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ÖLÇÜM VE ÖLÇÜM HATALARI 

Ölçme, obje ya da bireylere, bir özelliğe sahip oluş derecesini belirtmek için, belirli kurallara 

uyularak sembolik değerler verme işlemidir. Başka bir deyişle ölçme, bir değişkenin cevap 

kategorilerine rakamların atanmasıdır. Bu kategoriler nicel de nitel de olabilirler. Ölçüm 

ise, ölçme sonunda elde edilen değerdir. İyi bir ölçümün iki özelliği vardır: İlk olarak, 

ölçmek istediği sosyal etkinliği doğru bir şekilde ölçebilmesi gerekir. Ölçülmek istenen 

şeyin ne derece doğru bir şekilde ölçüldüğü geçerlik kavramıyla ifade edilir. İkinci özellik 

ise, farklı durumlar da dâhil olmak üzere her kullanıldığında benzer sonuçları verebilmesi 

gerekir, bu da güvenirlik kavramıyla ifade edilir. 

 

Ölçüm Hataları 

Ölçüm hataları, araştırmaya bağlı olan ya da olmayan durumlardan kaynaklanabilir. 

Araştırmaya bağlı hatalar, soruların ölçmek istenen şeyi ölçmeye yönelik olarak iyi 

hazırlanmaması ya da yeterince anlaşılır bir şekilde ifade edilmemesi, cevaplayıcıların 

yönlendirilmesi, örneklemin yanlış seçilmesi, verilerin yanlış kodlanması gibi hatalardır 

(Lin, 1976, 169-170). Araştırmaya bağlı olmayan hatalar ise sosyal tarih olaylarından 

(örneğin araştırma yürütülürken meydana gelen afetler); kişisel tarih olaylarından 

(cevaplayıcıların ölümü, evlenmesi ya da işini kaybetmesi); doğal olgunlaşma sürecinden 

(etkisini incelediğimiz olayın cevaplayıcılar üzerindeki etkisini zamanla kaybetmesi ya da 

cevaplayıcıların yaşlanmaları) ya da aynı ölçüm aracında sorulacak sorulara verilecek 

cevapların kültürel faktörler nedeniyle farklılaşmasından kaynaklanır (Lin, 1976, 171). 

Nedenleri araştırmaya bağlı olsa da olmasa da ölçüm hataları iki tür hataya neden olur. Bunlar 

sistematik ve tesadüfî hatalardır. Sistematik hata, ölçüm sürecini sürekli olarak aynı yönde 

etkileyen ve kaynakları yeterince denetlenmediği için meydana gelen bir hatadır. 

Sistematik hata, her ölçümde tekrarlanır, hata bütün cevaplar için geçerlidir. Örneğin bir 

öğretmen, okuduğu bütün sınav kâğıtlarına 5 puan fazla not veriyorsa sistematik bir hata 

yapıyor demektir. Tesadüfî hata ise şansa bağlı olarak ölçmeden ölçmeye değişen ve 

denetlenmesi imkânsız olduğu için her ölçümde meydana gelebilecek bir hatadır (Sencer ve 

Sencer, 1978, 521-2). Tesadüfî hata, hatadan sadece bazı cevaplar etkilendiğinde meydana 

gelir. Öğretmen erkek öğrencilerin kâğıtlarına fazladan 5 puan fazla veriyor ama kızlara 

vermiyorsa tesadüfî hata söz konusudur. Sistematik hatanın, daha çok ölçümün 

geçerliliğini, tesadüfî hatanın ise daha çok ölçümün güvenirliğini etkilediği ifade edilebilir 

(Lin, 1976, 171-2, Sencer ve Sencer, 1978, 521-2). 

 

GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK 

Güvenirlik (Sonuç Tutarlılığı) 

Güvenirlik, bir ölçme aracının ayrı ayrı ölçümlerde benzer, kararlı sonuçlar elde etme yeteneği 

ya da araştırma tekrarlandığında benzer bulguların elde edilme derecesi olarak 

tanımlanabilir. Her ölçme işlemine karışabilecek tesadüfî hataları en aza indiren ve değişik 

ölçümlerde benzer sonuçlar veren bir ölçme aracı güvenirliği yüksek, yani güvenilir bir 

ölçme aracıdır (Sencer ve Sencer, 1978, 512). Örneğin, bir kitabın ağırlığını defalarca 

tarttığımız hâlde hep aynı sonuca ulaşıyorsak güvenilir bir ölçme aracı kullandığımızı 



söyleyebiliriz. İnsanlara farklı zamanlarda aynı soruları sorduğumuzda, aynı cevapları 

alıyorsak sorularımız güvenilirdir (De Vaus, 1990, 54). Bir ölçüm işleminin güvenirliğini 

araştırmak, ölçüm sonucunda bireyler arasında beliren farklılıkların ne kadarının tesadüfî 

hatalardan ya da ölçmedeki tutarsızlıktan kaynaklandığını belirlemektir. Bir ölçme işlemi 

aynı koşullar altında tekrarlandığında, tesadüfî hatalardan arındığı ölçüde aynı sonuçları 

verir (Sencer ve Sencer, 1978, 523). 

