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INTRODUCTION 

 

Proceedings, conferences, and panel discussions were held at the 6th International 

Conference on Measurement and Evaluation in Psychology at Prizren University in Kosovo. The 

Congress was hosted by Ankara University for the first time in 2008. It has gained an international 

quality this year since this is the first time Congress has organized abroad, in Kosovo. 

Among the participants of Congress were the Ministry of Education representatives from 

Turkey, academics who are working in different universities in Turkey, testing and assessment 

professionals and graduate students. 122 researchers participated in the Congress. 

In cooperation with Prizren University of Kosovo, in the opening of the Congress included 

a large protocol consisting of the Kosovo Turkish Democratic Party MP, the Mayor of Prizren, the 

Turkish Consulate in Prizren, the Rector of the Prizren University, the Dean of the Faculty of 

Education and the Vice Dean, the representative of the Kosovo Yunus Emre Institute and the 

representative of the Kosovo Military Representative Committee. Protocol, stated that they were 

happy to welcome guests from Turkey and emphasized that the importance of education and 

cooperation. Keynote speakers of the Congres were Hasan Kalyoncu University Vice Rector, Dean 

of Faculty of Education, Chairman of the Board of Directors of EPODDER (Association of 

Educational and Psychological Assessment and Evaluation). 

A total of 12 faculty members working in 7 different countries took part in the scientific 

committee of the congress organized by Prizren University, Hasan Kalyoncu University, and 

EPODDER. Two invited speakers attended the congress. Congress included lectures titled as 

“Using Unidimensional Models to Represent a Two Dimensional Latent Space” by Prof. Dr. Terry 

Ackerman and “Strategies for Addressing High Dimensional Cognitive Diagnostic Assessment 

Problems” by Jimmy De La Torre. 

A total of 105 papers about large-scale tests were presented in 28 different sessions. Most 

of them focused on the preparation, scoring, application, and evaluation of tests. These studies 

were carried out on the basis of international scale tests such as PISA, TIMSS, as well as national 

large-scale tests such as TEOG and SBS. The presentations were made in two languages, English 

and Turkish. In a panel regarding the problems and solutions experienced in the transition between 

the grades in Turkey were discussed. 

We want to express our gratitude to the Pegem Academy, Nobel Publishing House, Yunus 

Emre Institute, TIKA, Ministry of National Education, Evaluation and Examination Services. We 

also thank the members of the “Congress Organizing Committee” and the members of the 

“Scientific Committee who have contributed to the organization of our congress. 

Co-Presidents of the Congress Organizing Committee 

Prof. Şener Büyüköztürk Prof. Selahattin Gelbal 
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Abstract:  There are a lot of research studies on evaluating the models using some cutoff values of the model fit indices 

with no statistical approach. This study analyzes the changing of model fit indices when changing the number of 

factors and changing the appointed observed variables to the factors using the same observed variables under the same 

sample size in a scale construction process. This research was carried out using real data with the participation of 1013 

individuals. The data was collected by the Attitude Scale Towards Learning. The model that is specified according to 

the results of exploratory factor analysis and the remodeled constructions at random were investigated by the model 

fit indices. The results revealed that whatever the factor numbers are, the divergence among factors affects the 

changing the model fit indices. Moreover, he remodeled scale constructions that are non-theoretical and non-analytical 

constructions do not seem so poor to model fit. 

 

Keywords: Model fit indices, divergent validity 

 

INTRODUCTION  

Goodness-of-fit assessment refers to how well our model reproduces the data generating process (Maydeu-

Olivares, 2017). There are some fit and misfit indices that are the most common for structural equation 

models (SEM) in literature. In most of the traditional and typical SEM applications, the operationalized 

theories assume one of three forms (Mueller & Hancock, 2008): A measured variable path analysis 

(MVPA), a confirmatory factor analysis (CFA), a latent variable path analysis (LVPA). General purpose 

of the statistical modeling is to provide an efficient and convenient way of describing the latent structure 

underlying a set of observed variables (Byrne, 1994). Therefore, the model structure should be assessed in 

terms of efficiency and convenience of describing statistical models.  

Data model fit assessment, the fit between observed data and the hypothesized model are ideally 

operationalized as an evaluation of the degree of discrepancy between the true population covariance matrix 

and that implied by the model’s structural and nonstructural parameters and there are three broad categories 

of fit indices (Mueller & Hancock, 2008): Absolute fit indices (standardized root mean square residual 

(SRMR), the chi-square test, and the goodness-of-fit index (GFI)), parsimonious indices (the root mean 

square error of approximation (RMSEA) with its associated confidence interval, the Akaike information 

criterion (AIC), the adjusted goodness-of-fit index (AGFI)), incremental indices (the comparative fit index 

(CFI), the normed fit index, (NFI), and the non-normed fit index (NNFI)). Mueller & Hancock (2008) gives 

a table (Table 1) to assess the degree of data-model misfit, various fit indices can be obtained and then 

should be compared against established cutoff criteria (e.g., those empirically derived by Hu & Bentler, 

1999 cited in Mueller & Hancock 2008). 

Table 1. Target values for selected fit indices to retain a model by class 

Index Class 

Incremental  Absolute  Parsimonious 

NFI ≥ 0.90   

NNFI ≥ 0.95  GFI ≥ 0.90  AGFI ≥ 0.90 

CFI ≥ 0.95 SRMR ≤ 0.08  RMSEA ≤ 0.06 

Joint Criteria 

NNFI, CFI ≥ 0.96 and SRMR ≤ 0.09  
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 SRMR ≤ 0.09 and RMSEA ≤ 0.06 

Reference: Mueller & Hancock 2008 

An absolute-fit index directly evaluates how well an a priori model reproduces the sample data (Hu & 

Bentler, 1998). It doesn’t depend on a comparison with another model such as saturated models or the 

observed data (Ullman, 2001). Parsimonious indices evaluate the overall discrepancy between observed 

and implied covariance matrices while taking into account a model’s complexity; fit improves as more 

parameters are added to the model, as long as those parameters are making a useful contribution (Mueller 

& Hancock, 2008). Incremental fit indices are also called comparative fit indices. Bentler and  Bonett (as 

cited in Hu & Bentler, 1998 ) describes that these indices as a null model in which all the observed variables 

are allowed to have variances but are uncorrelated with each other is the most typically used baseline model. 

As it appears, fit indices can be used to evaluate the model in different points of view. Different indices 

reflect a different aspect of model fit (Hooper, Coughlan & Mullen, 2008). Kline (2005) recommends a 

minimal set of indices (the model chi-square, RMSEA with its 90% confidence interval, CFI, SRMR) that 

should be reported and interpreted when resulting from SEM analysis.   

In addition to all of above explanations, the estimation method and sample size have an important effect on 

the fit indices. If the assumptions regarding normality and independency among factors and errors seem 

plausible, maximum likelihood (ML) and generalized least square estimation techniques are better choices 

(Ullman, 2001).  Moreover, the role of sample size in evaluating the fit index should be taken into account 

to detect the discrepancy between the model and the data generating mechanism powerfully (Maydeu-

Olivares, 2017).  

In this research paper, it is aimed that how the model fit indices changes and how the changings can be 

explained, when changing the number of factors and changing the appointed observed variables to the 

factors using same observed variables in a scale construction process.  Also, the evaluations of the models 

fit in terms of cutoff criterion of the indices are considered. 

METHODOLOGY 

This research is a basic research since the aim of the study is to make some inferences related to cut off 

criterion of most frequently used model fit indices under comparing different constructed models for scale 

development. The basic research is designed to increase scientific understanding of phenomena (Best & 

Kahn, 2006) and to add to the general knowledge with little or no concern for the immediate application of 

the knowledge produced (Bogden & Biklen, 2007). 

The data in the research was collected from 1013 individuals who voluntarily participated in the study. 

Trial version of 44-item Attitude Scale Towards Learning, which was developed by Fenercioğlu (2003), 

was used as a data collection tool.  

As the first step of the data analysis, exploratory factor analysis (EFA) was used to determine the scale 

construct. Then four different scale constructions were analyzed by CFA to get their model fit indices. One 

of the scale construction is getting from the EFA result. For the second construct, the items and the number 

of factors revealing by the EFA was used but the items were assigned to the factors randomly. For the third 

and fourth constructs, the same items getting from EFA were used two times and assigned them randomly 

to only two factors. In this way, the changing value of the model fit indices as change in model structure 

can be seen and also how the model fit indices evaluate the different constructs using same observed 

variables. 

FINDINGS 

Firstly, data cleaning procedure was done before factor analysis. Missing value analysis using Little’s 

MCAR test shows that the data are missing completely at random (χ2 (3018)= 3033,5, p>0,05). In addition, 

missing values were replaced with the values computed by expectation maximization method. Four items 

didn’t meet normality assumption and 18 items have no statistically significant correlation with the other 

items. These items were removed from the scale. Remaining items (22 items) were analyzed using principal 

component analysis (PCA) with oblique rotation to get the factorial construct of the scale and the criterion 

level for factor loading was 0.30. The sampling adequacy for the analysis is acceptable (KMO= 0.886). 

Bartlett’s test of sphericity shows that correlations between items were sufficiently large (χ2 (231)= 
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4426.88, p<0.0001) and multicollinearity didn’t exist (|R|>,00001) for PCA. The analysis shows that five 

components (‘factor’ will be used instead of ‘component’ in CFA) had eigenvalues over Kaiser’s criterion 

of 1 and in combination explained 46.88% of the variance. The Cronbach alfa value is 0.73 for this scale. 

For the second scale construct, 22 same items were used and they were assigned randomly to the five 

factors. Then using these items, another two scales constructed with two factors having equal number of 

items at random. In this way, four scale construct was used in this study: One of the construct was specified 

by EFA and the others at random. Then CFA was conducted to determine the adequacy of the models. For 

the estimation method of the population parameters, maximum likelihood (ML) was used. Because ML can 

be robust if observed variables do not have multinormality assumption (Joreskog & Yang, 1996).  

As it can be seen in table 2, the best values of all fit indices belong the construct from EFA as expected. 

When comparing five-factor constructs, the meaningful difference is the correlations between factors. All 

correlation coefficients values (10 correlations) are smaller in the construct getting from EFA than those in 

the construct with arranging items to the five factors at random (Figure 1). 

 
(a) (b) 

Figure 1. Path diagrams of the construct getting from EFA (a) and the construct randomly assigned 

items to the five factors (b) 

The evident difference between randomly formed constructs with two factors is the level of correlation 

between the factors. The model fit indices of the construct with low correlation between the factors were 

found better when compared to the other construct with high correlation. Moreover, the model fit indices 

of this construct is quite close to those of five-factor construct arranging randomly (Table 2). 

Table 2. The model fit indices of different scale constructs 

Number 

of 

factors 

Corr. 

Between 

factors 

NFI NNFI CFI GFI SRMR χ2 (df) RMSEA 

(CI90) 

AGFI 

5 (EFA-

oblique 

rotation) 

Figure 1-

a 

0.95 0.96 0.97 0.95 0.044 556.74 

(197) 

0.042 (0.038, 

0.047) 

0.94 

5 
(randomly 

assigned) 

Figure 1-

b 

0.90 0.91 0.92 0.91 0.055 1093.13 

(199) 

0.067 (0.063, 

0.071) 

0.89 

2 
(randomly 

assigned) 

0.96 0.89 0.90 0.91 0.90 0.056 1271.51 

(208) 

0.071 (0.067, 

0.075) 

0.88 

2 
(randomly 

assigned) 

0.87 0.90 0.91 0.92 0.90 0.055 1200.05 

(208) 

0.069 (0.065, 

0.072) 

0.88 
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As for the evaluation of the constructs in terms of fitting, it was seen that the construct obtained from EFA 

was acceptable fitting according to all indices. It was also seen that the constructs with randomly assigned 

items to the factors were only at acceptable level according to the absolute fit indices, and were not 

acceptable in the eye of incremental and parsimonious indices. 

CONCLUSIONS 

This research offers two basic results. One of them is related to the evaluation of the model fit index results 

which belong to casual model with great care.  Particularly in the case of testing hypothesis for the fitting 

of theoretical model, the fitting can be accepted when using cutoff values of indices although the model is 

not adequate. 

In this research, it is expected that the construct getting from EFA, that is a mathematical procedure 

designed to identify factors, has more fitting values than the fitting values of the constructs designed 

randomly. The description of a construct provides information about the expected relationships among 

variables; factor analysis helps to determine whether this pattern of relationships does indeed exist (Murphy 

& Davidshofer, 2001). However, the fitting indices of the constructs randomly designed bear the risk of 

acceptable fitting if more tolerant criterions are taken into account. Traditional goodness-of-fit indices also 

are unduly influenced by the good fits in the measurement portions of the model and can yield values in the 

.90s even when the structural relations among the latent variables of the model are seriously misspecified 

(Mulaik, James, Alstine, Bennett, Lind, & Stilwell, 1989). 

All indices give their cutoff values to the researchers to evaluate whether their models fit. However, a 

problem exists when using fixed cutoff criterions that determine the model fit. The problem is that there is 

no obvious external variable criterion outcome and there exists many different fit indices, each one or more 

proposed cutoff values (Barrett, 2006; Maydeu-Olivares, 2017). Maydeu-Olivares (2017) declares three 

problems with current practices. First they are pre-statistical which means that there is no any description 

about the parameter being estimated or proof that the index is an asymptotically unbiased estimate of the 

parameter of interest. Furthermore, sampling variability of the statistic is ignored. Second, partly as a result 

of the approach being pre-statistical, no agreement is possible regarding which index to use or what cutoff 

value. Third, and most importantly, inferences on the model parameters are made as if the model were 

correct, when in fact, it is mis-specified. Most indices showed somewhat inadequate sensitivity to 

misspecification with many also showing sensitivity to sample size (e.g., chi-square, SRMR), numbers of 

factors (e.g., Mc), numbers of items (e.g., RMSEA), or some combination of these model conditions 

(Meade, 2008). 

The other result of this research is that, without the effect of the number of factors, the values of model fit 

indices (except GFI) are affected negatively when the correlation between factors increases. Low 

correlation between factors is an important discriminant evidence for construct validity.  A validity 

coefficient showing little relationship between test scores and/or other variables with which scores on the 

test being construct-validated should not theoretically be correlated and provides discriminant evidence of 

construct validity (Cohen, Montague, Nathanson & Swerdlik, 1988). According to the findings of this 

research, divergent evidence affects the values of model fit indices being in favor of the model. 

The studies examining divergence between the factors and convergence under factor loads in the models 

can be recommended. In addition, it can be said that there is a need to determine the common cutoff values 

for model fit indices with their effect sizes.  
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Özet: Bu araştırmanın amacı puanlayıcılar arası güvenirliği farklı yöntemler ile incelemektir. Araştırma kapsamında, 

ilköğretim 6. Sınıfa devam eden 19 öğrencinin yazmış olduğu kompozisyonlar dört öğretmen (puanlayıcı) tarafından 

birbirinden bağımsız olarak bütüncül puanlama anahtarı kullanılarak puanlanmıştır. Puanlayıcılar arası güvenirliği 

belirlemek için uyuşma yüzdesi, Fleiss’s Kappa istatistiği, Kendall Uyum Katsayısı W, Spearman sıra farkları 

korelasyon katsayısı ortalaması, Krippendorff Alfa ve genellenebilirlik kuramı işe koşulmuştur. Elde edilen bulgular, 

puanlayıcıların verdiği puanlar arasında tam uyuşma yüzdesi %21.1 iken +/-1 aralığında uyuşma yüzdesinin %89.5 

olduğunu göstermiştir. Fleiss’in kappa istatistiği puanlayıcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı fakat düşük bir 

uyum olduğunu; Kendall’ın uyum katsayısı W puanlayıcılar arasında yine istatistiksel olarak anlamlı fakat verilen 

puanlar arasında orta düzey bir ilişki olduğunu göstermiştir.  Bu bulguyu puanlayıcıların vermiş olduğu puanlar 

arasında hesaplanan Spearman sıra farkları korelasyon katsayısı ortalaması da desteklemiştir. Benzer şekilde, 

Krippendorff alfa istatistiği de puanlayıcılar arasında zayıf uyum olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada puanlayıcılar 

arası güvenirliği belirlemede kullanılan bir diğer yöntem genellenebilirlik kuramı olmuştur ve genellenebilirlik 

katsayısı 0.59 olarak hesaplanmıştır. Varyans bileşenleri incelendiğinde puanlayıcı ana etkisine ait varyansın en düşük 

varyans bileşeni olduğu dolayısıyla puanlayıcıların birbirine benzer puanlamalar yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Fakat 

öğrenci-puanlayıcı etkileşimine ilişkin kestirilen artık varyansın en büyük varyans bileşeni olduğu görülmüştür. Bu 

durumun oluşma nedeninin puanlayıcıların sistematik olmayan bir şekilde öğrenciler boyunca farklılaşmasının 

olabileceği gibi öğrencilerin kompozisyon puanlarının çalışmada yer almayan faktörler tarafından da etkilenmiş 

olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: güvenirlik, puanlayıcılar arası güvenirlik, kompozisyon puanlama 
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Abstract: The purpose of this study is to examine the invariance of equating functions and possible reasons behind 

invariance. To accomplish this, the responses to the mathematics test obtained from the TIMMS 2015 examination 

were used. The USA and Turkey sample, consisting of 16,295 students were used in line with the purpose of the 

research. Gender and both countries were considered as subgroups in this study.There are 14 booklets in TIMSS 

administration. Each booklet is linked to each other with common items. In the scope of the study 14 booklets were 

equated with equipercentile equating method in each subgroup and equated scores were compared with respect to 

REMSD. Moreover, DIF between subgroups, distributional properties, test difficulty and discrimination difference 

between subgroups within each booklet were evaluated.  The results of the study indicated that the test difficulty and 

skewness difference between subgroups and the ratio of DIF items were significantly related with REMSD values. 

 

Keywords: Subgroup invariance, equating functions, equipercentile equating, TIMSS 2015. 

 

INTRODUCTION  

Test equating is a method to make test scores which were obtained from different but have same construct 

tests comparable. Although there are different methods to equate or link test scores, they are all based on 

some certain prerequisites (Dorans & Holland, 2000). Subgroup invariance of equating functions is one of 

the most important prerequisite of equating process (Dorans, 2004). Lack of invariance of the equated 

scores means that some students have the same score on one scale, but belonging to different 

subpopulations, makes them to have different expected test scores on the corresponding equated scale 

which directly effects the validity of equated scores. Hence, the purpose of this study is to examineequating 

invariance between subgroups and evaluate possible reasons behind the invariance. TIMSS 2015 

mathematics scores were equated with equipercentile equating method with nonequivalent groups common 

item design. The research questions are given below. 

 

Research Questions 

(1) Do equating functions obtained to equate mathematics scores in TIMSS 2015 ensure subgroup 

invariance? 

i. Do equating functions obtained to equate mathematics scores in TIMSS 2015 administration ensure 

subgroup invariance in Turkey sample between gender subgroups? 

ii. Do equating functions obtained to equate mathematics scores in TIMSS 2015 administration ensure 

subgroup invariance in USA sample between gender subgroups? 

iii. Do equating functions obtained to equate mathematics scores in TIMSS 2015 administration ensure 

subgroup invariance in Turkey and USA samples between country subgroups? 

 

(2) Are the equating errors obtained to equate mathematics scores in TIMSS 2015 administration between 

subgroups related to DIF, distributional properties, test difficulty and discrimination difference between 

subgroups? 

i. Are the equating errors obtained in Turkey sample between gender subgroups related to DIF, 

distributional properties, test difficulty and discrimination difference between subgroups? 
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ii. Are the equating errors obtained in USA sample between gender subgroups related to DIF, 

distributional properties, test difficulty and discrimination difference between subgroups? 

iii. Are the equating errors obtained in USA and Turkey sample between country subgroups, related 

to DIF, distributional properties, and test difficulty and discrimination difference between 

subgroups? 

METHODOLOGY 

In the scope of the study, the invariance of equating functions to equate scores of country and gender 

subgroups was evaluated and possible reasons of invariance were examined within TIMSS 2015 

administration. Hence, this study is a descriptive study which aims to evaluate validity of equated scores in 

TIMSS 2015 administration. 

Sample 

Turkey and USA subgroups were taken into consideration. Hence, the sample of the study consists of 

16,295 eight grade students involved in TIMSS 2015 administration in Turkey and USA.  

Data Analysis 

In order to achieve its predefined goals, TIMSS administration requires too many items that a student is not 

able to respond in one session. Hence, there are 14 item clusters in each domain. Each cluster consists of 

approximately 12-18 items regarding number, algebra, geometry, data and probability subject domains.  

These clusters are distributed 14 booklets in a way that each booklet consists of two clusters and they are 

balanced with respect to content, item number and item format. These booklets are linked by common 

clusters to receive a final score for each student.  

In data analysis each booklet was equated with following one by common clusters. Data analysis was 

conducted in two steps. First, equating invariance between subgroups was evaluated. Equipercentile 

equating method was used. Then possible reasons behind the invariance were examined. Two subgroups 

were defined as country and gender groups. Country group consists of Turkey and USA sample groups. 

