 
adaylarının özyeterlik algıları ile mesleğe yönelik tutumları arasında pozitif yönde ancak 
düşük düzeyde bir korelasyon olduğu belirlenmiştir.
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