Güvenirliği oluşturan üç öğe vardır. Bunlardan ilki değişmezliktir. Değişmezlik, bir ölçümün 

ne derece kararlı olduğunu, zaman içinde ne derece değişmeden kaldığını ifade eder. 

İkincisi iç güvenirliktir. İç güvenirlik, ölçeği oluşturan değişkenlerin tutarlı olmasını, yani 

cevaplayıcıların bir değişkene verdikleri cevabın, diğer değişkenlere verdikleri cevaplarla 

ilişkili olmamasını ifade eder. Üçüncüsü ise gözlemciler arası tutarlılıktır. Bu kavram da 

çeşitli gözlemcilerin gözlemlerini kaydetme ya da verileri kategorilere çevirme 

konusundaki kararlarını ifade eder. Gözlemciler bu konularda önceden alınmış kararlara 

bağlı kalmalı, özellikle veriler birden fazla kişi tarafından toplanıyor ve kaydediliyorsa 

farklı gözlemcilerin kayıtlarının tutarlı olması sağlanmalıdır (Bryman, 2004, 71). 

 

•Sınama-Yeniden Sınama (Test-Tekrar Test) Yolu: Ölçüm aracının aynı örnekleme benzer 

koşullar altında 2-4 haftalık aralıklarla iki kere uygulanması ve elde edilen sonuçların 

karşılaştırılmasıdır. Sonuçlar arasındaki ilişkinin katsayısı, güvenirlik katsayısıdır. 

Uygulanacak iki ölçüm arasındaki zaman aralığı, cevaplayıcıların önceki uygulamada 

verdikleri cevapları hatırlamayacakları kadar uzun, ancak ölçülmek istenen özellikte 

değişiklik meydana gelmesine izin vermeyecek kadar da kısa olmalıdır. 

 

•Eşdeğer Biçimler Yolu: Paralel biçimler yolu olarak da bilinen bu yolda, ölçüm aracı aynı 

amaca yönelik olan iki farklı biçimde hazırlanır, örneğin cevap kategorilerinin ya da 

soruların yerleri değiştirilir ve aynı örnekleme ardı ardına uygulanır. Elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılır ve güvenirlik düzeyi belirlenir. 

 

•Yarıya Bölme Yolu: Bu yolda ölçme tamamlandıktan sonra elde edilen veriler tesadüfî 

yollarla ikiye ayrılır. Bu iki veri grubu ayrı ayrı ele alınarak birbirleriyle karşılaştırılır ve 

aralarındaki tutarlılık ölçülerek güvenirlik düzeyi belirlenir. (Sencer ve Sencer, 1978, 525-

528). 

Soruların kötü ifade edilmesi, cevapları kodlayan araştırmacıların bireylerin verdikleri açık 

uçlu soruları farklı kodlarla kodlamaları ya da soruların ilgisiz ya da konuyla ilgili çok az 

bilgisi olan kişilere sorulması (örneklemin yanlış seçilmesi) gibi faktörler, güvenirlik 

düzeyinin düşmesine neden olur. 

 

Geçerlik 

Sağlam bilgi elde edebilmek için bir ölçme aracının güvenilir olması yeterli değildir. Elde 

edilen ölçümlerin geçerli de olması gerekir. Bir aracın geçerli olması, en genel anlamda 

konusuna uygun olması ve bu konuyu hatasız bir şekilde ölçmesi, yani gerçekten ölçmek 

istediği şeyi ölçmesi anlamına gelir. Bir araştırmadan elde edilen sonuçların geçerliği üç 

açıdan değerlendirilir. Bunlardan ilki ölçüt geçerliği, ikincisi iç geçerlik ve üçüncüsü de 

dış geçerliktir. 