Gender group consists of the gender subgroups of each country's sample. Equating invariance was evaluated 

in three phases. First, the whole group’s scores were equated. Second, the subgroup’s scores were equated. 

Last, the REMSD values were calculated. The REMSD value higher than 10% interpreted as equating 

invariance is not ensured (Dorans, 2004; Dorans &Holland, 2000). After REMSD values were calculated, 

the possible reasons behind equating invariance were evaluated. DIF, differences in distributional 

properties, test difficulty and discrimination indexes for each subgroup within each booklet were examined. 

Data analysis was conducted in R program.  

FINDINGS 

The findings were reported for each research question. The results addressing first research question are 

summarized in Table 1. 

 

Table 1. REMSD values for each equating relation within subgroups 

Booklets TR-USA TR-Gender USA-Gender 
B1 - B2 0.10 0.05 0.07 
B2 - B3 0.11 0.15 0.06 
B3 -B4 0.12 0.12 0.07 
B4 - B5 0.09 0.12 0.08 
B5 -B6 0.06 0.08 0.11 
B6 - B7 0.11 0.06 0.10 
B7 - B8 0.12 0.06 0.04 
B8 - B9 0.07 0.19 0.06 
B9 - B10 0.11 0.13 0.03 
B10 - B11 0.04 0.10 0.11 
B11 - B12 0.10 0.16 0.17 
B12 - B13 0.08 0.06 0.06 
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B13 - B14 0.08 0.12 0.07 
B14 - B1 0.11 0.11 0.15 

 

As shown in Table 1, the REMSD values are higher than 0.10 for seven equating functions between 

countries, for eight equating functions between gender subgroups in Turkey and for four equating functions 

between gender subgroups in USA. These results imply that equating invariance is not ensured for some 

booklets between the subgroups. 

In order to answer second research question DIF, distributional properties, test difficulty and discrimination 

indexes difference between subgroups were examined. Number of DIF items in common tests and whole 

tests with respect to favoring subgroups were summarized in Table 2. 

 

Table2. Number of DIF items in common and whole test within each subgroups 

 TR-USA TR-Gender USA-Gender 

 Common Whole Common Whole Common Whole 

Booklets TR USA TR USA F M F M F M F M 

B1 - B2 4 3 7 12 1 2 3 7 2 2 5 6 

B2 - B3 5 3 8 13 1 2 6 6 2 2 6 6 

B3 -B4 4 2 6 12 4 2 8 6 2 2 5 5 

B4 - B5 3 5 8 10 3 2 8 6 1 1 3 4 

B5 -B6 3 5 8 11 1 2 7 8 0 1 2 6 

B6 - B7 5 4 9 14 3 4 6 7 1 4 2 6 

B7 - B8 6 5 11 17 2 1 9 8 1 1 4 6 

B8 - B9 6 5 11 16 4 3 6 5 2 1 3 3 

B9 - B10 4 4 8 12 0 1 6 7 0 1 2 3 

B10 - B11 2 2 4 10 2 3 3 8 0 1 2 4 

B11 - B12 4 5 9 11 1 4 5 9 2 2 3 3 

B12 - B13 5 4 9 12 2 2 4 7 1 0 3 4 

B13 - B14 3 6 9 13 1 1 4 6 0 2 2 4 

B14 - B1 5 6 11 12 1 3 3 6 1 2 5 6 

 

As shown in Table 2, there are plenty of DIF items in each equating case between subgroups. For country 

subgroups, while number of items favoring Turkey and USA seem more balanced in common tests, there 

are more items favoring USA in the entire tests. For gender subgroups, while number of items favoring 

male students is more than items favoring females, the number of DIF items favoring males and females 

seem more balanced in both common and entire test for Turkey as well as USA.  

The skewness, kurtosis, test difficulty and test discrimination index difference of booklets between 

subgroups are given in Table 3.  

 

Table 3. Differences between skewness, kurtosis, test difficulty and discrimination indexes 

 TR-USA TR-Gender USA-Gender 

Booklets Skew Kurt Disc Diff Skew Kurt Disc Diff Skew Kurt Disc Diff 

B1 - B2 0.287 0.715 0.096 0.619 0.301 0.695 0.734 0.039 0.048 0.21 0.035 0.01 

B2 - B3 1.12 0.981 0.038 0.943 0.514 0.899 1.053 0.154 0.143 0.077 0.053 0.002 

B3 -B4 1.169 1.054 0.262 0.792 0.314 1.077 1.034 0.043 0.066 0.01 0.013 0.003 

B4 - B5 0.641 0.838 0.316 0.522 0.134 0.816 0.852 0.036 0.132 0.107 0.043 0.001 

B5 -B6 0.28 0.731 0.24 0.491 0.55 0.579 0.888 0.309 0.167 0.206 0.009 0.022 

B6 - B7 0.347 0.653 0.111 0.542 0.125 0.665 0.64 0.025 0.013 0.017 0.011 0.024 

B7 - B8 0.204 0.65 0.089 0.561 0.157 0.633 0.659 0.026 0.061 0.233 0.036 0.013 

B8 - B9 1.022 0.924 0.018 0.906 0.535 0.827 1.003 0.176 0.059 0.137 0.047 0.014 
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B9 - B10 1.022 0.968 0.167 0.801 0.196 1.019 0.936 0.083 0.08 0.041 0.001 0.001 

B10 - B11 0.46 0.797 0.286 0.511 0.113 0.822 0.77 0.052 0.104 0.007 0.002 0.005 

B11 - B12 0.339 0.665 0.111 0.554 0.764 0.492 0.858 0.366 0.178 0.095 0.003 0.044 

B12 - B13 0.507 0.789 0.31 0.479 0.227 0.78 0.79 0.01 0.125 0.137 0.054 0.021 

B13 - B14 0.294 0.689 0.189 0.5 0.194 0.75 0.638 0.112 0.032 0.031 0.038 0.025 

B14 - B1 0.356 0.698 0.04 0.658 0.126 0.782 0.617 0.165 0.159 0.01 0.002 0.05 

Note: Skew=Skewness; Kurt=Kurtosis; Disc=Discrimination index; Diff= Difficulty 

 

In order to decide which features of tests are significantly related to equating error, the Sperman-Brown rho 

correlations were calculated between REMSD values and DIF ratio, skewness, kurtosis, test difficulty and 

test discrimination index difference for each group. The results indicated that there is a significant 

relationship between REMSD and DIF ration in whole test (ρ=.55, p=.041) and skewness difference (ρ=.56, 

p=.038) in Turkey-USA samples. In Turkey sample between gender subgroups, REMSD values are 

significantly related to skewness difference (ρ=.66, p=.010), while in USA sample gender subgroups, 

REMSD values are significantly related to test difficulty difference (ρ=.54, p=.045). 

CONCLUSIONS 

The results of the study indicated that equating invariance is not ensured for some booklets. These results 

imply that students get lower equated scores as they belong to different subgroups (Huggins, 2014). Hence, 

the evaluation of the scores under certain subgroups may lead misinterpretations as the equated scores are 

not invariant. 

The results also imply that REMSD values are related to different features of test in different groups. While 

in Turkey and USA sample country subgroup invariance is related to the DIF ratio, it is not related in gender 

subgroups both in Turkey and USA groups. The ratio of DIF items is higher in country subgroups than 

gender subgroups. This may be interpreted as equipercentile equating method is robust to DIF until certain 

ratio within equating invariance perspective. Skewness differences of subgroups is also a significant 

variable related to REMSD gender subgroups in Turkey and country subgroups but not in gender subgroups 

in USA. The possible reason behind this may be the skewness differences between gender subgroups in 

USA is too small. 

The results of the study are limited with the equipercentile equating method and defined subgroups. Future 

studies may focus on how different equating methods behave under certain subgroups. Moreover, in order 

to get a broader perspective related to possible reasons of invariance, simulation studies may be conducted.  
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Abstract: This study aimed to compare the item and ability parameters estimated from two different approaches of 

Item Response Theory, which are parametric and non-parametric, according to the factors of test length, sample size 

and the item psychometric qualities. The study was prepared in a basic research method and the data of the study is 

obtained from the Trends of International Mathematic and Science (TIMSS) 2011 application. From the main data 

set, 16 different data sets were formed according to the research questions and the conditions of the factors. The results 

showed that all of the item parameters estimated according to the parametric and non-parametric models from the data 

sets which are composed of different number of items and sample sizes were correlated significantly and highly. 

Among of the abilities estimated by non-parametric models in all sample size and test length factors,  it was concluded 

that ability parameters are significantly and highly correlated.  To sum up, it was found that both approaches had 

resulted in so highly and significantly correlated item and ability parameters. This finding showed that if the 

assumptions of parametric item response theory models are not met as a required level, the non-parametric alternative 

models can be used in the conditions that studied in this research. 

 

Keywords: Parametric Item Response Theory, Non-Parametric Item Response Theory, Mokken Scaling, Sample Size, 

Test Length 

 

SUMMARY 

Introduction 

Measurement of the abstract constructs has been one of the most difficult fields since the beginning 

of the history of social sciences. There have been so many attempts to define and measure the properties 

such as success, motivation, intelligence, attitudes and personality. Because of the complex structure of 

these constructs, it has been already accepted that there is always a fair amount of error in these 

measurements. However, in order to minimize the level of error, the theories of measurement have been 

developed. The first measurement theory which has been known the most is the Classical Test Theory 

(CTT) and has been used so many measurement applications thanks to easy structural features’.  Its 

assumptions can be met easily for very kind of data sets and this is the main reason that made this theory 

so popular. Despite of the popularity, CTT has some important drawbacks which limit the precision of the 

measurement. By using CTT, only one value of the error, the standard error of measurement, can be 

obtained but it is a fact that the amount of the error is not same for the all people in a sample. Also, it is so 

difficult to adapt a test to the tester level in this theory. In order to propose solutions to these drawbacks, 

the other measurement theory has been developed which is Item Response Theory(IRT). It is known as 

latent trait theory and provides deeper knowledge not only about the testees’ performances but also the test 

items and the constructs. It has made possible to create adaptive tests and to equate tests for the goal of 

comparison of students’ performance. However, in order to get these advantages of the theory, there are 

some requirements which should be met by the data sets. These requirements are large sample size, normal 

distribution, local independence and uni-dimensionality. Especially for the classroom assessment, it is not 

possible to reach large samples such as 1000 or 2000 generally and to apply as many items as in the high 

stake tests. For these reasons, the advantages of IRT cannot be used for the small samples which are not 

normally distributed. Because of the difficulty of these assumptions of IRT, it has been occurred new 

approaches which are based on this theory but differentiate as for requirements. One of this new approach 



13 

 

is Nonparametric Item Response Theory, which is between CTT and Parametric Item Response Theory. It 

can be applied for short tests and small samples like CTT but it is possible to get invariable item and ability 

parameters like IRT. The nonparametric item response theory is a relatively new approach and has been 

frequently used in health sciences. Because of the novelty of this field, there are limited numbers of studies 

in literature and most of them have been focused on the theoretical perspectives. In this study, the 

comparison of the parameters calculated from the parametric and nonparametric IRT has been purposed. 

Method 

By this study, it was aimed to compare the item and ability parameters estimated from two different 

approaches of Item Response Theory, which are parametric and non-parametric, according to the factors of 

test length, sample size and the item psychometric qualities. The study was prepared in a basic research 

method and the data of the study is obtained from the Trends of International Mathematics and Science 

(TIMSS) 2011 application. The mathematic booklet at eight grade level which had been determined as 

unidimensional at most was used and the data from the first 20 countries were gathered. The final data set 

of the research was composed of 7254 students from different countries. From the main data set, 16 different 

data sets were formed according to the research questions and the conditions of the factors. As for sample 

size factor, three different data sets were prepared consisted of 500, 1000 and 3000 students and sample 

size conditions were crossed with the test length conditions which are five, 15 ve 25 items. From these data 

sets, item and ability parameters were estimated by using the compatible parametric and non-parametric 

item response models and the results were compared by using the relevant correlation coefficients. 

According to the last factor of item psychometric quality factors, four different data sets were composed 

and ability parameters were estimated from them and compared. Lastly, the reliability of the data sets were 

investigated by using test information functions in parametric item response theory models and calculating 

Cronbach Alpha, Lambda2, LCRC and MS coefficients in non-parametric item response theory models.  

Results 

The results showed that all of the item parameters estimated according to the parametric and non-

parametric models from the data sets which are composed of different number of items and sample sizes 

were correlated significantly and highly. However, as for ability parameters, it was determined that there is 

not consistency in the estimations according to the parametric models especially when the data sets are 

composed of five and 15 items. However, it was found that the abilities estimated from 25 item data set is 

correlated significantly and highly. Among of the abilities estimated by non-parametric models in all 

sample size and test length factors, it was concluded that ability parameters are significantly and highly 

correlated. Additionally, when the correlation of estimated ability parameters was examined between 

parametric and non-parametric models, parametric models produced consistent with non-parametric models 

only in the conditions of having 25 items or sample size is larger than 3000.  

Discussion and Conclusion 

In the scope of this work, the another factor whose effects were examined on ability parameters were 

the levels of item discrimination and item difficulty parameters and according to this factor, it was observed 

that the abilities estimated from the four data sets that were grouped in terms of ‘low and high’ item 

difficulties and item discrimination, were correlated highly and significantly. Accordingly, it was found 

that both approaches had resulted in so highly and significantly correlated item and ability parameters. This 

finding showed that if the assumptions of parametric item response theory models are not met as a required 

level, the non-parametric alternative models can be used in the conditions that studied in this research. 
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Abstract: In this study, the equated score results of the Kernel equating (KE) methods which are chained and post-

stratification equipercentile and linear equating methods compared under NEAT design. TIMMS Science data was 

used for this study. The study sample consisted of 865 eighth-grade examinees who were given the booklets 1 and 14 

during the TIMSS application in Turkey. There were 39 items in booklet 1, and 38 items in booklet 14. Firstly, 

descriptive statistics were calculated and then, the two booklets were equated according to the NEAT design based on 

Kernel chained, Kernel post-stratification equipercentile, and linear equating methods. Secondly, equating methods 

were evaluated according to some criteria to DTM, PRE, SEE, SEED and RMSD. It was seen that results based on 

equipercentile and linear equating methods were consistent with each other, except high range of the score scale. 

Finally, PRE values demonstrate that KE equipercentile equating methods better matches the discrete target 

distribution Y and distribution of SEED reveals that KE equipercentile and linear methods are not significantly 

different from each other according to DTM.  

 

Keywords: Equating, Kernel equating, DTM, SEE, SEED, RMSD. 
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Özet: Bu araştırmanın amacı Madde Tepki Kuramı’na (MTK) dayalı olarak gerçekleştirilen simülasyon çalışmalarının 

farklı paket ve programlardan elde edilen sonuçlarının geçerlik ve güvenirlik açısından incelenmesidir. Bu amaçla R 

program paketlerinden mirt, psych, irtoys ve catIrt paketleri ve MTK’ya dayalı olarak gerçekleştirilen simülasyon 

çalışmalarında sıklıkla kullanılan WinGen programından elde edilen veri setleri KR20 güvenirlik katsayısı ve 

açımlayıcı faktör analiz (AFA) sonucunda elde edilen açıklanan varyans oranı, ortalama faktör yükü ve very setlerinin 

boyutluluğu açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma Monte Carlo simülasyon çalışması olarak yürütülmüştür. 

Araştırmada simülasyon koşulları; madde sayısı (20, 30 ve 40), kullanılan MTK modeli (Rasch, 2 parametreli lojistik 

model [2PLM] ve 3 parametreli lojistik model [3PLM]), veri üretme programı (WinGen 3.1 ile R paketlerinden irtoys, 

mirt, psych ve catIrt) ve örneklem büyüklüğü (500, 1000 ve 2000) şeklinde belirlenmiş olup toplam 135 simülasyon 

koşulunda çalışılmış ve her bir koşul için 1000 replikasyon yapılmıştır. Araştırma sonucunda tüm MTK modellerine 

göre üretilen veri setlerinin genel olarak tek boyutlu olduğu, açıklanan varyans oranının Rasch modeli için 0.30’un 

altında kaldığı, 2PLM için bir koşul hariç diğer tüm koşullarda programların 0.30’un üzerinde açıklanan varyansa 

sahip olduğu, 3PLM için açıklanan varyans oranının genellikle 0.30’un altında olduğu, ortalama faktör yüklerinin ise 

tüm modeller ve programlar için 0.46’nın üzerinde olduğu gözlenmiştir.  Güvenirlik katsayılarının tüm koşullar için 

0.75-0.93 aralığında olduğu gözlenmiştir. Araştırma bulgularına göre R paketlerinin MTK kapsamında veri üretiminde 

simülayon koşullarının büyük kısmında açıklanan varyans oranı, ortalama faktör yükü ve güvenirlik katsayısı 

açısından daha iyi sonuçlar elde ettiği söylenebilir. Bu nedenle MTK’ya dayalı simülasyon çalışmalarında R 

paketlerinin tercih edilmesi önerilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Madde Tepki Kuramı, Açımlayıcı Faktör Analizi, açıklanan varyans, güvenirlik. 

GİRİŞ  

Simülasyon çalışmaları eğitimde ve psikolojide sıklıkla kullanılan çalışmalardır. Feinberg ve Rubright 

(2016) “Applied Psychological Measurement” ve “Journal of Educational Measurement” dergilerinde 

2008-2012 yılları arasında yayınlanan çalışmaların %60’ının simülasyon çalışmaları olduğunu 

belirtmektedir. Simülasyon çalışmaları, veri analizi, istatiksel güç ve ampirik çalışmalardan doğru 

sonuçların elde edilmesi için kullanılacak yöntemlere ilişkin cevap bulmada araştırmacılara yardımcı 

olmaktadır (Hallgren, 2013). Bu nedenle de araştırmalarda sıklıkla kullanıldığı söylenebilir.   

Madde Tepki Kuramı (MTK) eğitim ve psikoloji alanında sıklıkla kullanılan teorilerden biridir. Bu nedenle 

MTK’ya yönelik simülasyon çalışmalarına sıklıkla rastlanmaktadır. MTK’ya yönelik olarak Monte Carlo 

simülasyon çalışması yürütmek için birçok program ve programlama dili bulunmaktadır. IRTPRO [(Cai, 

Thissen ve du Toit, 2011), flexMIRT (Cai, 2017), BMIRT (Yao, 2003) ve Mplus (Muthén ve Muthén, 

2012) gibi programlar ücretliyken WinGen (Han, 2007) gibi programlar ya da R (R Core Team, 2017) gibi 

yazılım dilleri ücretsizdir.  

Araştırmacılar sıklıkla bu programlar aracılığıyla Monte Carlo simülasyon çalışmaları yürütmekte ve 

araştırma bulgularına göre önerilerde bulunmaktadır. Ancak bu programların ürettiği veri setlerinin MTK 

varsayımları ve psikometrik özellikleri açısından incelenmediği de araştırmalarda gözlenmektedir. Mevcut 

çalışmada ücretsiz olması ve birçok MTK çalışmasında kullanılması nedeniyle Wingen 3.1 programı ve R 

programından 4 farklı paket kullanılarak MTK’ya dayalı olarak üretilen veri setlerinin yapı geçerliği ve 

güvenirliğiyle ilgilenilmiştir. Böylece araştırmalardan elde edilen bulguların sınırları daha net 

çizilebilecektir.  

mailto:nuridogan2004@gmail.com
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Araştırmada “MTK’ya dayalı olarak yürütülen Monte Carlo simülasyon çalışmalarında sıklıkla kullanılan 

programlardan elde edilen veri setlerinin yapı geçerliği ve güvenirliği nasıldır?” sorusuna cevap aranöış ve 

bu problemle ilişkili olarak 

1. Monte Carlo simülasyonlarında kullanılan WinGen 3.1, irtoys, mirt, psych ve catIrt 

programlarından elde edilen veri setlerinin boyutluluğu nasıldır? 

2. Monte Carlo simülasyonlarında kullanılan WinGen 3.1, irtoys, mirt, psych ve catIrt 

programlarından elde edilen veri setlerinin açıklanan varyans oranı nedir? 

3. Monte Carlo simülasyonlarında kullanılan WinGen 3.1, irtoys, mirt, psych ve catIrt 

programlarından elde edilen veri setlerinin ortalama faktör yükü nedir? 

4. Monte Carlo simülasyonlarında kullanılan WinGen 3.1, irtoys, mirt, psych ve catIrt 

programlarından elde edilen veri setlerinin güvenirlik katsayıları nasıldır? 

alt problemlerine yanıt aranmıştır. 

METOT 

Araştırmada Madde Tepki Kuramı’na (MTK) göre yürütülen Monte Carlo simülasyon çalışmalarında 

üretilen veri setlerinin yapı geçerliği ve güvenirliği incelendiğinden Monte Carlo simülasyon çalışması 

olarak yürütülmüştür. Simülasyon çalışmaları eğitim ve psikoloji alanında sıklıkla kullanılan (Feinberg ve 

Rubright, 2016; Harwell, Stone, Hsu ve Kirisci, 1996) ve olası ihtimallerin değerlendirilmesine imkan 

tanıyan çalışmalardır (Gilbert, 1999). 

Araştırmada simülasyon koşulları; madde sayısı (20, 30 ve 40), kullanılan MTK modeli (Rasch, 2 

parametreli lojistik model [2PLM] ve 2 parametreli lojistik model [3PLM]), veri üretme programı (WinGen 

3.1 (Han, 2007) ile R paketlerinden irtoys (Partchev, 2016), mirt (Chalmers, 2012), psych (Revelle, 2018) 

ve catIrt (Nydick, 2015))  ve örneklem büyüklüğü (500, 1000 ve 2000) şeklinde belirlenmiş olup toplam 

3x3x5x3=135 simülasyon koşulunda çalışılmış ve her bir hücre için 1000 replikasyon yapılmıştır. 

Replikasyonlar sonucunda 135000 veri seti üretilmiştir. Araştırmada Tek Boyutlu Madde Tepki Kuramı 

temel alınmıştır. Bu nedenle tüm veri setleri tek boyutlu olacak şekilde üretilmiştir. Ayrıca araştırmada 

sadece ikili puanlanan veriler incelenmiştir. Çok kategorili veri bu araştırma dışında bırakılmıştır. 

MTK temelinde yürütülen simülasyon çalışmalarında madde parametrelerini dağılımları çalışmalara göre 

farklılaşmaktadır. Bu çalışmada Bulut ve Sünbül (2017) tarafından kullanılan madde parametrelerinin 

dağılımları kullanılmıştır. Buna göre 3 PLM için a parametresi, ortalaması 0.3 ve standart sapması 0.2 olan 

lognormal dağılım, b parametresi ortalaması 0, standart sapması 1 olan normal dağılım ve c parametresi de 

şekil parametreleri a=20 ve b=90 olan beta dağılımından üretilmiştir. 2PLM için c parametresi 0 olarak 

tanımlanmıştır. Rasch model için de a parametresi 1 ve c parametresi 0 olarak tanımlanmıştır. Yetenek 

parametresi ise ortalaması 0, standart sapması 1 olan normal dağılımdan üretilmiştir.  

Veri setlerinin boyutluluğunun belirlenmesi için en küçük ortalamalı kısmi korelasyon (Minimum Avarage 

Partial [MAP]) analizi yapılmıştır. Açıklanan varyans oranı ve ortalama faktör yükü için açımlayıcı faktör 

analizi (AFA) yapılmıştır. Bunun için en küçük kalıntılar (minimum residual [minres]) faktör çıkarma 

yöntemi kullanılmış ve tetrakorik korelasyon matrisiyle analizler yürütülmüştür. Ortalama faktör yükünün 

belirlenmesinde tüm veri setleri tek boyutlu üretildiğinden tüm maddelerin birinci faktöre ait faktör 

yüklerinin ortalaması alınmıştır. Bu işlem her bir koşuldaki 1000 replikasyon için yapılmış olup 1000 

replikasyon sonucu elde edilen ortalama değer raporlanmıştır. Güvenirlik katsayılarının belirlenmesi için 

KR20 güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Bunun için her bir bir koşul için üretilen 1000 veri setinin KR20 

değerlerinin ortalaması alınmıştır. Analizlerin tümü R programında psych (Revelle, 2018) paketi 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

BULGULAR 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuş olup alt problemlere göre yorumlanmıştır.  

Tablo 1. Programlardan Elde Edilen Veri Setlerinin Açıklanan Varyans Oranı, Ortalama Faktör 

Yükü ve Güvenirliği 

   Rasch 

Model 

  2PLM   3PLM   
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20 500 mirt 0.261 0.508 0.788 0.405 0.629 0.862 0.304 0.544 0.815 

  psych 0.265 0.512 0.790 0.403 0.627 0.850 0.286 0.524 0.792 

  WinGen 0.246 0.493 0.765 0.299 0.542 0.805 0.267 0.503 0.753 

  irtoys 0.263 0.509 0.788 0.399 0.624 0.847 0.289 0.528 0.794 

  catIrt 0.263 0.510 0.789 0.399 0.624 0.847 0.289 0.528 0.794 

20 1000 mirt 0.261 0.510 0.790 0.400 0.626 0.862 0.293 0.535 0.803 

  psych 0.265 0.513 0.793 0.378 0.608 0.843 0.232 0.470 0.753 

  WinGen 0.246 0.494 0.766 0.350 0.588 0.837 0.281 0.519 0.770 

  irtoys 0.261 0.510 0.790 0.399 0.625 0.853 0.233 0.470 0.754 

  catIrt 0.261 0.510 0.790 0.398 0.625 0.853 0.232 0.469 0.753 

20 2000 mirt 0.243 0.492 0.770 0.374 0.608 0.848 0.290 0.533 0.805 

  psych 0.261 0.510 0.785 0.364 0.601 0.829 0.243 0.487 0.771 

  WinGen 0.255 0.504 0.775 0.343 0.582 0.834 0.272 0.512 0.766 

  irtoys 0.243 0.492 0.769 0.366 0.602 0.830 0.249 0.493 0.777 

  catIrt 0.243 0.492 0.769 0.366 0.602 0.830 0.248 0.492 0.776 

30 500 mirt 0.263 0.509 0.842 0.393 0.622 0.900 0.252 0.495 0.835 

  psych 0.261 0.507 0.841 0.369 0.602 0.884 0.241 0.474 0.813 

  WinGen 0.245 0.492 0.834 0.388 0.617 0.893 0.251 0.493 0.827 

  irtoys 0.264 0.511 0.844 0.387 0.617 0.891 0.247 0.478 0.817 

  catIrt 0.265 0.511 0.844 0.388 0.618 0.891 0.246 0.477 0.816 

30 1000 mirt 0.269 0.517 0.848 0.367 0.602 0.891 0.258 0.490 0.829 

  psych 0.260 0.508 0.842 0.364 0.600 0.881 0.232 0.469 0.803 

  WinGen 0.251 0.499 0.839 0.387 0.616 0.893 0.255 0.498 0.831 

  irtoys 0.270 0.518 0.848 0.364 0.599 0.881 0.228 0.465 0.799 

  catIrt 0.270 0.518 0.848 0.364 0.599 0.881 0.227 0.464 0.798 

30 2000 mirt 0.267 0.515 0.848 0.419 0.643 0.908 0.302 0.545 0.870 

  psych 0.261 0.510 0.845 0.401 0.629 0.891 0.289 0.530 0.851 

  WinGen 0.269 0.518 0.851 0.383 0.615 0.890 0.264 0.507 0.838 

  irtoys 0.267 0.516 0.849 0.404 0.632 0.892 0.290 0.531 0.852 

  catIrt 0.267 0.516 0.849 0.404 0.632 0.892 0.290 0.531 0.852 

40 500 mirt 0.266 0.513 0.880 0.266 0.513 0.880 0.283 0.526 0.892 

  psych 0.261 0.509 0.877 0.261 0.508 0.877 0.296 0.536 0.885 

  WinGen 0.249 0.495 0.866 0.392 0.621 0.921 0.267 0.508 0.879 

  irtoys 0.265 0.512 0.879 0.266 0.513 0.880 0.299 0.539 0.887 

  catIrt 0.264 0.511 0.879 0.266 0.513 0.880 0.298 0.539 0.886 

40 1000 mirt 0.283 0.531 0.890 0.374 0.606 0.919 0.277 0.520 0.888 

  psych 0.262 0.510 0.879 0.370 0.603 0.912 0.256 0.496 0.873 

  WinGen 0.253 0.501 0.869 0.377 0.610 0.917 0.280 0.522 0.887 

  irtoys 0.283 0.530 0.889 0.369 0.602 0.912 0.269 0.509 0.880 

  catIrt 0.283 0.530 0.889 0.370 0.603 0.912 0.269 0.509 0.880 

40 2000 mirt 0.256 0.505 0.875 0.407 0.634 0.929 0.290 0.534 0.895 

  psych 0.260 0.509 0.877 0.397 0.625 0.920 0.269 0.512 0.881 

  WinGen 0.249 0.498 0.868 0.396 0.625 0.922 0.265 0.508 0.879 

  irtoys 0.256 0.505 0.875 0.400 0.628 0.921 0.274 0.516 0.883 

  catIrt 0.256 0.505 0.875 0.400 0.628 0.921 0.274 0.516 0.883 
Not: AVO: Açıklanan Varyans Oranı, OFY: Ortalama Faktör Yükü, 2PLM: 2 Parametreli Lojistik Model, 3PLM: 3 Parametreli Lojistik Model 

 

Veri setlerinin boyutluluğunun incelenmesi amacıyla yürütülen MAP analizi sonucunda Rasch modeli ve 

2PLM için tüm programların tek boyutlu veri setleri ürettiği gözlenmiştir. Ancak 3PLM’ye göre veri 

üretildiğinde WinGen 3.1, 20 maddelik 500 ve 1000 örneklem büyüklüğüne sahip veri setlerinde 1000 
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replikasyon sonucunda sırasıyla 2 ve 3 veri setinde iki boyutlu veri seti üretmiştir. Diğer taraftan 1000 

replikasyon sonucunda irtoys paketi, 30 madde ve 1000 örneklem büyüklüğü ile 40 madde ve 500 örneklem 

büyüklüğünde 3 veri setini 2 boyutlu üretmiştir. catIrt, mirt ve psych paketleri tüm modeller ve koşullarda 

tek boyutlu veri setleri üretmiştir.  

Tablo 1’de sunulan açıklanan varyans oranları incelendiğinde Rasch modele ilişkin açıklanan varyans 

oranının tüm koşullar için 0.243 ile 0.283 aralığında, 2PLM için 0.261 ile 0.419 aralığında, 3PLM için 

0.227 ile 0.304 aralığında olduğu gözlenmiştir. 2PLM’ye göre veri üretildiğinde açıklanan varyans 

oranlarının diğer modellere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. WinGen 3.1 programıyla Rasch 

modeline göre üretilen veri setlerinin açıklanan varyans oranı diğer paketlerden üretilen veri setlerine göre 

daha düşüktür. 2PLM’de de durum benzerdir. Ancak 40 madde ve 500 örneklem büyüklüğü için WinGen 

3.1, diğer paketlerden daha yüksek açıklanan varyans oranına sahiptir. 3PLM’ye göre üretilen verilerde de 

R paketleri, WinGen’den daha yüksek açıklanan varyans oranına sahiptir.  

Ortalama faktör yükleri açısından incelendiğinde açıklanan varyans oranında olduğu gibi paketlerin 

birbirine çok yakın ortalama faktör yüklerine sahip olduğu söylenebilir. WinGen 3.1, programı açıklanan 

varyans oranına benzer şekilde çoğu koşulda R paketlerinden daha düşük ortalama faktör yüküne sahiptir. 

Rasch model için ortalama faktör yükü tüm programlar ve koşullar değerlendirildiğinde 0.492-0.531, 2PLM 

için 0.508-0.643 ve 3PLM için de 0.464-0.545 aralığında olduğu söylenebilir.  

Üretilen veri setleri KR20 Güvenirlik katsayıları açısından incelendiğinde Rasch model için tüm programlar 

ve koşullar değerlendirildiğinde 0.765-0.890, 2PLM için 0.805-0.929 ve 3PLM için de 0.753-0.895 

aralığında olduğu söylenebilir. 

SONUÇ 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre WinGen 3.1 programı yerine mirt, catIrt ya da psych 

paketlerinin kullanılması önerilebilir. Simülasyon çalışmaları gerçek durumlar için önerilerde bulunmak 

amacıyla yürütülmektedir. Bu nedenle gerçek durumlarda ikili yapıdaki verinin açıklanan varyans oranının 

0.3’ün altında olması pek karşılaşılan bir durum değildir. Çünkü bu durum test geliştirmede önerilen alt 

sınırı karşılamamaktadır. Reckase (1979) tek boyutluluk için açıklanan varyans oranının 0.2 olabileceğini 

belirtmiş ancak bu durumda da madde parametrelerinin stabil olmadığını vurgulamıştır. Diğer taraftan 

açıklanan varyans oranı düşük olan veri setleriyle analiz yapılarak yöntemler karşılaştırılmaktadır. Bu 

durumda elde edilen sonuçların gerçek durumlardan bir miktar farklı olabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Gelecek çalışmalar için madde ve yetenek parametrelerinin dağılım koşulları da 

değiştirilerek yapı geçerliği ve güvenirliğe dair simülasyon çalışmalarının incelenmesi sağlanabilir. 

Araştırmada madde ve yetenek parametreleri, sadece belli dağılımlar ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca 

araştırma simülasyon koşullarıyla sınırlıdır.  
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Abstract: This study investigates teachers’ views on the probable negative effects of high stake tests through paired 

comparisons based on Rasch analysis. The study was conducted with the participation of 145 teachers. Seven negative 

impacts of high stake tests probable to arise in the process of education are shown to teachers in paired comparisons. 

The teachers included in the research were asked to compare the two stimuli given to them and to state which of them 

they found more important as a problem stemming from high stake tests. It was also demanded that they state the 

comparisons in which they could not choose between the two. The data were analysed on the basis of many facet 

Rasch Model in a three-facet design where two facets were composed of the stimuli compared and one facet was 

composed of the participants making the comparisons. In consequence, it was found based on teachers’ views that 

“the fact that assessment made in schools is of secondary importance in the eyes of students and parents” was the 

most important problem caused by high stake tests. “That administrators’ focus on policies to raise test scores rather 

than policies to improve the learning-teaching process”, on the other hand, is at the bottom of the list of negative 

effects of high stake tests.         

 

Keywords: high stake tests, paired comparisons, many facet Rasch model, scaling method 

 
Özet: Bu çalışmada, öğretmenlerin geniş ölçekli sınavların olası negatif etkilerine yönelik görüşlerinin Rasch 

analizine dayalı ikili karşılaştırma sonuçları incelenmiştir. Araştırma 145 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim sürecinde ortaya çıkması muhtemel geniş ölçekli testlerin yedi olumsuz etkisi, ikili karşılaştırmalarda 

öğretmenlere sunulmuştur. Öğretmenlerin kendilerine verilen iki uyaranı karşılaştırmaları ve geniş ölçekli testlerden 

kaynaklanan bir problem olarak daha önemli bulduklarını belirtmeleri istenmiştir. Ayrıca iki uyaran arasında seçim 

yapamayacakları karşılaştırmaları da belirtmeleri istenmiştir. Veriler, iki yüzeyini karşılaştırılan uyaranların ve bir 

yüzeyini karşılaştırmaları yapan öğretmenlerin oluşturduğu üç yüzeyli bir tasarımda çok yüzeyli Rasch Modeline 

dayanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, öğretmenlerin “okullarda yapılan ölçme değerlendirmelerin öğrencilerin 

ve ebeveynlerin gözünde ikincil öneme sahip olması” durumunun geniş ölçekli testlerden kaynaklı en önemli problem 

olduğu belirtilmiştir. “Yöneticilerin, öğrenme-öğretme sürecini geliştirecek politikalardan ziyade test puanlarını 

yükseltecek politikalara odaklanması” uyaranı ise geniş ölçekli testlerin olumsuz etkileri listesinin en altında yer 

almıştır.    

INTRODUCTION 

This study aims to investigate teachers’ views on the probable negative effects of high stake tests through 

paired comparisons based on Rasch analysis.  The study is predicted to make two significant contributions 

to the literature. First, studies on determining how high stake tests affect teaching process, curriculum, 

students and teachers (Abrams, 2004; Amrein & Berliner, 2003; Brady, 2008; Braun, 2004; Brockmeier, 

Green, Pate, Tsemunhu & Bochenko, 2014; Christian, 2010; Jones et al., 1999; Havdala, 2010; Horn, 2003; 

Perkins & Wellman, 2008; Polesel, Dulfer & Turnbull, 2012; Timmer, 2012; Wright, 2002) occupy a large 

place in international literature. Yet, the number of studies in Turkish literature is limited. Aysel (2012) 

considering the effects of high stake tests on mathematics learning-teaching process in the sample of Ireland 

and Turkey in comparison, Kumandaş and Kutlu (2015) discussing the effects of high stake tests on 

educational system with theoretical bases, Acar Güvendir and Özer Özkan (2017) analysing the 

instructional and affective effects of high stake tests on teachers and Yılmaz (2017) evaluating the 

reflections of high stake tests onto school culture according to school managers’, teachers’ and parents’ 

views are the studies available in Turkish literature. Due to the fact that the number of studies concerning 
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the effects of high stake tests on educational process is limited in Turkish literature, studies to be performed 

are expected to contribute to relevant literature. This is because the differences in the educational system 

of countries can cause differences in the effects of high stake tests on educational process, and thus the 

conclusions reached by studies conducted in other countries cannot always be generalized into Turkish 

culture. Therefore, it would be more proper to make evaluations on the effects of high stake tests on Turkish 

educational system on the basis of studies conducted in Turkey. It is thought that this study will function 

as a resource for such evaluations. For this reason, it is estimated that it will contribute to national literature.   

The second quality of this study making it important is that it contains methodological novelty. On 

examining the studies in the literature using the method of scaling through paired comparisons (Anıl & 

Güler, 2006; Bülbül & Acar, 2012; Ekinci, Bindak & Yıldırım, 2012; Güler & Anıl, 2009; Nalbantoğlu 

Yılmaz, 2017; Nartgün, 2006; İlhan, 2016; Yaşar, 2018) it was found that the analyses were mostly done 

on Microsoft Excel, in a traditional psychometric approach. Even though Güzeller, Eser and Aksu (2016) 

differed from other studies in that it analysed data coming from paired comparisons by using R software, it 

was similar to others in that traditional psychometric approach was dominant in the process of analysis. 

This current study, on the other hand, will analyse the data collected through paired comparisons according 

to Rasch model. When paired comparison data are analysed in traditional psychometric approach, 

participants are not allowed to make indiscriminate judgements and are asked to make a choice between 

two stimuli (Turgut & Baykul, 1992). Data collection becomes difficult and data losses can also occur in 

this case since some of the paired comparisons can remain unanswered. The first advantage of analysing 

the data according to Rasch model becomes apparent at this point. When the stimuli in paired comparisons 

are analysed according to Rasch model, participants are not always expected to make a choice and this also 

enables that to consider the two stimuli equal (Linacre, 2014). Another advantage of analysing paired 

comparison data according to Rasch model is that it also reports statistics which provide evidence for 

validity and reliability synchronically with the scale values of the stimulus. Fit statistics, reliability index 

and separation ratio calculated for the stimulus facet are also included in the Rasch analysis output with the 

scale values for stimulus. Fit statistics are the evidence for the validity of measures while reliability index 

and separation ratio are the evidences for reliability. In addition to that, person facet provides information 

about whether or not  

model-data fit attained and interaction is available even though individuals are described as dummy facet 

and not used for measurement in paired comparisons based on Rasch analysis (Linacre, 2014). Considering 

all these advantages, the availability of a sample study in which data collected through paired comparisons 

are analysed according to Rasch model is thought to be important for the literature. In this context, the study 

will also make methodological contributions to the literature.        

METHODOLOGY 

This study was conducted with a group of 145 teachers. It uses a survey model since it is based on the 

principle of describing the current situation as it is without any interventions. Prior to generating data 

collection instrument, relevant literature was reviewed to have an idea about the types of negative 

consequences that high stake tests might lead to. Following the literature review, the seven stimuli shown 

in Figure 1 (from S1 to S7) was found to be the major negative effects that are encountered due to high 

stake tests. The seven stimuli shown in Figure 1 were arranged in a way that the teachers in the study group 

could compare in pairs, and thus a tool for data collection was developed. Hence, 21 comparisons involving 

the paired combinations of the seven stimuli were included in the data collection tool.   
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Figure 1. Probable Negative Effects of High Stake Tests on the Process of Education 

 

The research data were collected in April in 2017-2018 academic year. The participants were asked to 

compare the pairs of stimuli presented to them in the measurement instrument and to tell which they 

considered to be the more important problem caused by high stake tests. They were also asked to report the 

cases where they could not make a choice between the two stimuli. The process of data collection was 

completed in this way. The collected data were analysed according to many facet Rasch model by using 

FACETS package programme. A three-facet model in which two facets were composed of the stimuli which 

were compared and one facet was composed of individuals making the comparisons was used in many facet 

Rasch model.  

FINDINGS 

The findings reported for the facet of stimuli in Rasch analysis are shown in Table 1. As is clear from Table 

1, the probable negative effects of high stake tests are distinguished by the participants significantly [χ6
2 = 

242.6, p<.001]. Having separation ratio (6.61) bigger than 2 and reliability index (.98) bigger than .80 

(Linacre, 2012) indicates that measures are reliable. Having infit and outfit statistics within the range of .6 

and 1.4 (Wright & Linacre, 1994) indicates that the model fits the data and that measurement is valid.  