 



 

Ölçüt Geçerliği (İşlemselleştirme ile ilgili) 

Ölçüt geçerliği, bir ölçüm aracının ölçmeyi amaçladığı şeyi ölçmesidir. Örneğin, ağırlık ölçme 

aracı olan tartı ile uzunluğu ölçmeye çalışırsak bu ölçüm geçerli bir ölçüm değildir. Örneğin 

sosyal statüyü ölçmek için eğitim düzeyini soruyorsak burada mesele bizim eğitimi doğru 

bir şekilde ölçüp ölçmediğimiz değil, eğitimin sosyal statüyü ölçüp ölçmediğidir (De Vaus, 

1990, 55). Bir ölçüm aracının geçerliği, ölçmek istediğimiz kavramı nasıl tanımladığımıza 

ve işlemselleştirme sürecinin başarısına, yani geliştirdiğimiz değişkenlerin bu kavramı ne 

kadar başarılı bir şekilde ölçtüğüne bağlıdır. Ölçüm aracının ne kadarıyla ölçtüğü konuyu, 

ne kadarıyla da çeşitli ölçüm hatalarını yansıttığını ortaya koymak için ölçme aracının 

geçerliğinin saptanması gerekir. Ancak her ölçüm aracı için başvurulabilecek genel bir 

geçerlik ölçütü yoktur. Bir ölçme aracının dış geçerliğini ölçmenin en sağlam yolu, bu aracı 

aynı konuda daha önce geçerliği saptanmış bir standart araçla karşılaştırmaktır (Sencer ve 

Sencer, 1978, 541). 

 

İç Geçerlik (Mantıksal Geçerlik) 

İç geçerlik, ölçüm aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, bir başka özellikle karıştırmadan doğru 

bir şekilde ölçebilme derecesidir. Başka bir deyişle bağımlı değişkendeki farklılaşmanın, 

bağımsız değişkenlerle açıklanma derecesidir. Neden sonuç ilişkisinde bulunan sonuca, 

ölçülmekte olan özellik değil de çalışmanın kendisi, çalışma yolu ya da tekniği neden olursa 

çalışma iç geçerlik açısından geçersizdir. 

Örneklem seçiminde önyargılı olmak ya da örnekleme sorulan sorularda yönlendirme 

yapmak, iç geçerliliğin azalmasına neden olur (Robson, 2000, 46). Her kavramı ölçmek için 

oluşturulan değişken sayısı arttıkça ve araştırmada kullanılan veri toplama yolları 

çeşitlendikçe, iç geçerlik artar (Lin, 1976, 174). Örneğin, ders çalışma sıklığının final notları 

üzerindeki etkisinin incelendiği bir araştırmada, ders çalışma sıklığı ve not ortalaması 

arasındaki ilişkinin iç geçerliliği, notlardaki değişikliklerin gerçekten de ders çalışma 

sıklığından kaynaklanması olasılığıdır. Eğer notlar araştırmacının kontrolü dışındaki başka 

etkenler tarafından da etkileniyorsa iç geçerlik düşüktür. Araştırma sürecinde iç geçerliği 

yükseltmek için dış faktörler kontrol altında tutulmaya çalışılır, bu nedenle iç geçerliğin en 

yüksek olduğu araştırmalar laboratuar ortamında yürütülen araştırmalardır. 

İç geçerliği sınamanın iki yolu vardır. Bunlar yüzeysel geçerliğin sınanması ve içerik 

geçerliğinin sınanmasıdır. Yüzeysel geçerleme, bir aracın ölçülmek istenen konuyu ölçer 

görünmesidir. Örneğin bir muhafazakârlık tanımı yapılarak buna göre geliştirilen bir ölçek, 

mantıksal olarak siyasal sistem, mülkiyet, aile gibi konularda gelenekçi tutum ve 

davranışları ölçmek için geçerlidir. Ancak yüzeysel geçerleme sadece mantıksal düzeyde 

kaldığı için ölçme aracının gerçekte neyi ölçtüğü konusuna açıklık getirmez. İçerik geçerliği 

ise, bir ölçme aracının ölçülen kavramla ilgili mantıksal içerimleri yeterince temsil 

etmesidir. Yani, ölçeği oluşturan soruların ya da maddeler, ölçülen konuya ilişkin çeşitli 

özellikleri iyi temsil etmelidir (Sencer ve Sencer, 1978, 538-540). Bir önceki örnek 

üzerinden düşünmek gerekirse, geliştirilen muhafazakârlık ölçeği içindeki soru ya da 

maddelerin muhafazakârlığı ölçebiliyor olması ve ölçekte ilgili konuyu ölçebilecek kadar 

çok sayıda soru ya da madde olması gerekir. 