 

Table 1. Measurement Reports for the Facet of Stimuli  

Stimulus Measure Model S.E. Infit Outfit 

S1 .47 .04 1.00 1.00 

S6 .10 .04 1.02 1.02 

S2 .00 .04 1.00 1.00 

S3 -.04 .04 .99 .98 

S5 -.10 .04 .96 .96 

S7 -.20 .04 1.04 1.05 

S4 -.30 .04 .99 .98 

Mean -.01 .04 1.00 1.00 

Standard Deviation .25 00 .02 .03 
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S1. That the assessment made in schools is of secondary importance in the eyes of 
students and parents (Kumandaş & Kutlu, 2015; Yılmaz, 2017)

S2. That they lead teachers to test-based teaching instead of teaching based on standards
set in the curriculum (Finkeldei, 2016; Hirsch, 2016)

S3. That the courses included in high stake tests are given more prominence than the
other courses (Ritt, 2016; Spann & Kaufman, 2015; Winters, Trivitt & Greene, 2010)

S4. That educators and administrators focus on policies for raising test scores rather than
policies for improving the learning-teaching process (Stecher, 2002)

S5. That they cause stress mainly on the part of students and such stake holders of
education as teachers and parents (Almus, 2010; Minarechová, 2012)

S6. That they transform students into more competitive individuals (Stecher, 2002;
Yılmaz, 2017)

S7. That they cause educators, administrators and policy makers to look for a victim for
and to accuse others of low test scores (Stecher, 2002)
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Chi-square = 242.6             df = 6            p=.00              Separation = 6.61                 Reliability = .98 

As is clear from Table 1, S1 is the stimulus with the highest scale value. Accordingly, teachers consider the 

fact “that the assessment made in schools is of secondary importance in the eyes of students and parents” 

as the most important negative effect; which is followed by the stimulus “that they transform students into 

more competitive individuals”. The stimulus “that they lead teachers to test-based teaching instead of 

teaching based on standards set in the curriculum” found third place among the negative effects of high 

stake tests. The fact “that the courses included in high stake tests are given more prominence than the other 

courses.” was identified as the fourth most important stimulus. The fifth negative effect is the fact “that 

they cause stress on the part of students, teachers and parents” while the sixth and seventh ranked stimulus 

are “that they cause educators, administrators and policy makers to look for a victim for and to accuse 

others of low test scores” and “that educators and administrators focus on policies for raising test scores 

rather than policies for improving the learning-teaching process” respectively.   

CONCLUSIONS 

This study examined teachers’ views about the probable negative effects of high stake tests through paired 

comparisons based on many facet Rasch model. The scale values reached in the study revealed that the 

teachers ordered the seven probable negative effects from direct effects on in-class teaching to indirect 

effects emerging in consequence of high stake tests. Furthermore, it has been found that many facet Rasch 

analysis can be used functionally in scaling studies with paired comparisons. Based on these results two 

basic suggestions can be made. First of all, it may be recommended that the results obtained in the study 

should be taken into consideration in modifications and regulations made to high stake tests administered 

in Turkey. Second, it is suggested to apply the many facet Rasch model in further studies using paired 

comparison scaling method.  
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Özet: Bu çalışmada iç içe geçmiş psikolojik yapıların incelenmesinde tutarlı ve kararlı sonuçlar verebilmesi açısından 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve çok düzeyli modellemeye (ÇDM) ait değişkenlik kestirimlerinin “Gestalt Temas 

Engelleri Ölçeği” özelinde, karşılaştırılmalı olarak incelenmesi hedeflenmektedir.Değişkenler arasındaki ilişkiler 

incelendiğinden bu çalışma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiş bir araştırmadır.Elde edilen bulgular 

doğrultusunda DFA ile hesaplanan maddelerin açıklanan varyans değerleri ile ÇDM ile elde edilen maddelere ilişkin 

açıklanan varyans değerlerinin birbirine yakın olması kullanılan ölçeğin hatadan görece daha arınık ölçümler 

yapabileceğinin göstergesi olarak nitelendirilmektedir.Bu açıdan ölçme hatalarının düşük olduğu geçerlik ve 

güvenirlik çalışmalarında çok düzeyli modellemenin, doğrulayıcı faktör analizine alternatif olabileceği 

düşünülmektedir.  
 

Anahtar Kelimeler: Doğrulayıcı Faktör Analizi, Çok Düzeyli Modelleme, DFA ve ÇDM karşılaştırması. 

 

GİRİŞ  

 İnsan odaklı günümüz dünyasında bireye ait psikolojik yapılar birçok etkileşim boyutunda 

belirleyici rol oynayabilmekte, bilinen ve bilinmeyen etkilerinin sonsuz olabileceği ön görülmektedir.Bu 

durumda bu yapıların güvenilir ve geçerli bir biçimde ölçülebilmesi gittikçe zorlaşmaktadır.Bu yapıları 

ölçmek için geliştirilen ölçme araçlarının güvenirlik ve geçerlik çalışmalarının güncel ve doğru bir biçimde 

gerçekleştirilmesi ise bilimsel süreçler açısından araştırmacılara önemli fırsatlar sağlamaktadır. Bu 

bağlamda özellikle son yıllarda eğitim ve sosyal bilimler çalışmalarında tercih edilen Yapısal Eşitlik 

Modellemesi (YEM) ve Çok Düzeyli Modelleme (ÇDM) iç içe geçmiş karmaşık psikolojik yapıların 

incelenmesinde tutarlı ve ayrıntılı sonuçlar vermesi açısından birçok fırsat sunmaktadır.   

 Kline’a (2016) göre YEM’in önemi, diğer tekniklerden farklı olarak sonuçlarının araştırmacının 

fikirlerinin geçerliliğine dayanıyor olmasıdır.Bu durum ise, ölçülen verilerden yola çıkarak muhtemel 

yapıların arkasındaki kuramsal özelliklerin test edilmesine imkân verebilir.Tabachnick ve Fidel’e (2015) 

göre, YEM kullanımının, karmaşık ilişkilerin incelenmesi gibi birçok avantajı bulunmaktadır. İlgilenilen 

olgular karmaşık ve çok boyutlu olduğunda, YEM bunlar arasındaki karmaşık ilişkilerin eş zamanlı olarak 

test edilmesini sağlar. Çelik ve Yılmaz’a (2013) göre de YEM, araştırmacılara değişkenler arasında 

doğrudan ve dolaylı etkileri belirleme olanağı sağlamaktadır.YEM basit doğrusal regresyon analizine 

benzemekle birlikte, kuramsal yapılar arasındaki etkileşimleri, ölçme hatalarını ve hatalar arasındaki 

ilişkileri yapılara dâhil ederek modelleyen bir yaklaşımdır. Bu doğrultuda var olduğu düşünülen karşılıklı 

ilişkilerin anlamlandırılması için YEM güvenilir ve geçerli bilgiler vermesi açısından önemlidir.Raykov ve 

Marcoulides’e (2006) göre YEM, potansiyel karşılıklı ilişkilerle ilgili varsayımsal iddiaların makul olup 

olmadığını test etmek için kullanılabilir. Bu açıdan, YEM’in güçlü kuramsal bir altyapı gerektirdiği 

düşünülebilir. Bu doğrultuda, kuramsal olarak birçok boyutta gözlemlenmiş olan psikolojik yapılar ve bu 

yapılar arasındaki ilişkilerin anlaşılabilirliği konusunda tutarlı bilgiler sunması açısından YEM, önemli ve 

kabul görmüş bir istatistiksel analiz yöntemi olarak görülebilir.   

 Öte yandan, YEM’e benzer özellikler göstermekle birlikte, bazı özellikler açısından YEM’den 

ayrışan ÇDM ise günümüz araştırmalarında farklı bir bakış açısı ile bilgiler sunmaktadır.Raudenbush ve 

Bryk’e (2002) göre, bireyler içinde yuvalanmış gözlemler örneğinde olduğu gibi sosyal bilim 

araştırmalarında yer alan verilerde yuvalanmış yapılar oldukça yaygındır. Atar’a (2010) göre, hiyerarşik 

veya iç içe geçmiş yapıdaki verilere birçok araştırma alanında rastlanmaktadır.Eğitim alanında öğrenciler, 
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sınıf, okul, şehir, ülke gibi hiyerarşik bir sosyal yapının içinde yer alırlar.Bu yapıdaki bir veride aynı 

sınıftaki veya okuldaki öğrenciler, evrenden rastgele seçilen öğrencilere göre birbirlerine daha benzer 

özellikler gösterirler. Bu durumda aynı sosyal birimde yer alan bireylerden elde edilen gözlemlerin 

birbirinden tamamen bağımsız olduğu söylenemez.Atar ve Atar’a (2012) göre, ÇDM analizi çok aşamalı 

örneklem seçiminin yapıldığı tarama araştırmaları için uygun bir analiz yöntemidir.Çok aşamalı örneklem 

seçiminde bireylerin seçilme şansları birbirlerine eşit değildir.Bu durumda klasik çoklu regresyon 

analizinin önemli varsayımlarından olan gözlemlerin bağımsızlığı sayıltısı ihlal edilmiş olur.Bu sayıtlıların 

göz ardı edilmesi ise regresyon temelli birçok analiz için hata kaynağı olarak karşımıza 

çıkmaktadır.Raudenbush ve Bryk (2002), böyle bir durumda standart hataların olması gerekenden daha 

düşük hesaplandığını ve önemsiz etkilerin önemli olarak görülebilmelerine olanak sunduğunu 

belirtmektedir.ÇDM analizinde kullanılan algoritmalar sayesinde ise standart hatalar düzeltilerek 

sonuçların yanlılığı azaltılabilir (Kline, 2016; Atar ve Atar, 2012).İç içe geçmiş karmaşık psikolojik 

yapıların ölçülmesinde kullanılabilecek bu iki analiz, hataları en aza indirerek sonuçlar elde etmekte bu 

durum ise uygulayıcılar açısından güvenilir ve geçerli ölçümlerin gerçekleştirilmesine fırsat vermektedir.  

 Özellikle eğitim ve sosyal bilimlere ait çalışmalarda tercih edilen bu iki analiz yöntemi aynı 

zamanda ölçme araçlarının güvenirlik ve geçerlik çalışmalarında kanıt toplamak için de kullanılan güçlü 

yöntemlerdir. Li, Duncan, Harmer, Acock ve Stoolmiller (1998) yaptıkları çalışmalarında, ölçme araçlarının iç 

tutarlılık ve yapı geçerliği çalışmalarında, ölçme modellerinin incelebilmesi için doğrulayıcı faktör 

analizinin (DFA) ve ÇDM’nin kullanılabileceğini ifade etmektedirler. Huta (2014), grup 

karşılaştırmalarında her bir alt düzey için katsayı belirlendiğini ve böyle bir durumda ise sadece ÇDM’nin 

ortalama güvenirlik kestirimi gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. İki yöntem arasında farklılıklar olmakla 

birlikte bu iki yöntemin yapısal değerlendirmelerdeki ölçme hatalarını kestirebildikleri açıkça 

görülebilmektedir (Li vd.,1998).Raudenbush, Rowan ve Kang (1991), bu iki yöntemin çok düzeyli gerçek 

örtük değişkenlerin kovaryans miktarlarını araştırmak için kullanılabileceğini belirtmektedirler.Bu nedenle, 

bu iki yöntem, özellikle sosyal bilimlerde yer alan iç içe yuvalanmış yapıların anlaşılmasında 

gerçekleştirilen ölçme süreçlerinin güvenirlik ve geçerlik çalışmalarında görece hatalardan arınmış 

kestirimlere ulaşmamız açısından önemli olabilir.  

 Bu açıdan özellikle öznel iyi oluş, temas ya da temas engelleri gibi Gestalt Terapi (Polster ve 

Polster,1973;Sills, Finch& Lapworth,1998;Spagnuolo–Lobb, 2005) yaklaşımı içerisinde yer alan ve iç içe 

geçmiş psikolojik yapıları ölçme amaçlı geliştirilen ölçeklerin güvenirlik ve geçerlik çalışmalarında tercih 

edilebilir. Bu alt boyutlar özelinde bireylere ait uygulamalardan elde edilen veriler kapsamında ölçeklerde 

yer alan alt boyutlar incelendiğinde bu boyutlardaki bir birimlik değişim boyutlara ait göstergelerde 

(maddelerde) etki değeri doğrultusunda değişime sebep olmakta ve boyutlar örtük (gizil) değişken olarak 

isimlendirilebilmektedir. Bu doğrultuda göstergeler ve boyutlar (faktörler) iç içe geçmiş psikolojik yapılar 

olarak nitelendirilebilmektedir. Aynı açıdan incelendiğinde göstergelere verilen tepkiler ise bireyler içinde 

yuvalanmış gömülü (embedded) değişkenler olarak nitelendirilebilir. Bu kapsamda bu tür iç içe geçmiş 

psikolojik yapıların incelenmesinde tutarlı ve kararlı sonuçlar verebilmesi açısından DFA ve ÇDM’ye ait 

değişkenlik kestirimleri “Gestalt Temas Engelleri Ölçeği” özelinde karşılaştırılmalı olarak incelenmesi 

hedeflenmektedir. 

 

YÖNTEM 

 Araştırma değişkenler, arasındaki ilişkiler incelendiğinden bu çalışma ilişkisel tarama modelinde 

bir araştırmadır.İlişkisel tarama modelleri, değişkenler arasındaki birlikte değişimin varlığını veya 

derecesini belirlemeye çalışan araştırma modelleri olarak kabul edilmektedir (Karasar, 1998). Bu amaçla 

araştırma kapsamında aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır:  

 1. Doğrulayıcı faktör analizi ve çok düzeyli modelleme ile elde edilen faktörler arası 

korelasyonlarda farklılıklar var mıdır?  

 2. Doğrulayıcı faktör analizi ve çok düzeyli modelleme ile elde edilen faktör yükleri arasında 

farklılıklar var mıdır?  
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 3. Doğrulayıcı faktör analizi ve çok düzeyli modelleme ile elde edilen açıklanan varyans değerleri 

arasında farklılıklar var mıdır? 

 Çalışma 2016–2017 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim 

yaşantısını sürdüren ve bölümlere göre tabakalandırılarak seçilen 369 öğretmen adayı üzerinde 

yürütülmüştür.Karşılaştırma yapılmak istendiğinde uygun bir yöntem olarak görüldüğünden tabakalı 

örnekleme yöntemi tercih edilmiştir (Balcı, 2009).Bu doğrultuda 369 öğrencinin 43’ü (%11,7) Fen Bilgisi 

Eğitimi, 57’si (%15,4) Sosyal Bilgiler Eğitimi, 37’si (%10,0) Türkçe Eğitimi, 38’i (%10,3) Okul Öncesi 

Eğitimi, 39’u (%10,6) Sınıf Eğitimi, 117’si (%31,7) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve 38’i (%10,3) 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğrenim yaşantılarını sürdürmektedirler.Veri 

toplama aracı olarak Tagay ve Voltan–Acar (2012) tarafından geliştirilen Gestalt Temas Engelleri Ölçeği 

(GTEÖ) kullanılmıştır.GTEÖ 24 maddeden ve 4 boyuttan (faktör) oluşmaktadır. GTEÖ’nin geliştirme 

çalışmaları kapsamında alt boyutlarına ait Cronbach Alfa katsayıları: Temas  alt boyutu için, 0.61; Tam 

Temas alt boyutu için 0.79; Bağımlı Temas alt boyutu için 0.75 ve Temas Sonrası alt boyutu için 0.60 

olarak hesaplanmıştır (Tagay ve Voltan–Acar,2012).Her bir madde 5’li Likert tipi ölçekle 

değerlendirilmektedir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır.Ölçekte yer alan Temas alt boyutu 

5 maddeden, Tam Temas alt boyutu 8 maddeden, Bağımlı Temas alt boyutu 7 maddeden, Temas Sonrası 

alt boyutu ise 4 maddeden oluşmaktadır.Veriler çözümlenmeden once kayıp değerler veri setinden 

çıkarılmış ve ÇDM ve DFA’ya uygun hale getirilmiştir.Çok düzeyli analizlerde Mplus 7, doğrulayıcı faktör 

analizinde ise Amos 21 ile Mplus 7 paket programları kullanılmıştır.  

 

BULGULAR  

 Çalışma kapsamında öncelikli olarak GTEÖ’nin uygulamasına ilişkin betimsel istatistik değerleri 

Tablo 1’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. GTEÖ’ne ait Betimsel İstatistik Değerleri 

  N Ranj Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma Varyans Çarpıklık  Basıklık  

GTEÖ 369 63,00 39,00 102,00 63,2683 11,79172 139,045 ,729 ,612 

 

 Tablo 1’i incelediğimizde, ölçeğe ilişkin ortalamanın 63.268 ve standart sapmanın 11.792 olarak 

hesaplandığı görülmektedir.Uygulamaya ilişkin çarpıklık değeri 0.729 ve basıklık değeri 0.612 olarak 

belirlenmiştir.GTEÖ’ya ilişkin elde edilen verilerin normal dağılım gösterdiği görülmektedir. Aşağıda yer 

alan Tablo 2’de GTEÖ’nin tamamına ve alt boyutlarına ilişkin güvenirlik değerleri verilmiştir. 

 

Tablo 2. GTEÖ’nin Alt Boyutlarına ve Tümüne İlişkin Güvenirlik Değerleri 

  Temas  Tam Temas  Bağımlı Temas  Temas Sonrası  Ölçeğin Bütünü 

Cronbach alfa (α) 0.82 0.80 0.68 0.65 0.82 

  

 Ölçeğin bütünü için belirlenen değerin 0.82 olduğu görülmektedir.Bu açıdan güvenirlik değerinin 

yüksek olduğu söylenebilir.Diğer açıdan alt boyutlarına ilişkin güvenirlik değerlerininin genel anlamda 

düşük olduğu göz ardı edilmemelidir.Tablo 3 ve Tablo 4’te “Doğrulayıcı faktör analizi ve çok düzeyli 

modelleme ile elde edilen faktörler arası korelâsyonlarda farklılıklar var mıdır?” alt problemine ilişkin 

sonuçlar incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikli olarak GTEÖ’nin alt boyutlarına ilişkin doğrulayıcı faktör 

analizi ile elde edilmiş korelasyon değerleri çözümlenmiştir. 

 

Tablo 3. GTEÖ’nin Alt Boyutlarına İlişkin Korelasyon Değerlerinin DFA Kestirimi 

  TEMAS TAM TEMAS  BAĞIMLI TEMAS TEMAS SONRASI  

TEMAS 1.000    

TAM TEMAS  0.403 1.000   
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BAĞIMLI TEMAS 0.141 0.208 1.000  

TEMAS SONRASI  0.692 0.405 0.189 1.000 

         p<0.01 

 GTEÖ’nin alt boyutlarına ilişkin korelasyon değerlerini incelenmesi sonucunda, en yüksek ilişkinin 

“Temas Sonrası” boyutu ile “Temas” alt boyutu arasında 0.692 ile pozitif bir değerle elde edildiği 

görülmektedir, en düşük ilişkinin ise “Temas Sonrası” ile “Bağımlı Temas” boyutları arasında 0.189 ile 

pozitif bir değerle.Temas ve Temas Sonrası alt boyutları arasındaki korelasyon değerinin görece yüksek 

çıkmasının sebebi kuramsal olarak açıklanabilir.Her iki alt boyutta da bireyin bağımsızlığını vurgulayan 

maddeler bulunmaktadır.Ancak, Temas boyutu bağımsızlığa daha çok olumsuz açıdan yaklaşırken Temas 

Sonrası daha olumlu yaklaşmaktadır.  
 

Tablo 4. GTEÖ’nin Alt Boyutlarına İlişkin Korelasyon Değerlerinin ÇDM ile Kestirimi 

  TEMAS TAM TEMAS  BAĞIMLI TEMAS TEMAS SONRASI  

TEMAS 1.000    

TAM TEMAS  0.415 1.000   

BAĞIMLI TEMAS 0.114 0.194 1.000  

TEMAS SONRASI  0.708 0.418 0.168 1.000 

             p<0.01 

 GTEÖ’nin alt boyutlarına ilişkin çok düzeyli modelleme ile elde edilmiş korelasyon değerleri 

incelendiğinde, en yüksek ilişkinin “Temas Sonrası” boyutu ile “Temas” alt boyutu arasında 0.708 ile 

pozitif bir değerle elde edildiğini görmekteyiz, en düşük ilişkinin ise “Temas Sonrası” ile “Bağımlı Temas” 

boyutları arasında 0.168 ile pozitif bir değerle edildiğini görmekteyiz. Tablo 3 ve Tablo 4 

karşılaştırıldığında DFA ve ÇDM ile elde edilen değerlere ait belirlenen küçük farkların, ÇDM’de, 

faktörlerdeki hata terimlerinin kestirimlerinin sabit tutulmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.DFA’da 

ise faktörlerdeki hata terimleri serbest kestirilmektedir. Aşağıda yer alan Tablo 6’da “Doğrulayıcı faktör 

analizi ve çok düzeyli modelleme ile elde edilen faktör yükleri arasında farklılıklar var mıdır?” alt 

problemine ilişkin sonuçlar yer almaktadır.Bu kapsamda iki farklı analiz yöntemi ile elde edilen faktör 

değerleri incelenmiştir.  

 

Tablo 6. GTEÖ’nin Maddelerinin Standartlaştırılmış Faktör Yüklerinin Karşılaştırılması 

  DFA ÇDM 

  Faktör Yükleri   Faktör Yükleri  

TEMAS  M3 0,636   0,631  

 M7 0,722   0,696  

 M14 0,829   0,807  

 M18 0,614   0,602  

 M21 0,653   0,655  

TAM TEMAS M1 0,535   0,526  

 M2 0,495   0,602  

 M5 0,498   0,590  

 M8 0,589   0,545  

 M11 0,765   0,717  

 M17 0,522   0,529  

 M19 0,744   0,690  

 M20 0,406   0,418  

BAĞIMLI TEMAS M9 0,537   0,559  
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 M10 0,402   0,422  

 M12 0,473 (0,474*)   0,449  

 M13 0,525   0,536  

 M15 0,584   0,576  

 M16 0,432   0,396  

 M23 0,481   0,492  

TEMAS SONRASI M4 0,337   0,335  

 M6 0,615   0,600  

 M22 0,714   0,701  

  M24 0,584     0,588   

* Mplus programı 

 Faktör yükleri DFA ve ÇDM ile incelendiğinde iki model arasında düşük düzeyde olsa farklılıklar 

tespit edilmiştir.Bu durumun nedeni olarak ÇDM’de grup içi ölçme hatalarının sabit tutulmasından 

kaynaklandığı düşünülebilir.Aşağıda yer alan Tablo 7’de “Doğrulayıcı faktör analizi ve çok düzeyli 

modelleme ile elde edilen açıklanan varyans değerleri arasında farklılıklar var mıdır?” alt problemine 

ilişkin sonuçlar yer almaktadır.  

 

Tablo 7. GTEÖ’nin Maddelerin Açıkladığı Varyans (R2) Değerlerinin Karşılaştırılması 

    DFA ÇDM 

  Açıklanan Varyans    Açıklanan Varyans   

TEMAS M21  0,426    0,429  

 M18  0,377    0,363  

 M14  0,688    0,651  

 M7  0,522    0,484  

 M3  0,405    0,399  

TAM TEMAS  M20  0,165    0,175  

 M19  0,554    0,477  

 M17  0,273    0,280  

 M11  0,585    0,515  

 M8  0,347    0,297  

 M5  0,248    0,348  

 M2  0,245    0,362  

 M1  0,287    0,276  

BAĞIMLI TEMAS M23  0,231    0,242  

 M16  0,186    0,157  

 M15  0,341    0,331  

 M13  0,276    0,288  

 M12  0,224    0,202  

 M10  0,161    0,178  

 M9  0,289    0,312  

TEMAS SONRASI  M24  0,342    0,346  

 M22  0,509    0,491  

 M6  0,378    0,360  

  M4   0,113       0,112   
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 GTEÖ’nin maddelerinin açıklanan varyans değerlerinin iki analiz yöntemi ile karşılaştırıldığında 

birbirine yakın değerler verdiği görülmektedir.Bu bağlamda, varyans kestirimleri açısından iki yöntemin 

birbirlerine alternatif olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. 

SONUÇ 

DFA ve ÇDM eğitim bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimlere ait analizlerde de sıklıkla kullanılan iki analiz 

yöntemi olup aynı zamanda ölçme araçlarının güvenirlik ve geçerlik çalışmalarında kanıt toplamak için 

özellikle tercih edilen güçlü yöntemlerdir.Li ve arkadaşları (1998) yaptıkları çalışmalarında, ölçme 

araçlarının iç tutarlılık ve yapı geçerliği çalışmalarında ölçme modellerinin incelebilmesi için DFA’nın ve 

ÇDM’nin kullanılabileceğini ifade etmektedirler. ÇDM analizi sonuçları ile DFA arasında küçük 

miktarlarda farklılıklar tespit edilmiştir.Bu farklılıkların DFA ve ÇDM analizinin hata miktarlarının 

kestirilmesinde farklı yaklaşımlara sahip olması ile açıklanabilir.ÇDM analizinde grup içi hata terimleri 

sabitlenerek artık varyansların grup içi kontrolü sağlanmaktadır.DFA’da ise hata terimleri gruplarda serbest 

olarak kestirilmektedir.Dolayısıyla, ÇDM’ye göre DFA’nin daha esnek olduğu ve gerçeğe daha yakın 

sonuçlar verdiği söylenebilir.Bir diğer açıdan, ÇDM’de grup içinde (faktörlerdeki) maddelerin hata 

terimleri ortalama hata değerine sabitlenerek grup içinde güvenirliği daha yüksek sonuçlar elde 

edilebilir.Buradan hareketle DFA ile hesaplanan maddelerin açıklanan varyans değerleri ile ÇDM ile elde 

edilen maddelere ilişkin açıklanan varyans değerlerinin birbirine yakın olması kullanılan ölçeğin hatadan 

görece daha arınık ölçümler yapabileceğinin göstergesi olabilir.Bu açıdan ölçme hatalarının düşük olduğu 

ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında ÇDM, DFA’ya alternatif olabilir.Gerçekleştirilen 

bu çalışma özelinde veri setinde beklenilenin üzerinde kayıp verilerin olması program ve model 

karşılaştırmasında bazı sınırlılıkları da beraberinde getirebilir.Açıklanan varyans değerlerinin düşük, hata 

varyans değerlerinin ise yüksek olabileceğinden yola çıkarak model veri uyumunu da etkileyebileceği 

düşünülebilir.Ölçme aracının bazı faktörlerine ilişkin belirlenen güvenirlik değerlerinin düşük olması hata 

varyanslarının yüksek çıkmasında etkili olabilir.Gelecekte yapılacak benzer çalışmalarda daha az kayıp 

veriye neden olacak geniş katılımın sağlanması model karşılaştırılmaları açısından daha açıklayıcı bilgiler 

verebilir.Bahsedilen modellerin üç düzeyli karşılaştırılması grup içi değişkenliğin yanı sıra gruplar arası 

değişkenliğinde incelenmesini sağlayarak çoklu regresyon analizinin önemli varsayımlarından olan 

gözlemlerin bağımsızlığı sayıtlısı daha etkili bir biçinde göz önünde bulundurulmuş olur.Bunun gibi 

sayıtlıların göz ardı edilmesi ise regresyon temelli birçok analiz için hata kaynağı olarak karşımıza 

çıkmaktadır.Bu açıdan çok düzeyli analizlerin gerçekleştirilmesi hata kaynakların daha doğru 

kestirilmesine yardımcı olur. 
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Abstract: In this study, it is aimed to test the applicability of Exam for Candidates of driving licence (ECODL) 

theoretical (written) examination as computerized adaptive test (CAT). This study is an applied research. The study 

is conducted with 280 volunteer candidate drivers who took ECODL as an E-test. In this research, First Aid, Traffic 

rules and Environment, and Motor and Vehicle knowledge tests/item (question) bank developed within the content of 

ECODL were mainly used in collecting data. The trial items have been implemented on groups which receive both 

paper-pencil and ECODL in the Ministry of National Education (MoNE) E-test system and in groups similar to the 

original research group. As a result of the item analyses, items with the desired level of measurement qualification are 

selected and included in the item bank according to the subject fields. Before moving on to the Live ECODL_CAT 

application, simulated CAT application is carried out based on the item parameters and item responses predicted from 

the data from the E-exams to determine the strategies of starting of test, continuation of test, and termination of test. 

According to the result of the simulated CAT analysis; it is seen that in the prediction of the ability in all fields 

(continuation of test) the least error is given when using the EAP method. In the test termination rule, the application 

with fixed question is found to give the least error prediction. The CAT application results indicated that when ECODL 

is applied as CAT, it can reliably distinguish individuals in terms of measured characteristics and provide competency 

predictions that will be a base for more accurate competency decisions. 

 

Keywords: computerized adaptive test, Exam for Candidates of driving licence, adaptive test simulation 

INTRODUCTION  

Traffic safety depends primarily on the driver safety (Turkish Statistical Institute, 2013). In this context, 

the qualification of the driver's license exams, which the individual is qualified to be a driver, can be 

considered as the first step in ensuring traffic safety in that country. When we reviewed the good examples 

of examinations applied in the world to determine those entitled to driving licenses (England, Germany, 

Australia, Finland, Belgium), it is observed that theoretical examinations are conducted in computer based 

testing in all of these countries (GOV.UK, 2015; AngloInfo the Global Expat Network Berlin, 2015; 

AngloInfo the Global Expat Network Italy, 2015; Ministry of Transport and Communications, 2015; Roads 

and Maritime Services, 2015). Exam for Candidates of driving licence (ECODL) (theoretical / written) 

which is implemented in Turkey, has also been conducted in computer-based that is E-exam sessions since 

2011 in addition to its paper-and-pencil applications. However, this application is only the transferred 

version of the paper-pencil applications which have been conducted for years to computer environment.  

Some competency and ability tests are also possible to deliver as computerized adaptive testing. The aim 

in computerized adaptive tests (CATs) is to predict individual's competency effectively in shorter tests. 

CAT application is a more valid, reliable and useful method of test application by matching the item 

difficulty with the ability/trait of the individuals. The questions in the test are chosen in a way that they 

give the highest information about the individual's ability (Orcutt Venetia, 2002; Weiss, 2004; Weiss & 

Kingsbury, 1984).  

Gathering score based on undesirable situations such as cheating, knowing the question by chance are less 

likely to be encountered in CAT applications. In addition, this application makes it possible to achieve the 



37 

 

results with same reliability and validity with shorter tests, and the test result is reported in a shorter time, 

and it is easier to establish test security (Linacre, 2000; Orcutt Venetia, 2002; Rudner, 1998; Weiss, 2004; 

Weiss & Kingsbury, 1984). In addition to these advantages, CAT also has some limitations: the application 

requires a large bank of items, the individuals’ not being able to return and check and change their answers, 

and the test bias that can be created by computer familiarity, and all of these possible disadvantages have 

been discussed by (Bugbee & Bernt, 1990; Economides & Roupas, 2007; Sutton, 1991).  

Currently applied ECODL theoretical examination has some problems determined, such as the items are 

used in the real application without conducting a test application, mostly examining the memorizing 

knowledge, carrying limitations with respect to the measurement technique, being exposed to a great 

quantity because of publication and thus damaging its psychometric traits. Upon considering these 

problems, it is aimed in this study to develop a more valid and reliable test application that will credibly 

reveal the competency of the individual in the computer environment by taking utilizing the advantages 

technological developments offer. Accordingly, in this study, it is aimed to test the applicability of ECODL 

theoretical (written) examination as computerized adaptive test (CAT). 

METHODOLOGY 

Research Model 

This study is an applied research. Applied research provides concrete contributions with regards to 

improving existing practices by transferring the obtained information to application (Karasar, 2010). In this 

study, by developing a new item bank based on IRT scaling for the three fields of ECODL theoretical 

(written) test (first aid, motor and vehicle technique, traffic and environment) the applicability of the 

ECODL theoretical test, in which this bank is used, as the CAT is tested.  

Research Group 

The study is conducted with 280 volunteer candidate drivers who took ECODL as an E-test. Participants 

are reached in a high school building in the city centre where Ministry of National Education (MoNE) 

conducted the ECODL E-examinations. Participants (age mean:  21) are close to each other in number in 

terms of gender. Participants’ education level are high school or higher education. Volunteer participants 

were provided with the opportunity to complete the application by taking them in the hall where live 

ECODL_CAT application is carried out immediately after exiting the ECODL E-test application. 

Developing of the Test Item Bank 

In this research, First aid, Traffic rules and Environment, and Motor and Vehicle knowledge tests/item 

(question) bank developed within the content of ECODL were mainly used in collecting data. The items in 

the item bank are of multiple choice type with four options. 

Before the item writing process, test blueprint (test plan) is prepared. In this test plan, test specifications for 

the critical driver competencies in three cognitive competency levels (recalling, comprehension and 

problem solving) and in every subject domain are defined. The number and distribution of the items which 

will measure them are specified in this plan.  

A group of item writers composed of people who had received postgraduate education in the field of 

measurement and evaluation took part in the process of the item writing. The trial items have been 

implemented on groups which receive both paper-pencil and ECODL in the MoNE E-test system and in 

groups similar to the original research group. The item responses given by the candidate drivers are analysed 

according to the IRT scaling with best model-data fit. As a result of the item analyses carried out according 

to the 3PL model that showed the best fit, it is found that items’ difficulties vary in the range of (-4.00 and 

+4.00) and item discrimination in the range of (0.30 and 1.88). The probability of correctly responding to 

the items by individuals with low ability is predicted as 0.25. As a result of the item analyses, items with 

the desired level of measurement qualification are selected and included in the item bank according to the 

subject fields. 
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Simulation Study 

Before moving on to the Live ECODL_CAT application, it is recommended to conduct a simulation study 

to determine the strategies of starting of test, continuation of test, and termination of test (Thompson and 

Weiss, 2011). In this context, simulated CAT application is carried out based on the item parameters and 

item responses predicted from the data from the E-exams. For this purposes, CATSim simulation program 

is utilized. CATSim allow to implement several type of simulations. For this data, Hybrid simulation is 

selected in this study. Afterwards, the CAT starting, continuation and termination strategies that are fit for 

the item banks to be used in all subject areas are identified. According to these strategies, the application 

infrastructure of Live CAT application has been arranged.  

Live CAT Application 

Participants (ECODL E-test candidates) participated in the ECODL E-test in the testing rooms at first and 

then participated in the project application. The project assistant who entered the examination rooms prior 

to the start of the E-test application, invited the candidates in the E-examination room after the E-test "to 

support a research on the driver's licence" in which the participants would be given a first aid kit as a gift. 

Candidates who have agreed to participate in the application of this project have been taken to the room 

where the live CAT application of the project is carried out immediately after completing the E-test. In this 

room, the research team installed the CAT application software which is developed by Kalender (2011) on 

the laptops. The project item bank which is downloaded on each computer is applied to the participants by 

using this software with the live CAT method. Thus, data to test the applicability of ECODL as the live 

CAT are collected. 

FINDINGS 

According to the result of the simulated CAT analysis; it is seen that in the prediction of the ability 

in all fields (continuation of test) the least error is given when using the EAP method. In the test termination 

rule, the application with fixed question is found to give the least error prediction. In the test 

termination/stopping rule according to the fixed number of questions, the number of items used in MoNE 

E-exams and conditions in which the number of these items decreased by 30% are tested. In conclusion, it 

is decided the most fitting for the fixed number of questions to be used as 23 for Traffic and environment, 

12 for First aid and 9 for vehicle technique in live CAT application. 

As a result of the live CAT application conducted according to the strategies that are mentioned 

above, the test information value given in terms of precision of measurement by competency values that 

are predicted according to the ECODL subject field and the test response time (economy in test response 

time) for the practicability of the CAT application have been calculated.  

The level of competency demonstrated by the individuals in the ECODL live CAT application 

scattered in a wide range around and in the medium competency level (Average: 0.38; Range: -3.00 and 

2.96). The level of competencies of the individuals is distributed at two extremes and in a wide range. 

Individuals who showed a more homogeneous (homogeneous distribution of scores) distribution with 

respect to the distribution of scores (min: 56, max 98, mean: 81.65, median: 82, sd: 7.34) they received in 

the ECODL E-examination conducted by the MoNE, showed a more heterogeneous distribution of 

competency in the CAT application. This is due to the fact that the item bank used in the ECODL_CAT 

application consists of items with different difficulty and sufficient discriminative parameter values. The 

items of this bank are made up of items with good psychometric qualities after being tested on the actual 

driver candidates. Thus, an interpretation which suggests that ECODL_CAT application based on these 

items provide a more valid and reliable measurement result that reliably reveals differences between 

individuals is reached. 

Conversely, the mean and median values of the measurement standard error (error prediction) of 

the ECODL_CAT application remained within the limits (0.50-0.30) suggested and accepted by the 

literature even though the CAT application with fixed question is carried out (Embretson & Reise, 2000; 

Linacre, 2006). When the fixed item CAT application is conducted, the standard error of the measurement 
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is expected to fall between 0.50 and 0.40, provided that 15-30 items are asked to obtain the probability of 

responding correctly (being successful) which is 0.50-0.70. According to this, ECODL_CAT theoretical 

test results reveal individual differences in driver competency in a more reliable way than the results of 

MoNE ECODL E-test application. 

According to findings on the applicability of ECODL as live CAT to candidate drivers, in the CAT 

implementation, the total response time that the candidates took to answer the entire test is about 15 minutes 

on average. These periods vary from about 1 to 18 minutes, depending on the subject area. In this regard, 

although the ECODL_CAT is an application with fixed question in this project, the application appears to 

be more useful (economic) in terms of the application time. Because ECODL-CAT brings the question that 

is in an adequate difficulty with the individual’s competency level, candidates do not deal with responding 

to items that are way above and below their competency level. This finding is an indication that the 

usefulness feature in terms of the response time which is stated to be an important advantage of adaptive 

tests (Kimura, 2017; Thissen & Mislevy, 2000; Thompson & Weiss, 2011), has been reached in this study 

as well.  

CONCLUSIONS 

In this study, the item bank which consists of the items that are prepared based on the test plans in the three 

subject areas, passed through the test applications and determined to have a good measurement quality 

according to IRT, is applied to the candidate drivers with the CAT method. The results indicated that when 

ECODL is applied as CAT, it can reliably distinguish individuals in terms of measured characteristics and 

provide competency predictions that will be a base for more accurate competency decisions. Technology’s 

getting cheaper and becoming widespread has led to the preference of computer adaptive tests more 

frequently.  

This study is a starting point for the scientific studies to improve this driver's license test application which 

is used in the theoretical part of this exam in our country. Experts of the subjects working in MoNE can 

take these findings as a starting point and can work on reviewing the content of the exam, revising the item 

pool by taking the cognitive levels into account as well and the application of the exam in the form of CAT. 

The results of this study are important for being the first phase of the evaluation process, which will 

determine the reliable driver, an important component of traffic safety.  

 

* This research has been realized as a part of the 215K018 project in the scope of TÜBİTAK 1001 

Projects. 
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Abstract: Complex multiple choice items (MCIs) are commonly used in both high-stakes tests and classroom 

assessments which can threaten the reliability and validity of tests because of the violation of item-writing 

guidelines. This study particularly aims to examine how item-writing guideline violations in MCIs influence item 

difficulty parameters. The results of the study showed that item difficulty parameters of the conventional and 

complex MCIs statistically differed based how the items were constructed.  

 

Keywords: Item writing guidelines, Multiple choice items, Complex multiple choice, K-type, Rasch model  
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Abstract: The aim of this study is to compare performance of different small sample equating methods in presence 

and absence of DIF in common items. In this research, Tucker linear equating, Levine linear equating, unsmoothed 

and presmoothed (C=3) chained equipercentile equating, and simplified circle arc equating methods were considered. 

The data used in this study is 8th grade mathematics test item responses which obtained from Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015 Turkey sample. Item responses from Booklet-1 (N=199) and Booklet-

14 (N=224) are chosen for this study. Data analyses were completed in four steps. In the first step, assumptions 

for DIF detection and test equating methods were checked. In the second step, DIF analyses were conducted with MH 

and logistic regression methods based on latent classes. In the third step, Booklet 1 was chosen as base form and 

Booklet 14 chosen as new form, then test equating was conducted under common item nonequivalent groups design. 

Test equating was done in two phases: presence and removing DIF items from common items. Equating results were 

evaluated based on standard error of equating (se), bias and RMSE indexes. DIF analyses showed that there were two 

sizeable DIF items in anchor test. Equating results showed that performances of equating methods are similar in 

presence and absence of DIF items from anchor test. While the circle arc equating method outperformed other equating 

methods based on se, 3-moment presmoothed chained equipercentile equating method outperformed other methods 

based on bias and RMSE evaluation criteria.  
 

Keywords: test equating, latent class, differential item functioning 
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Özet: Bu çalışma, Bilişsel Tanı Modelleri çerçevesinde DINA model kullanarak TIMSS 2015 8. Sınıf çoktan seçmeli 

matematik maddelerinin cinsiyet değişkenine göre DMF gösterip göstermediğinin incelenmesini amaçlamaktadır. 

Çalışma, TIMSS 2015 8. Sınıf Kitapçık-1’de yer alan 16 çoktan seçmeli matematik maddesi üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. 435 öğrenci Kitapçık1 almıştır. Q matrisinin oluşturulmasında her bir madde için TIMSS 2015 8. 

Sınıf Matematik Çerçevesi ile belirlenmiş olan öğrenme alanları kullanılmıştır. Buna göre incelenen her bir madde 

için tek bir becerinin gerekli olduğundan DINA modeli çerçevesinde DMF analizlerinin yapılmasına karar verilmiştir. 