İç geçerliği etkileyen faktörlerden başlıcaları örneklemin yanlış seçilmesi ve zaman 

faktörüdür. Zaman faktörü, bağımsız değişken dışında kalan önemli bazı değişkenlerin 



bağımlı değişken üzerinde yarattığı etkinin zamanla artması ve bağımlı değişkende 

meydana gelen değişikliğin asıl nedenini bulmayı zorlaştırmasıdır. 

 

Dış Geçerlik (Olgusal Geçerlik) 

Örneklem hakkında elde edilen bulguların ne dereceye kadar genellenebileceği, araştırmanın 

dış geçerliğini oluşturur (Robson, 2000, 46). Örneğin; bir deneyde, grubun iş 

motivasyonunu artıran bir etkenin, gerçek işyerlerindeki çalışanların da iş motivasyonunu 

benzer düzeyde artırma olasılığı, bu etkenin dış geçerliğini ifade eder. Dış geçerlik, 

genelleme geçerliği olarak da adlandırılır ve bir araştırmadan elde edilen sonuçların başka 

insanlara ve diğer bağlamlara ne derece genellenebileceğini ifade eder (Jupp, 2006, 311). 

Başka bir şekilde tanımlayacak olursak bir örneklemden elde ettiğimiz bilgilerin evren 

hakkında, ya da bir ortamdan elde ettiğimiz bilgilerin başka ortamlar hakkında ne derece 

bilgi verdiği, dış geçerlik olarak ifade edilir. Örneklemdeki dağılımın ait olduğu evrendeki 

dağılımı yansıtma derecesi evren geçerliği olarak adlandırılır. Bir ortamda yürütülen 

araştırma sonuçlarının diğer ortamlara genellenebilirlik derecesi ise ekolojik geçerlik 

olarak adlandırılır. Yapay sosyal ortamlarda ya da laboratuarlarda yürütülen 

araştırmaların dış geçerliği, özellikle de ekolojik geçerliği genellikle düşüktür (Jupp, 2006, 

311-313). 

Dış geçerliği etkileyen başlıca faktörler insanların denek olduklarını bildikleri zaman 

normalden farklı davranma eğilimi göstermeleri (Hawthorne etkisi), yanlış örneklem 

seçimi, kavramların yeterince iyi tanımlanmaması ve kavramları yeterince iyi ölçmeyen 

değişkenler oluşturulmasıdır. 

Dokümanlarda dış geçerlik belgenin sahte olup olmaması, iç geçerlik ise belgenin doğru 

anlaşılıp anlaşılmaması ile ilgilidir (Kaptan, 1973, 151-153). 

 

*** 

ÖRNEKLEMEDE GÜVENİRLİK VE GEÇERLİLİK 

Güvenirlik, bir araştırmada kullanılan veri toplama tekniklerinin, aynı konuda bir başka 

zaman ve mekânda yapılan bir diğer araştırmada aynı sonuçları ya da benzer sonuçları 

vermesi özelliğidir. Bir diğer değişik aynı konuda, aynı koşullarda yapılan iki ölçüm 

arasındaki farkın olmaması ya da bilinen koşulları (değişkenlerin)-belirlediği farkla elde 

edilmesidir. Güvenirliğin sağlanabilmesi için ön koşul, veri toplamak için seçilen ölçüm 

aracının, o konuda ölçüm yapmaya elverişli olmasıdır. (Arıkan, 200, 140) 

Geçerlilik, bir araştırmada kullanılan ölçüm yapan aracın, o konuda ölçüm yapmaya uygun 

olmasıdır. Bir araştırmanın verilerinin ve istatistiksel çözümlemesinin güvenilir olması 

yeterli değildir. Aynı zamanda bu bulguların geçerli olması gerekir. Bunun içinde ölçmek 

amacı ile seçilen aracın (tekniğin), sözgelimi, sayısal çokluğun tutum ve davranışını ölçmeyi 

amaçlayan bir araştırmada monografik yöntem ve bununla ilgili veri toplama teknikleri 

sayısal çokluğun tutum ve davranışını ölçmeye elverişli değildir. Geçerlilikte bir başka 

özellik, yalnızca ölçüm aracının uygun olması değil, aynı zamanda konuyu yanılgısız olarak 

ölçmesi de beklenir. Ölçümde, ölçüm aracının niteliğinden, yapısından kaynaklanan 

sistematik yanılgı durumu olmamalıdır. (Kaptan, 1998, 153) 