Eşleştirme kriteri olarak toplam puan yerine örtük özellik profillerinin alındığı BTM kapsamında Wald testi 

kullanılarak DMF analizleri gerçekleştirilmiş, işaretli olmayan alana dayalı UA ölçümü, DMF etki büyüklüğü olarak 

sunulmuştur. Buna göre M042182 ve M042049 kodlu maddeler tek biçimli olmayan DMF gösterirken M042240, 

M042271 ve M062202 tek biçimli DMF göstermektedir. Tek biçimli DMF gösteren M042240 ve M062202 kodlu 

maddeler kız öğrenciler lehine; M042271 madde ise erkekler lehine işlemiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: Bilişsel tanı modelleri, DINA, Değişen madde fonksiyonu, TIMSS, Matematik  

 

GİRİŞ   

Test maddelerinin, testi alan grupların ölçülen özellikle ilgisi olmayan niteliklerinden dolayı, alt gruplardan 

herhangi birine avantaj sağlayıp sağlamadığının değişen madde fonksiyonu (DMF) analizleri ile 

belirlenmesi, test puanlarının ve neticesinde alınan kararların geçerliğine ilişkin kanıt olması açısından 

önem taşımaktadır. Son yıllarda madde analizlerinin bir parçası haline gelen DMF analizleri, test 

puanlarının geçerliğini ve adilliğini sağlamak için rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Klasik Test Kuramı 

ve Madde Tepki Kuramı kapsamında pek çok DMF yöntemi geliştirilmiş olmasına rağmen bu yöntemlerin 

bilişsel tanı modelleri (BTM) içindeki uygulamaları oldukça sınırlıdır. 

Bilişsel Tanı Modelleri (BTM), tek boyutlu madde tepki modellerine bir alternatif olarak test maddelerinin 

doğru cevaplanabilmesi için gerekli çok bileşenli becerilerin cevaplayıcıda bulunup bulunmadığının 

belirlenmesi amacıyla geliştirilmiştir (de la Torre, 2009). Bu nedenle, cevaplayıcının yeterliği için tek bir 

ölçek puanı sağlayan tek boyutlu MTK modellerinden farklı olarak, BTM analizi her bir cevaplayıcı için 

cevaplayıcının ölçülen bir ya da daha çok özelliğe, beceriye ya da bilgiye sahip olup olmadığını gösteren 

bir profil sağlamaktadır. DINA model ikili puanlanan maddeler için en tutucu bilişsel tanı modellerinden 

biridir. Bu model maddeyi doğru cevaplamak için gerekli tüm becerilerin bulunması, diğer bir ifadeyle 

gerekli becerilerden birinin ya da daha fazlasının eksikliğinin tüm becerilerin eksikliği ile aynı olması 

halinde kullanılmaktadır (de la Torre, 2009; Hou, de la Torre ve Nandakumar, 2014). 

Geleneksel DMF yöntemleri aynı yetenek düzeyinde bulunan ya da aynı toplam puanı alan farklı alt 

gruplardaki cevaplayıcıların maddeyi doğru cevaplama olasılıklarının farklılaşıp farklılaşmadığını 

incelemektedir (Hambleton, Swaminathan ve Rogers, 1991; Zumbo, 1999). BTM kapsamında DMF ise, 

farklı gruplarda olup aynı örtük özellik profiline sahip cevaplayıcıların maddeyi doğru cevaplama 

olasılıklarının farklılaşmasını değerlendirmektedir. BTM açısından DMF’li maddelerin varlığı her bir grup 

için geçerli olmayan madde parametrelerine ve örtük özellik profil kestirimlerine yol açabilir. Bu nedenle 

DMF analizleri ile gruplar arası değişmezliğin kontrol edilmesi, BTM uygulamalarının gerekli ilk adımı 

gibi düşünülmektedir (Hou, de la Torre ve Nandakumar, 2014). Bilişsel tanı modellerinde de tek biçimli ve 

tek biçimli olmayan DMF belirlenebilmektedir. Örtük özellik profiline bakılmaksızın, maddeyi doğru 

cevaplama olasılığı bir grup için tutarlı bir şekilde daha yüksek ya da daha düşük ise tek biçimli DMF’den; 

maddeyi doğru cevaplama olasılığı bir grup için bazı örtük özellik profillerinde daha düşük iken aynı grup 

için diğer bazı örtük profillerinde daha yüksek ise tek biçimli olmayan DMF’den söz edilmektedir. 
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YÖNTEM 

 

Çalışma, TIMSS 2015 8. Sınıf  matematik testinin Kitapçık-1 formunu alan 435 öğrenci verisi üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, DINA model ile Kitapçık-1’de yer alan 16 çoktan seçmeli matematik 

maddesinin DMF gösterip göstermediği BTM çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda, bir özelliğin bir 

madde için gerekli olup olmadığını gösteren Q matrisi oluşturulmuştur. Q matrisinin oluşturulmasında her 

bir madde için TIMSS 2015 8. Sınıf Matematik Çerçevesi (Gronmo, Lindquist ve Arora 2014) ile 

belirlenmiş olan öğrenme alanları kullanılmıştır. Bu doğrultuda Q matrisinde, maddelerin “Sayılar”, 

“Cebir”, “Geometri” ve “Veri ve Olasılık” olmak üzere 4 özellik ile ilişkisi tanımlanmıştır. Buna göre 

incelenen her bir madde için tek bir becerinin gerekli olduğundan DINA modeli çerçevesinde DMF 

analizlerinin yapılmasına karar verilmiştir. 

Genel model uyumunu test etmek için mutlak uyum indeksleri (Mx2, MADcor, MADQ3 ve SMRSR) 

incelenmiştir. Uyum göstergesi olarak Mx2 istatistiğinin manidar olmaması beklenmektedir. Maydeu-

Olivares (2013), modelin iyi düzeyde uyum göstermesi için SRMSR değerinin 0.05’ten küçük olması 

gerektiğini belirtmektedir. MADcor, MADQ3 ve RMSEA değerinin 0.05’ten küçük olması iyi model 

uyumu olarak değerlendirilmiştir (Ravand, 2015; DiBello, Roussos and Stout, 2007). Eşleştirme kriteri 

olarak toplam puan yerine örtük özellik profillerinin alındığı BTM kapsamında Wald testi kullanılarak 

DMF analizleri gerçekleştirilmiştir. (Grup sayısı-1) serbestlik dereceli χ2 dağılımı olduğu kabul edilen 

Wald istatistiğinin büyük örneklemlerde ihmal edilebilir düzeydeki DMF etkilerini bile önemli düzeyde 

belirlemesi) nedeniyle orjinali Raju (1990) tarafından ortaya konulmuş işaretli olmayan alana dayalı UA 

(unsigned area) ölçümü, DMF etki büyüklüğü olarak sunulmuştur. UA için Jodoin ve Gierl (2001) 

tarafından ortaya konan etki büyüklüğü sınıflamasına göre UA<0.059 ihmal edilebilir düzeyde, 

0.059<UA<0.088 orta düzeyde ve UA>0.088 önemli düzeyde DMF belirtmektedir. Verilerin analizi, 

RStudio programı “CDM” package 5.9-27 versiyonu (Robitzsch, Kiefer, George ve Ünlü, 2016) 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir.   

BULGULAR 

Mutlak uyum indeksleri incelendiğinde, DINA model için Mx2 istatistiği manidar bulunmamış, SRMSR, 

MADcor, MADQ3 and RMSEA değerlerinin 0.05’den küçük olduğu belirlenmiştir. Buna göre ilgili 

modelin iyi düzeyde uyum gösterdiği ifade edilebilir.  

16 matematik maddesine ilişkin DINA model kapsamında elde edilen DMF analizi sonuçları 

incelendiğinde, M042182 ve M042240 kodlu maddelerin önemli düzeyde, M042049, M042271 ve 

M062202 kodlu maddenin ise orta düzeyde DMF gösterdiği belirlenmiştir. Hou ve ark., (2014), odak grup 

için s parametresinin küçük, g parametresinin büyük olması halinde, maddenin tek biçimli DMF 

gösterdiğini belirtmişlerdir. Buna göre M042182 ve M042049 kodlu maddeler tek biçimli olmayan DMF 

gösterirken M042240, M042271 ve M062202 tek biçimli DMF göstermektedir. Tek biçimli DMF gösteren 

M042240 ve M062202 kodlu maddeler kız öğrenciler lehine; M042271 madde ise erkekler lehine işlemiştir.  

SONUÇ 

DMF’li maddelerle DMF’nin ortaya çıkmasının madde yanlılığı ve madde etkisi olmak üzere iki nedeni 

olabilir. BTM kapsamında ele alınan DMF analizleri ile DMF kaynakları ve madde ile ölçülmek istenen 

beceriler arasındaki ilişkilerin daha açık bir biçimde tanımlanabileceği dolayısıyla yanlılık kararının daha 

etkili biçimde alınabileceği düşünülmektedir. DMF’li olduğu tespit edilen maddelerin çözümü için gerekli 

beceriler aynı zamanda olası yanlılık kaynağı hakkında da istatistiksel olarak bilgi sağlamaktadır. Bu 

yönüyle BTM kapsamında ele alınan DMF analizleri geleneksel DMF yöntemlerinden farklılaşmaktadır. 
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Paper ID: 77 

CİNSİYETİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI 
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ufuk.akbas@hku.edu.tr, deryaatalan@gmail.com, cemre.tatli@hku.edu.tr 
 

Özet: Bu araştırmanın amacı, Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği (PİKÖ) ve Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği 

Ergen Formu’nun (PİKÖ-E) kullanıldığı araştırmalarda cinsiyetin problemli internet kullanımı üzerindeki etkisini 

incelemektir. Bu amaçla “problemli internet kullanımı” ve “internet kullanımı” anahtar kelimeleri kullanılarak Google 

akademik veri tabanı ve YÖK tez merkezi üzerinden taramalar gerçekleştirilmiştir. Analizler PİKÖ ya da PİKÖ-E’nin 

kullanıldığı, araştırma raporunun yayınlanmış makale ya da lisansüstü tez olduğu, analizin gerçekleştirilmesi için 

gerekli ve yeterli bilginin rapor edildiği 26 çalışma üzerinden sabit etki modeline göre yürütülmüştür. Çalışma türüne 

(tez/makale) ve kullanılan ölçme aracına (PİKÖ / PİKÖ-E) moderatör değişken olarak yer verilen incelemelerde 

erkekler lehine.35 - .40 aralığında değişen etki büyüklüklerinin söz konusu olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, problemli internet kullanımı, meta-analiz 
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TÜRK ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE 

ERİŞİM VE KULLANIM DÜZEYLERİNİN PISA FEN BAŞARISINA 

ETKİSİ  

 

Gülfem Dilek Yurttaş Kumlu1, Nuri Doğan2 
1Sinop Üniversitesi 

gdyurttas@gmail.com  
 

Özet: Bu araştırmanın amacı, 2009 PISA ve 2012 PISA uygulamasına katılan Türk öğrencilerin fen başarılarının bilgi 

ve iletişim teknolojilerine erişim düzeylerine göre değerlendirmektir. Bu araştırmada ilişkisel araştırma modeli 

kullanılmıştır. Araştırmada iki düzeyli Hiyerarşik Lineer Modelleme (HLM) analizi yapılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda, Öğrenci düzeyindeki BİT değişkenlerin %0,6’sı PISA 2009 fen başarısındaki değişkenliği, %0,25’i PISA 

2012 fen başarısını açıkladığı belirlenmiştir. Okul düzeyindeki BİT değişkenlerin PISA 2009 fen başarısındaki 

değişkenliği açıklama oranı %19, PISA 2012 fen başarısındaki değişkenliği %20 olarak bulunmuştur. Araştırma 

sonucunda, her iki yılda da öğrencinin okul dışında bilgisayarı eğlence amaçlı kullanımı (ENTUSE) ile PISA fen 

başarısı arasındaki ilişkinin pozitif; okul görevlerini yerine getirmek amaçlı BİT’in kullanımı (HOMSCH) ile PISA 

fen başarısı arasındaki ilişkinin negatif ve evde BİT’e dayalı materyallere sahip olma (ICTHOME) ile PISA fen 

başarısı arasındaki ilişkinin pozitif olduğu saptanmıştır. Öğrenci düzeyindeki BİT değişkenleri ile PISA fen başarısı 

arasındaki ilişkinin manidar olup olmadığı yıllara göre değişiklik göstermiştir. Okulun BİT’e dayalı materyallere 

ilişkin olanakları (ICTSCH) ile PISA fen başarısı arasında pozitif ve manidar, okulda BİT’i kullanımı (USESCH) ile 

PISA fen başarısı arasında negatif ve manidar bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: BIT, PISA 2009 fen başarısı, PISA 2012 fen başarısı, iki düzeyli hiyerarşik doğrusal modeller 

 

GİRİŞ 

Yirmi birinci yüzyılın başlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen köklü değişimler 

(Gajbhiye, 2017; Horniakova, Arras & Kozík, 2017), her alanı etkilediği gibi, eğitim alanını da etkilemiştir. 

BİT’in eğitime entegre edilmesi ile BİT’in eğitimin daha ulaşılabilir, ekonomik ve güçlü olmasına yardımcı 

olabileceği (Namdeo, 2017) ve 21. yy’da da dijital teknolojilerinin önemli olacağı (Livingstone, 2012) 

düşüncesi gelişmeye başlamıştır. Bilişim teknolojilerinin eğitim ortamlarına aktarılmasına yönelik yapılan 

çalışmaların önemli hale gelmesinden dolayı uluslararası düzeydeki bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

kullanımı konusuna ilişkin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) tarafından da çeşitli 

çalışmalar yapılmaktadır (Bilican-Demir & Yıldırım, 2016). Bu çalışmalardan biri öğrencilerin PISA fen 

bilimleri, matematik ve okuma alanlarındaki başarılarıyla ilişkili olabileceği düşünülen faktörler hakkında 

bilgi toplamak amacıyla öğrenci ve okul anketlerinin uygulanmasıdır (OECD, 2018). Fen başarısını 

etkileyen faktörlere ilişkin daha çok öğrencilerin özelliklerinin ve aile özelliklerinin etkisini belirlemeye 

yönelik çalışmalar yapılmıştır (Acosta & Hsu, 2014). Ayrıca okul özelliklerine ilişkin çalışmalara da yer 

verilmiştir (Sun & Bradley, 2012; Topçu, Arıkan & Erbilgin, 2015). Ayrıca BİT’in etkisini anlamaya 

yönelik yapılan çalışmalarının çoğunluğunun bireysel düzeyde (öğretmenler ya da öğrenciler) basit 

sonuçlara yönelik olduğu belirlenmiştir (Pandolfini, 2016). Dolayısıyla BİT’in farklı düzeylerdeki etkisinin 

nasıl olduğunu anlamaya yönelik çok düzeyli çalışmalara da gerek duyulmaya başlanılmıştır (Song & Kang, 

2012). Bu araştırmanın amacı da yıllara göre Türkiye’deki öğrencilerin PISA fen başarılarını bilgi ve 

iletişim teknolojilerine erişim ve kullanım düzeylerine göre değerlendirmektir. Bu durumda araştırma 

problemi “PISA 2009 ve 2012 sonuçlarına göre, Türkiye’deki öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine 

erişim ve kullanım düzeylerinin fen bilimleri alanındaki başarısı ile ilişkisi nasıldır?” şeklinde ele alınmıştır. 

Bu kapsamda alt problemler şu şekildedir: 

mailto:gdyurttas@gmail.com
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1. PISA 2009 ve 2012 Türkiye verisine göre, fen başarısındaki değişkenliğin okullar arasındaki 

farklılıklar ve öğrenciler arasındaki farklılıklar tarafından açıklanma oranı nedir?  

2. PISA 2009 ve 2012 Türkiye verisine göre, fen başarısındaki değişkenliğin öğrenci düzeyinde ele 

alınan bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim ve kullanımı ile ilgili değişkenler tarafından açıklanma 

oranı nedir?  

3. PISA 2009 ve 2012 Türkiye verisine göre, fen başarısındaki değişkenliğin okul düzeyinde ele 

alınan bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim ve kullanımı ile ilgili değişkenler tarafından açıklanma 

oranı nedir?  

4. PISA 2009 ve 2012 Türkiye verisine göre, fen başarısındaki değişkenliğin hem öğrenci 

düzeyindeki hem de okul düzeyindeki BİT’e ilişkin değişkenler tarafından açıklanma oranı nedir? 

Bu çalışma, BİT’e erişim ve kullanım düzeyinin başarıya olan etkisini netleştirme açısından önem arz 

etmektedir. Çünkü BİT’in eğitim alanında kullanılmasının basit bir artışının eğitim performansını artırmada 

net olmadığına dair alanyazında çalışma bulguları yer almaktadır (Örneğin, Balanskat, Blamire ve Kefala, 

2006; Cox ve Marshall, 2007; Machin McNally ve Silva, 2006; Trucano, 2005). Ayrıca bu araştırmanın, 

yıllara göre BİT’e erişim ve kullanım düzeyinin başarıya olan etkisindeki değişikliği hakkında yorum 

yapma ve BİT’in fen eğitiminde etkili kullanılmasına yönelik öneriler sunma açısından önemli olduğu 

söylenebilir. 

YÖNTEM 

Araştırmada PISA 2009 ve 2012 fen başarısı ile ilişkili olan bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim ve 

kullanım düzeylerinin incelenmesinin amaçlandığı bu araştırmada ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. 

Bu araştırmanın evreni Türkiye’de PISA 2009 ve PISA 2012 değerlendirmesine katılan öğrencilerden 

oluşmaktadır (MEB, 2010; MEB, 2013). Bu öğrencilerin seçiminde PISA uluslararası merkez tarafından 

Türkiye’deki 12 istatistikî bölge birimindeki (NUTS) il ve okul türleri tabakalandırılarak, seçkisiz yöntem 

kullanılmıştır (MEB, 2010; MEB, 2013). PISA 2009 uygulamasının örneklemini toplam 170 okuldan 4996 

öğrenci, PISA 2012 uygulamasının örneklemini ise 170 okuldan toplam 4848 öğrenci oluşturmaktadır 

(OECD, 2014). Araştırmada Türkiye’de uygulanan PISA 2009 ve PISA 2012 fen başarı testinden ve 

öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yatkınlık anketindeki bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişimi 

ve kullanımı ile ilgili ortak indekslerden elde edilen veriler kullanılmıştır. İlgili veri seti OECD’nin (2018) 

web sayfasından alınmıştır. PISA’daki fen başarı puanlarının hesaplanmasında Rasch modelinin 

genelleştirilmiş formu kullanılmıştır (OECD, 2014). Hem PISA 2009 hem de PISA 2012 uygulamasında 

bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim düzeylerine ve kullanımına ilişkin yer alan indeksler: BİT’in evde 

bulunması (ICTHOME), BİT’in eğlence amaçlı kullanımı (ENTUSE) ve BİT’in okul görevlerini yerine 

getirmek için kullanımı (HOMSCH), BİT’in okulda bulunması (ICTSCH), BİT’in okulda kullanılmasıdır 

(USESCH). Bu indekslere ilişkin anket maddeleri, Madde Tepki Kuramı kullanılarak ölçeklendirilmiştir. 

Bu süreçte iki kategorili puanlamanın yapıldığı maddeler (1, 0)  için Bir Parametreli (Rasch) model, çok 

kategorili puanlamanın yapıldığı maddeler (örneğin likert tipi maddeler) için de kısmi puan modeli (partial 

credit model) kullanılmıştır. Kalibrasyon örnekleminden uluslararası madde parametreleri kestirildikten 

sonra, bireysel katılımcı puanlarını elde etmek için ağırlıklandırılmış olabilirlik kestirimi kullanılmıştır. 

Ağırlıklandırılmış olabilirlik kestirimleri, OECD ortalaması 0 ve OECD standart sapması 1 olan 

uluslararası metriğe dönüştürülmüştür. Böylece anket maddelerine ilişkin indeksler oluşturulmuştur 

(OECD, 2012; OECD, 2014).  

Araştırmada kullanılan PISA verilerinin hiyerarşik bir yapısı olduğu için veri analizlerinde hem öğrenci 

hem de okul özelliklerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu öğrencilerden elde edilen gözlemler 

birbirinden tamamen bağımsız olmadığından iki düzeyli hiyerarşik doğrusal modeller kullanılabilir (Atar, 

2010). Bu durumda araştırma modelinin birinci düzeyinde öğrenci, ikinci düzeyinde okul ele alınmıştır. 

Ayrıca çok düzeyli regresyon analizi, teorik ilişkileri test etmek için daha hassas bir ortam sağlar. Tek düzey 

modelde bağımsız, normal olarak dağılan artıkların aksine, çok düzeyli modelde rasgele hata daha 
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karmaşıktır. Çok düzeyli regresyon, tek düzey analize göre tahmini standart hatayı daha iyi kalibre edilmiş 

şekilde belirler (Atar, 2010).  

Araştırmanın veri analizinde iki düzeyli Hiyerarşik Lineer Modelleme (HLM) analizi kullanılmıştır 

(Raudenbush & Bryk, 2002). PISA 2009 ve PISA 2012 yıllarına ait öğrenci düzeyinde ve okul düzeyinde 

ele alınan bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon katsayı değerlerinin 0,70’in altında olduğu için 

bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı sorunun görülmediği tespit edilmiştir. Bu araştırmanın birinci 

düzey değişkenleri grup ortalaması etrafında merkezileştirilirken; ikinci düzey değişkenleri genel ortalama 

etrafında merkezileştirilmiştir. HLM’in diğer varsayımları incelendiğinde, öğrenci düzeyindeki hataların 

ve okul düzeyindeki hataların dağılımı için histogram ve olasılık grafikleri (P-P plot veya Q-Q plot) 

incelenmiştir. Elde edilen grafiklerin, 45 derecelik bir doğru oluşturduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla her iki 

düzeydeki hataların normallik sayıltısının sağlandığı söylenebilir. Öğrenci düzeyi varyansların homojenliği 

için H istatistiği hesaplanmış ve p değeri manidar bulunmuştur. Bağımsızlık sayıltısı incelendiğinde de, 

PISA 2009 fen değişkeninde okul-içi hataların öğrenci düzeyindeki değişkenlerden bağımsız olduğu 

bulunmuştur (pENTUSE=0,231>0,05; pICTHOME=0,096>0,05; pHOMSCH=0,248>0,05). Ayrıca PISA 

2012 fen değişkeni için de okul-içi hataların öğrenci düzeyindeki değişkenlerden bağımsız olduğu 

saptanmıştır (pENTUSE=0,231>0,05; pICTHOME=0,169>0,05; pHOMSCH=0,546>0,05).  

BULGULAR 

Araştırmanın birinci alt problemine cevap vermek için öncelikle tek yönlü varyans analizi rastgele 

etkiler modeli (boş model ya da yokluk modeli olarak da adlandırılmaktadır) kurulmuştur. Bu model 

kurulurken, birinci düzeye ve ikinci düzeye ait herhangi bir değişken eklenmemiştir. Bu modele ilişkin 

eşitlik şu şekildedir: 

Düzey-1 (Öğrenci Düzeyi) Modeli: 

(𝑌𝑖𝑗 𝐹2009/𝐹2012) = 𝛽0𝑗 +  𝑟𝑖𝑗                                                                          

Düzey 2 (Okul Düzeyi) Modeli: 𝛽0𝑗 = 𝛾00 +  𝑢0𝑗 

Birleştirilmiş Model: (𝑌𝑖𝑗 𝐹2009/𝐹2012) = 𝛾00 + 𝑢0𝑗 +  𝑟𝑖𝑗 

PISA 2009 fen ve PISA 2012 fen alanlarına göre geliştirilen tek yönlü varyans analizi rastgele etkiler 

modelinden elde edilen sonuçlar, Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1.  

Tek Yönlü Varyans Analizi Rastgele Etkiler Modeline Ait Sabit Etkilerin ve Varyans Bileşenlerinin 

Kestirimi 

Bağımlı Değişkenler Sabit Etki Katsayı Standart 

Hata 

T s.d. p-

değeri 

PISA 2009 Fen PISA 2009 fen 

başarı ortalaması, 𝛾00 

 

445,65 4,93 90,382 169 <0,001 

PISA 2012 Fen 

 

PISA 2012 fen 

başarı ortalaması, 𝛾00 454,846 4,85 93,614 169 <0,001 

 Rastgele Etki Standart 

Sapma 

Varyans 

Bileşeni 

s.d. χ2 p-

değeri 

PISA 2009 Fen Okul ortalaması, 𝑢0𝑗 62,869 3952,536 
169 5331,451 <0,001 

Düzey-1 etkisi, rj 55,131 3039,459 

 

PISA 2012 Fen 

 

Okul ortalaması, 𝑢0𝑗 
61,877 3828,877 

169 6659,082 <0,001 

Düzey-1 etkisi, rj 52,405 2746,258 
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Tablo 1’de, öğrencilerin PISA 2009 fen başarılarının okul ortalamalarından farklarının (okul içi 

değişkenliğin) varyansı yaklaşık olarak 3039,459 ve okul ortalamalarının genel ortalamadan farklarının 

(okullar arası değişkenliğin) varyansı yaklaşık olarak 3952,536 olarak kestirildiği görülmektedir. 

Öğrencilerin 2009 fen başarı puanlarının okullar arasında manidar bir farklılık gösterdiği de tespit edilmiştir 

(χ2= 5331,451, s.d= 169, p< ,001). Diğer bir ifadeyle, öğrencilerin 2009 fen başarı ortalamalarının okuldan 

okula değiştiği söylenebilir. PISA 2012 fen başarıları incelendiğinde, okul ortalamalarından farklarının 

(okul içi değişkenliğin) varyansı yaklaşık olarak 2746,258 ve okul ortalamalarının genel ortalamadan 

farklarının (okullar arası değişkenliğin) varyansı yaklaşık olarak 3828,877 olarak kestirildiği belirlenmiştir. 

Ayrıca öğrencilerin 2012 fen başarı puanlarının okullar arasında manidar bir farklılık gösterdiği 

saptanmıştır (χ2= 6659,082, s.d= 169, p< ,001).  

Öğrencilerin PISA 2009 ve PISA 2012 fen başarısındaki varyansın ne kadarının öğrenci düzeyinden, ne 

kadarının okul düzeyinden kaynaklandığını belirlemek amacıyla sınıflar arası ve sınıf içi korelasyon 

katsayısı “𝜌” hesaplanmıştır ve hesaplamalar Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2.  

Öğrencinin Fen Başarı Puanına İlişkin Sınıflar Arası ve Sınıf İçi Korelasyon Katsayı Hesaplamaları 

Başarı puanı Sınıflar arası ve sınıf içi korelasyon katsayı hesaplamaları 

PISA 2009 Fen 

𝜌 sınıflar arası) = 𝜏00 / (𝜏00 + 𝜎2 ) = 3952,536/(3952,536+3039,459) = 0,56 

𝜌(sınıf içi)  = 𝜎2
 / (𝜎2

 + 𝜏00 ) = 3039,459/(3039,459+3952,536) = 0,44 

 

PISA 2012 Fen 
𝜌(sınıflar arası) = 𝜏00 / (𝜏00 + 𝜎2 ) = 3828,877/(3828,877+2746,258) = 0,58 

𝜌(sınıf içi)  = 𝜎2
 / (𝜎2

 + 𝜏00 ) = 2746,258/(2746,257+3828,877) = 0,42 

Tablo 2’de incelendiğinde, öğrencilerin PISA 2009 fen başarılarının toplam varyansın %44’ünün 

öğrenciler arası farklılıklardan, %56’sının ise okullar arası farklılıktan kaynaklandığı hesaplanmıştır. 

Öğrencilerin PISA 2012 fen başarılarındaki değişkenliğin %42’sinin öğrenciler arası farklılıklardan, 

%58’inin ise okullar arası farklılıktan kaynaklandığı bulunmuştur. Bu analizde Türkiye’de PISA 2009 ve 

2012 uygulamasındaki öğrencilerin fen başarılarındaki değişkenliğin kaynaklandığı öğrenciler arasındaki 

farklılıkların, okullar arası farklılıktan daha az olduğu görülmektedir ve bu oranın %50’den az olduğu 

hesaplanmıştır.  

Araştırmanın ikinci alt problemindeki Türkiye’de öğrencilerin evde bilgi ve iletişim teknolojilerine 

erişim ve kullanım düzeylerine ilişkin değişkenlerin 2009 fen ve 2012 fen başarısında değişkenliği açıklama 

oranını belirlemek amacıyla rastgele katsayılar regresyon modeli kullanılmıştır. Bu modele eklenen 

değişkenler: BİT’e evde ulaşabilirlik (ICTHOME), BİT’in eğlence amaçlı kullanılması (ENTUSE), BİT’in 

okul görevlerini yerine getirmek için kullanımıdır (HOMSCH). Bu modelde, öğrenci düzeyinde yer alan 

değişkenlerin okullar arasında rastlantısal olarak dağılmasına izin verilir ancak bu dağılımı açıklayabilecek 

okul düzeyindeki bağımlı değişkenler modele eklenmez. Bu değişkenlerin rastlantısal olarak dağılmadığı 

başka bir ifade ile okuldan okula değişim göstermediği ve değerlerinin sabit olduğu varsayılmıştır. Böylece 

öğrenci düzeyindeki değişkenlerin eğim katsayıları sabit tutularak analize başlanılmıştır. Analiz sonucunda 

elde edilen birinci düzey modeli, ikinci düzey modeli ve birleştirilmiş model şu şekildedir: 

Birinci düzey modeli;  

(𝑌𝑖𝑗 𝐹2009/𝐹2012)= β0j + β1j*(ENTUSEij) + β2j*(HOMSCHij) + β3j*(ICTHOMEij) + rij 

İkinci düzey modeli; 

β0j = 𝛾00+𝑢0𝑗 

β1j = 𝛾10+𝑢1𝑗 

β2j = 𝛾20+𝑢2𝑗 
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β3j = 𝛾30+𝑢3𝑗 

Birleştirilmiş Model;  

(𝑌𝑖𝑗 𝐹2009/𝐹2012)= 𝛾00+ 𝛾10*ENTUSEij + 𝛾20*HOMSCHij + 𝛾30*ICTHOMEij +𝑢0𝑗 + 𝑢1𝑗 *ENTUSEij + 

𝑢2𝑗*HOMSCHij + 𝑢3𝑗 *ICTHOMEij + rij 

Bu model için, β0j ortalama bağımlı değişken, β1j, β2j ve β3j her değişken için eğimi ya da 

yordayıcıların etkileridir. rij katsayısı j okulu içinde kümelenmiş i öğrencisi için rastgele etkidir. Modeldeki 

u0j ise hata katsayılarıdır. Rastgele katsayılar regresyon modeline ilişkin bulgular Tablo 3’te yer verilmiştir. 

Tablo 3.  

Rastgele Katsayılar Regresyon Modeline Ait Sabit Etkilerin Kestirimi 

Sabit Etki Katsayı Standart 

Hata 

t s.d. p- 

değeri 

PISA 2009 fen başarısı ortalaması,   γ00  445,629 4,933 90,344 169 <0,001 

            Ortalama ENTUSE etkisi, γ10   1,150 0,867 1,328 4510 0,184 

            Ortalama HOMSCH etkisi, γ20 -5,808 0,928 -6,253 4510 <0,001 

            Ortalama ICTHOME etkisi, γ30 5,477 0,880 6,225 4510 <0,001 

 

PISA 2012 fen başarısı ortalaması,   γ00  454,837 4,858 93,609 169 <0,001 

            Ortalama ENTUSE etkisi, γ10   3,423 0,715 4,789 4477 <0,001 

            Ortalama HOMSCH etkisi, γ20 -1,496 0,907 -1,649 4477 0,099 

            Ortalama ICTHOME etkisi, γ30 0,527 0,782 0,674 4477 0,500 

 

Tablo 3’te fen başarısını etkileyen öğrenci düzeyindeki bağımsız değişkenlerden her biri incelenirken, 

diğer değişkenler sabit tutulmuştur. Öğrencinin okul dışında BİT’i eğlence amaçlı kullanımı (ENTUSE) ile 

PISA 2009 fen başarısı arasındaki ilişkinin pozitif olduğu ancak manidar olmadığı saptanmıştır 

(FENTUSEγ10=1,150, SH=0,867, p  ,05). Öğrencinin okul görevlerini yerine getirmek amaçlı BİT 

kullanımı (HOMSCH) arttıkça PISA 2009 fen başarısının düştüğü ve aralarında manidar bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir (FHOMSCHγ20=-5,808, SH=0,928, p<  ,05). Öğrencinin evde BİT’e dayalı materyallere 

(laptop, yazıcı, USB, internet bağlantısı gibi) ulaşılabilirliği ile PISA 2009 fen başarısı arasındaki ilişkinin 

pozitif ve manidar olduğu bulunmuştur (FICTHOMEγ30=5,477, SH=0,880, p<  ,05).  

Öğrencinin okul dışında BİT’i eğlence amaçlı kullanımı (ENTUSE) arttıkça PISA 2012 fen başarısının 

arttığı ve bu artışın manidar olduğu belirlenmiştir (FENTUSEγ10=3,423, SH=0,715, p<  ,05). Öğrencinin 

okul görevlerini yerine getirmek amaçlı BİT kullanımı (HOMSCH) arttıkça PISA 2012 fen başarısının 

düştüğü ve bu düşüşün manidar olmadığı bulunmuştur (FHOMSCHγ20=-1,496, SH=0,907, p  ,05). 

Öğrencinin evde BİT’e dayalı materyallere (laptop, yazıcı, USB, internet bağlantısı gibi) ulaşılabilirliği ile 

PISA 2012 fen başarısı arasındaki ilişkinin pozitif olduğu ancak manidar olmadığı saptanmıştır 

(FICTHOMEγ30=0,527, SH=0 782, p  ,05).  

Öğrencilerin fen performansları bakımından rastgele katsayılar regresyon modeline ait tesadüfi etkilerin 

kestirimi Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4.  

Rastgele Katsayılar Regresyon Modeline Ait Varyans Bileşenleri Kestirimi 
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Bağımlı 

değişken 

Rastgele Etki Standart 

Sapma 

Varyans 

Bileşeni 

s.d. χ2 p-değeri 

PISA 

2009 Fen 
Düzey-2 hata terimi,        u0 62,913 3958,053 169 5417,895 <0,001 

Düzey-1 hata terimi,        rij 54,693 2991,415    

 

PISA 

2012 Fen 

 

Düzey-2 hata terimi,        u0 

 

61,889 

 

3830,185 

 

169 

 

6702,364 

 

<0,001 

ICTHOME hata terimi    u3 4,8797 23,811 156 203,307 0,007 

Düzey-1 hata terimi,        rij 52,237 2728,649    

 

Tablo 4’te, PISA 2012 fen başarısında öğrencilerin BİT olanaklarına sahip olma ve kullanımına ilişkin 

hata terimine ilişkin p değeri manidar çıktığı için, analize katılmıştır. Diğer değişkenler manidar çıkmadığı 

için sabit tutulmuştur. Tablo 1’deki ve Tablo 4’teki veriler kullanılarak, PISA 2009 fen başarısındaki 

değişkenliğin öğrenci düzeyinde ele alınan değişkenler tarafından açıklanma oranı şu şekilde 

hesaplanmıştır:  

= (σ2 (Model 1) - σ2 (Model 2))/ σ2 (Model 1)  

=(3039,459- 2991,415)/( 3039,459) = 0,015 

Bu değer, Türkiye’deki öğrencilerin PISA 2009 fen başarılarındaki değişkenliğin %1,5’lik kısmı modele 

eklenen öğrenci değişkenleri (BİT’in evde bulunması (ICTHOME), BİT’in eğlence amaçlı kullanılması 

(ENTUSE), BİT’in okul görevlerini yerine getirmek için kullanımı (HOMSCH)) ile açıklanacağı anlamına 

gelmektedir. Boş modelde, PISA 2009 fen başarısındaki farkın %44’ü öğrenciler arasındaki farklılıklardan 

kaynaklandığına göre, öğrenci düzeyi BİT değişkenlerinin yalnızca %0,6’sının (%44*%1,5), PISA 2009 

fen başarısını açıkladığı sonucuna ulaşılabilir.  

PISA 2012 fen başarısı için, 

= (σ2 (Model 1) - σ2 (Model 2))/ σ2 (Model 1)  

=(2746,258- 2728,649)/(2746,258) = 0,006 

Bu değer, Türkiye’deki öğrencilerin PISA 2012 fen başarılarındaki farklılıkların %0,6’lık kısmı modele 

eklenen öğrenci değişkenleri ile açıklanacağını ifade etmektedir. Boş modelde, PISA 2012 fen başarısındaki 

farkın %42’sinin öğrenciler arasındaki farklılıklardan kaynaklandığı dikkate alındığında, öğrenci düzeyi 

BİT değişkenlerinin yalnızca %0,25’inin (%42*%0,6), PISA 2012 fen başarısını açıkladığı söylenebilir.  

Öğrenci düzeyinde ele alınan bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi ve kullanımı ile ilgili değişkenlerin, 

PISA 2009 ve PISA 2012 fen başarısındaki değişikliği açıklama oranlarının çok küçük olduğu ve bu oranın 

%1’den fazla olmadığı saptanmıştır.  

Araştırmanın üçüncü alt problemindeki Türkiye’de öğrencilerin okulda bilgi ve iletişim teknolojilerine 

erişim ve kullanım düzeylerine ilişkin değişkenlerin 2009 fen ve 2012 fen başarısında değişkenliği açıklama 

oranını belirlemek amacıyla bağımlı değişken olarak ortalamalar modeli kullanılmıştır. Bu modele eklenen 

değişkenler: BİT’in okulda bulunması (ICTSCH) ve BİT’in okulda kullanılmasıdır (USESCH). 

Analiz sonucunda elde edilen birinci düzey modeli, ikinci düzey modeli ve birleştirilmiş model şu 

şekildedir: 

Birinci düzey modeli;  

(𝑌𝑖𝑗 𝐹2009/𝐹2012)= β0j + rij 
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İkinci düzey modeli; 

β0j = 𝛾00+  𝛾01*ICTSCHij + 𝛾02*USESCHij +   𝑢0𝑗 

Birleştirilmiş Model;  

(𝑌𝑖𝑗 𝐹2009/𝐹2012)=𝛾00+𝛾01*ICTSCHij+𝛾02*USESCHij + 𝑢0𝑗 + rij 

Bu modeller için, u0j artık değeri ifade etmektedir. 

Bağımlı değişken olarak ortalamalar modeline ilişkin bulgular Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5.  

Bağımlı Değişken Olarak Ortalamalar Modelinde Fen Alanı için Sabit Etkiler 

Sabit Etki Katsayı Standart 

Hata 

T s.d. p- 

değeri 

PISA 2009 fen başarısı ortalaması,  γ00 445,250 4,038 110,254 167 <0,001 

Ortalama ICTSCH etkisi, γ10 54,815 8,028 6,828 167 <0,001 

Ortalama USESCH etkisi, γ20 -68,391 8,003 -8,545 167 <0,001 

 

PISA 2012 fen başarısı ortalaması, γ00 453,178 3,960 114,420 167 <0,001 

Ortalama ICTSCH etkisi, γ10 51,519 8,662 5,948 167 <0,001 

Ortalama USESCH etkisi, γ20 -54,709 7,254 -7,541 167 <0,001 

 

Tablo 5’te okulun BİT’e dayalı materyallere (laptop, yazıcı, USB, internet bağlantısı gibi) ilişkin 

olanakları ile okulun ortalama PISA 2009 fen başarısı arasındaki ilişkinin pozitif ve manidar olduğu 

belirlenmiştir (FICTSCHγ10=54,815, SH=8,028, p< ,001). Okulda BİT’in kullanımının (USESCH) okulun 

ortalama PISA 2009 fen başarısını azalttığı ve bu azalmanın manidar olduğu bulunmuştur (FUSESCHγ20=-

68,391, SH= 8,003, p< ,001).  

Okulun BİT’e dayalı materyallere (laptop, yazıcı, USB, internet bağlantısı gibi) ilişkin olanaklarının 

artmasının okulun ortalama PISA 2012 fen başarısını arttırdığı ve bu artışın manidar olduğu bulunmuştur 

(FICTSCHγ10=51,519, SH=8,662, p< ,001). Ancak okulda BİT’in kullanımı (USESCH) ile okulun ortalama 

PISA 2012 fen başarısı arasında negatif ve manidar bir ilişki olduğu saptanmıştır (FUSESCHγ20=-54,709, 

SH= 7,254, p< ,001). 

Öğrencilerin fen performansları bakımından okullar arasında varyans değişimlerine neden olan 

yordayıcı değişkenlerin tesadüfi etkisi Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6. 

Bağımlı Değişken Olarak Ortalamalar Modeline Ait Varyans Bileşenleri 

Bağımlı 

değişken 

Rastgele Etki Standart 

Sapma 

Varyans 

Bileşeni 

s.d. χ2 p-değeri 

PISA 2009 Fen Düzey-2 hata terimi,   u0 50,953 2596,303 167 3865,050 <0,001 

Düzey-1 hata terimi,   rij 55,128 3039,198    

 

PISA 2012 Fen 

 

Düzey-2 hata terimi,   u0 

 

49,808 

 

2480,891 

 

167 

 

4286,685 

 

<0,001 

Düzey-1 hata terimi,   rij 52,429 2748,808    
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Tablo 6’daki ve Tablo 1’deki veriler kullanılarak, PISA 2009 fen başarısındaki değişkenliğin okul 

düzeyinde ele alınan değişkenler tarafından açıklanma oranı şu şekilde hesaplanmıştır:  

2. düzey açıklanan varyans oranı = τ00(Model 1) - τ00(Model3)/τ00(Model 1) 

= (3952,536 – 2596,303)/3952,536 = %34 

Bu veri, BİT’in okulda bulunması (ICTSCH) ve BİT’in okulda kullanılması (USESCH) değişkenlerinin 

PISA 2009 fen başarısındaki değişkenliğin %34’ünü açıkladığı anlamına gelmektedir. Boş modelde, PISA 

2009 fen başarısındaki farkın %56’sının okullar arasındaki farklılıklardan kaynaklandığı dikkate 

alındığında, PISA 2009 fen puanlarındaki toplam varyansın %19’unun (%34*56%), bu iki okul özelliği ile 

açıklanabileceği söylenebilir. 

PISA 2012 fen başarısı için aşağıdaki işlem yapılmıştır: 

2. düzey açıklanan varyans oranı = τ00(Model1) - τ00(Model2)/ τ00(Model 1) 

= (3828,877- 2480,891)/ 3828,877= %35 

Bu veri, okul düzeyi değişkenlerinin PISA 2012 fen başarısındaki değişkenliğin %35’ini açıkladığı 

anlamına gelmektedir. Boş modelde, PISA 2012 fen başarısındaki farkın %58’inin okullar arasındaki 

farklılıklardan kaynaklandığı dikkate alındığında, PISA 2012 fen puanlarındaki toplam varyansın 

%20’sinin (%35*58%), bu iki okul özelliği ile açıklanabileceği söylenebilir. 

Araştırmanın dördüncü alt problemindeki Türkiye’de öğrencilerin PISA 2009 fen ve 2012 fen başarısı 

ile ilişkili olan BİT’e yönelik öğrenci özelliklerinin, okulun BİT’e yönelik hangi özellikleri ile ilişkili 

olduğunun belirlenmesi için kesişim ve eğim katsayılarının bağlı olduğu model kullanılmıştır. Öğrenci 

düzeyindeki model, rastgele katsayı regresyon modelinde bulunan değişkenlerden oluşmaktadır. Okul 

düzeyindeki model ise, bağımlı değişken olarak ortalamalar modelinde bulunan değişkenlerden 

oluşmaktadır. Analiz sonucunda 2009 fen başarısı bağımlı değişkeni için birinci düzey modeli, ikinci düzey 

modeli ve birleştirilmiş model şu şekildedir: 

Birinci düzey modeli;  

(𝑌𝑖𝑗 𝐹2009)= β0j + β1j*(ENTUSEij) + β2j*(HOMSCHij) + β3j*(ICTHOMEij) + rij 

İkinci düzey modeli; 

β0j = 𝛾00+  𝛾01*ICTSCHij + 𝛾02*USESCHij +   𝑢0𝑗 

Birleştirilmiş Model;  

(𝑌𝑖𝑗 𝐹2009)= 𝛾00+𝛾01*ICTSCHij + 𝛾02*USESCHij  +  𝛾10*(ENTUSEij) + 𝛾20*(HOMSCHij) + 

𝛾30*(ICTHOMEij) +  𝑢0𝑗 + rij 

PISA 2012 fen başarısı bağımlı değişkeni için birinci düzey modeli, ikinci düzey modeli ve birleştirilmiş 

model şu şekildedir: 

Birinci düzey modeli;  

(𝑌𝑖𝑗 𝐹2012)= β0j + β1j*(ENTUSEij) + β2j*(HOMSCHij) + β3j*(ICTHOMEij) + rij 

İkinci düzey modeli; 

β0j = 𝛾00+  𝛾01*ICTSCHij + 𝛾02*USESCHij +   𝑢0𝑗 

β1j = 𝛾10 

β2j = 𝛾20 
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β3j = 𝛾30+  𝑢3𝑗 

Birleştirilmiş Model;  

(𝑌𝑖𝑗 𝐹2012)= 𝛾00+𝛾01*ICTSCHij + 𝛾02*USESCHij + 𝛾10*(ENTUSEij) + 𝛾20*(HOMSCHij) + 

𝛾30*(ICTHOMEij) +  𝑢0𝑗 +𝑢3𝑗*(ICTHOMEij) +  rij 

Kesişim ve eğim katsayılarının bağlı olduğu modele ilişkin bulgular ise Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7.  

Kesişim ve Eğim Katsayılarının Bağlı Olduğu Modelde Sabit Etkiler 

Sabit Etki Katsayı Standart 

Hata 

t s.d. p- 

değeri 

PISA 2009 fen başarısı ortalaması, γ00  445,234 4,039 110,217 167 <0,001 

            Ortalama ICTSCH etkisi, γ01   54,801 8,027 6,827 167 <0,001 

            Ortalama USESCH etkisi, γ02 -68,392 8,002 -8,546 167 <0,001 

Ortalama ENTUSE etkisi, γ10 1,1503 0,866 1,328 4510 0,184 

Ortalama HOMSCH etkisi, γ20 -5,808 0,929 -6,254 4510 <0,001 

Ortalama ICTHOME etkisi, γ30 5,477 0,879 6,225 4510 <0,001 

 

PISA 2012 fen başarısı ortalaması, γ00  

 

453,179 

 

453,179 

 

453,179 167 <0,001 

            Ortalama ICTSCH etkisi, γ01   51,205 51,205 51,205 
167 <0,001 

            Ortalama USESCH etkisi, γ02 -54,733 -54,733 -54,733 
167 <0,001 

Ortalama ENTUSE etkisi, γ10 3,434 0,717 4,789 4308 <0,001 

Ortalama HOMSCH etkisi, γ20 -1,494 0,908 -1,646 4308 0,100 

Ortalama ICTHOME etkisi, γ30 0,415 0,883 0,469 169 0,639 

 

Tablo 7’de ortalama PISA 2009 fen başarısı incelendiğinde, okulda BİT’in kullanımı (USESCH) 

değişkeni sabit tutulduğunda, okulun BİT’e dayalı materyallere (laptop, yazıcı, USB, internet bağlantısı 

gibi) ilişkin ulaşılabilirliğin (ICTSCH) okulun ortalama PISA 2009 fen başarısını arttırdığı belirlenmiştir. 

Okulun BİT’e dayalı materyallere (laptop, yazıcı, USB, internet bağlantısı gibi) ilişkin olanaklarına sahip 

olması (ICTSCH) değişkeni sabit tutulduğunda, okulda BİT’in kullanımının (USESCH), okulun ortalama 

PISA 2009 fen başarısını düşürdüğü saptanmıştır. Öğrenci düzeyindeki her bir değişkenin fen başarısına 

etkisi incelenirken, diğer değişkenler sabit tutulmuştur. Örneğin, evde BİT’e dayalı materyallere (laptop, 

yazıcı, USB, internet bağlantısı gibi) ilişkin ulaşılabilirliği (ICTHOME) ve evde okul görevlerini yerine 

getirmek amacıyla BİT’in kullanımı (HOMSCH) değişkenleri sahip tutulduğunda, BİT’in eğlence amaçlı 

kullanımının (ENTUSE) ortalama PISA 2009 fen başarısını arttırdığı bulunmuştur. Evde okul görevlerini 

yerine getirmek amacıyla BİT’in kullanımının (HOMSCH) ortalama PISA 2009 fen başarısını düşürdüğü 

görülmüştür. Evde BİT’e dayalı materyallere (laptop, yazıcı, USB, internet bağlantısı gibi) ilişkin 

ulaşılabilirliğin de (ICTHOME), ortalama PISA 2009 fen başarısını arttırdığı saptanmıştır.  

Ortalama 2012 fen başarısı incelendiğinde, okulda BİT’in kullanımı (USESCH) değişkeni sabit 

tutulduğunda, okulun BİT’e dayalı materyallere (laptop, yazıcı, USB, internet bağlantısı gibi) ilişkin 

ulaşılabilirliğin (ICTSCH) okulun ortalama 2012 fen başarısını arttırdığı saptanmıştır. Okulun BİT’e dayalı 

materyallere (laptop, yazıcı, USB, internet bağlantısı gibi) ilişkin ulaşılabilirliği (ICTSCH) değişkeni sabit 

tutulduğunda, okulda BİT’in kullanımının (USESCH), okulun ortalama 2012 fen başarısını düşürdüğü 

belirlenmiştir. BİT’in eğlence amaçlı kullanımının (ENTUSE) ortalama 2012 fen başarısını arttırdığı 
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bulunmuştur. Evde okul görevlerini yerine getirmek amacıyla BİT’in kullanımının (HOMSCH) ortalama 

2012 fen başarısını düşürdüğü ancak bu düşüşün manidar olmadığı görülmüştür. Evde BİT’e dayalı 

materyallere (laptop, yazıcı, USB, internet bağlantısı gibi) ilişkin ulaşılabilirliğin (ICTHOME), ortalama 

2012 fen başarısını arttırdığı ancak bu artışın manidar olmadığı bulunmuştur. Tablo 7 genel olarak 

incelendiğinde okul düzeyindeki BİT ile ilgili bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişken olarak ele alınan 

ortalama başarıyı artırma ve azaltma miktarı yüksek iken, öğrenci düzeyindeki BİT ile ilgili bağımsız 

değişkenlerin, bağımlı değişken olarak ele alının ortalama başarıyı artırma ve azaltma miktarının çok düşük 

olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin fen performansları bakımından öğrenciler ve okullar arasında varyans değişimlerine neden 

olan yordayıcı değişkenlerin tesadüfi etkisi Tablo 8’de verilmiştir.  

Tablo 8.  

Kesişim ve Eğim Katsayılarının Bağlı Olduğu Modelde Fen Alanı için Tesadüfi Etkiler 

Bağımlı değişken Rastgele Etki Standart 

Sapma 

Varyans 

Bileşeni 

s.d. χ2 p-değeri 

PISA 2009 Fen Düzey-2 hata terimi,  u0 50,994 2600,441 167 3927,345 <0,001 

Düzey-1 hata terimi,  rij 54,692 2991,169    

 

PISA 2012 Fen 

 

Düzey-2 hata terimi,  u0 

 

49,827 

 

2482,697 

 

167 

 

4315,368 

 

<0,001 

Düzey-1 hata terimi,  rij 52,261 2731,177    

 

Tablo 8’deki ve Tablo 3’teki veriler kullanılarak, okul düzeyinde açıklanan varyans oranının PISA 2009 

fen başarısı için hesaplanmasında şöyle bir yol izlenmiştir: 

=τ00 (rastgele katsayı) - τ00 (kesişim ve eğim bağımlı değişken)/ τ00 (rastgele katsayı) 

= (3958,053- 2600,441)/ 3958,053= %34 

 PISA 2009 fen başarısındaki okullar arası varyansın yaklaşık %34’ü okul türü tarafından 

açıklanmaktadır.  

PISA 2012 fen başarısı için hesaplanmasında şöyle bir yol izlenmiştir: 

=τ00 (rastgele katsayı) - τ00 (kesişim ve eğim bağımlı değişken)/ τ00 (rastgele katsayı) 

= (3830,185- 2482,697)/ 3830,185= %35 

PISA 2012 fen başarısındaki okullar arası varyansın yaklaşık %35’i okul türü tarafından 

açıklanmaktadır. Hem öğrenci hem de okul düzeyindeki BİT değişkenlerinin, PISA başarısındaki 

değişkenliği açıklama oranı yıllara göre çok az artış göstermiştir. Bu oranı %35 civarında olduğu 

görülmektedir.  

SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda PISA 2009 ve PISA 2012 fen başarısındaki 

değişkenliğinin kaynaklandığı öğrenciler arasındaki farklılıkların %50’den az olduğu, okullar arası 

farklılıkların %50’den fazla olduğu hesaplanmıştır. Yıllara göre karşılaştırıldığında, fen başarısındaki 

değişkenliğin, öğrenciler arasındaki ve okullar arasındaki farklılıktan kaynaklanma oranlarında fazla bir 

artış ya da düşüş olmadığı söylenebilir. Bilican-Demir ve Yıldırım (2016), yapmış oldukları çalışmada da 

benzer sonuca ulaşmışlardır. Ancak Luu ve Freeman (2011), Kanada’da ve Avustralya’da PISA 

uygulamasına katılan öğrencilerin başarılarındaki değişkenliği açıklamaya ilişkin yapmış oldukları 

çalışmada Kanada öğrencileri için öğrenciler arasındaki farklılıkların okullar arasındaki farklılıklardan az 
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olduğunu, Avustralya öğrencileri için ise öğrenciler arasındaki farklılıkların okullar arasındaki 

farklılıklardan fazla olduğunu bulmuşlardır. Song ve Kang (2012) da Koreli öğrencilerin başarıdaki 

değişkenliği açıklayan okul seviyesindeki varyansın %50’den az olduğunu bulmuşlardır. Dolayısıyla 

başarıdaki değişkenliği açıklayan öğrenci düzeyindeki ve okul düzeyindeki varyans oranlarının ülkeden 

ülkeye farklılık gösterdiği söylenebilir.  

Bu araştırmada BİT’in eğlence amaçlı kullanımının fen başarısını pozitif bir şekilde etkilediği bulunmuştur. 

Bunun nedeni eğlencenin öğrencilerin stres ve pasif duygularından kurtulmalarına yardımcı olma özelliği 

ile açıklanabilir. Böylece, öğrenciler, öğrenmeye konsantre olabilirler ve öğrenme için kritik ve etkili 

düşünebilirler (Witter & Senkbeil 2008; Ziya, Doğan & Kelecioğlu 2010). Alanyazında BİT’in eğlence 

amaçlı kullanımının başarıyı olumsuz etkilediği de belirlenmiştir. Bunun nedeni ise BİT’in eğlence amaçlı 

aşırı kullanımı, öğrencilerin çalışmalarını önemsememelerine ve hatta bağımlılığa yol açması ile 

açıklanabilir (Luu & Freeman, 2011). 

Bu araştırmada öğrencinin okul görevlerini yerine getirmek amaçlı BİT kullanımı (HOMSCH) ile PISA 

fen başarısı arasında negatif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ancak alanyazında bu ilişkinin pozitif olduğunu 

gösteren çalışmalar yer almaktadır (Örneğin, Barak, 2007). Evde okul görevlerinin yapılmasında BİT 

kullanımı (HOMSCH) ile başarı arasında pozitif bir ilişkinin bulunmasının nedeni internetin öğrencilere 

sınırsız miktarda bilgi sunması ve böylece bilgiye ulaşan öğrencilerin başarısının da yüksek olduğu şeklinde 

açıklanabilir. Ayrıca BİT, eğitim yazılımları, farklı illüstrasyonlar, animasyonlar, deneyler gibi 

uygulamalar sunmaktadır. Bu uygulamalar, öğrencilerin daha çok ilgisini çekmektedir. Dolayısıyla 

bilgisayar kullanım amacının süresi ile başarı arasında bir ilişkinin olması beklenir (Kubiatko & Vlckova, 

2010). Ancak bu çalışmada, öğrencinin okul görevlerini yerine getirmek amaçlı BİT kullanımı ile başarı 

arasındaki ilişkinin negatif olduğu belirlenmiştir. Bunun nedeni öğrencinin görevlerini yerine getirirken, 

görevleri ile ilgili olmayan BİT aktivitelerine zaman ayırmalarından kaynaklanabilir (Zhang & Liu, 2016). 

Bir diğer neden de öğrencilerin BİT’in okul görevlerini yerine getirmek için nasıl kullanılacağını 

bilmemeleri ile açıklanabilir (Kubiatko & Vlckova, 2010; Petko, Cantieni & Prasse, 2017). 

Öğrencinin evde BİT’e dayalı materyallere sahip olması (ICTHOME) ile PISA fen başarısı arasındaki 

ilişkilerin pozitif olduğu tespit edilmiştir. Benzer sonuca Luu ve Freeman (2011) ve Delen ve Bulut (2011) 

tarafından yapılan çalışmalarda da ulaşılmıştır. Bunun nedeni, BİT olanaklarına sahip olan öğrencilerin 

konu ile ilgili çeşitli kaynaklardan daha fazla bilgiye erişmeleri ile açıklanabilir (Kubiatko & Vlckova, 

2010). Ancak öğrencinin evde BİT’e dayalı materyallere sahip olması (ICTHOME) ile PISA 2012 fen 

başarısı arasındaki ilişkinin manidar olmadığı da saptanmıştır.  

Öğrenci düzeyindeki BİT değişkenlerinin başarı üzerindeki etkisi yıllara göre incelendiğinde, öğrencinin 

okul dışında BİT’in eğlence amaçlı kullanımı (ENTUSE) ile PISA 2009 fen başarısı arasındaki ilişki 

manidar değil iken, PISA 2012 fen başarısı arasındaki ilişkinin manidar olduğu bulunmuştur. Bu değişimin 

önemli olduğu söylenebilir. Bu değişimin nedeni şu şekilde açıklanabilir: BİT’in eğitim içerikli 

uygulamaları yıllar geçtikçe artmaktadır ve çeşitlenmektedir. Dolayısıyla öğrencinin eğlence amaçlı BİT’i 

kullanırken daha fazla uygulamaya erişebilir. 

Bu çalışmada okulun BİT’e dayalı materyallere ilişkin ulaşılabilirliği (ICTSCH) ile PISA başarısı arasında 

pozitif bir ilişki bulunmuştur. Benzer sonuca Delen ve Bulut (2011) ve Luu ve Freeman (2011) tarafından 

yapılan araştırmada da ulaşılmıştır.  Bunun nedeni, BİT olanaklarına sahip olan okullarda öğrencilerin konu 

ile ilgili çeşitli kaynaklardan daha fazla bilgiye erişmeleri ile açıklanabilir (Kubiatko & Vlckova, 2010). 

Ülkemiz okullarının bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT) sahiplik açısından iyi sayılabilecek bir düzeyde 

olduğu söylenebilir. Devlet okulları daha çok okul-aile birliği ile okulun teknolojik donanımlarıyla ilgili 

eksikler giderilmeye çalışılmaktadır. Özel okullar ise sahip oldukları teknolojik donanım açısından daha ön 

plandadır (Seferoğlu, 2015).  

Bu çalışmada okulda BİT’in kullanımı (USESCH) ile PISA fen başarısı arasında negatif bir ilişki olduğu 

bulunmuştur. Bu sonuç, Petko ve arkadaşlarının (2017) yapmış oldukları çalışmanın sonucu ile 
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örtüşmektedir. Bunun nedeni okuldaki öğrencilerin bilgisayarı eğitim süreci ile ilgili olmayan aktiviteler 

için kullanmalarından kaynaklanabilir (Kubiatko & Vlckova, 2010). Ayrıca öğretmenlerin BİT yeterlikleri 

ve öğretim metotlarına ilişkin eğitimlerinin eksik ya da yetersiz olmasından da kaynaklanabilir (Pandolfini, 

2016). Çünkü öğretmenler BİT’i sınıfa getirmeden önce, öğrencilerin öğrenmeleri için BİT ile ilgili 

hedefleri netleştirilmezse, BİT’in öğretim değeri çok küçük olmaktadır (Kubiatko & Vlckova, 2010) ve 

istenilen başarıya ulaşmak zor olacaktır. Türkiye’de de uygulanan FATİH Projesinin uygulanabilirliği de 

bu bağlamda tartışılmaktadır. Çünkü BİT’i derslerinde kullanan öğretmen sayısının az olduğu ve 

kullananların da genelde kelime işlemci ve sunum programlarına odaklandıkları ilgili alanyazında yer 

almaktadır (Kayaduman, Sırakaya & Seferoğlu, 2011).  

Bu araştırmada okul düzeyinde ele alınan bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi ve kullanımı ile ilgili 

değişkenlerin, PISA 2009 fen başarısındaki farklılığın yaklaşık %19’unu açıkladığı bulunmuştur. PISA 

2012 için de benzer oran (%20) hesaplanmıştır. Hew ve Tan (2016), yapmış oldukları çalışmada da okul 

düzeyindeki BT ile ilgili değişkenlerin matematik başarısını açıklamadaki varyans değerini %15 olarak 

hesaplamışlardır. Bu çalışmada fen için benzer sonuca ulaşılmıştır. Bu çalışmada okul düzeyinde BİT ile 

ilgili değişkenlerin başarıda açıkladıkları varyans değerlerinin,  öğrenci düzeyindeki BİT ile ilgili 

değişkenlerin açıkladığı varyans değerlerinden daha fazla olduğu görülmektedir. Benzer sonuca Bilican-

Demir ve Yıldırım (2016), Song ve Kang (2012) ve Zhang ve Liu (2016) yapmış oldukları çalışmada da 

ulaşmışlardır. Okul düzeyinde BİT ile ilgili değişkenlerin başarıdaki değişkenliği açıklama varyansının, 

öğrenci düzeyine göre fazla olmasının nedeni, okul seviyesindeki faktörlerden kaynaklanabilir. Bu 

faktörler, müdürlerin BİT uygulamalarındaki farkındalıkları, okul kültürü, BİT’in okullarda nasıl 

kullanıldığı ile ilgili işbirliği, öğretmenlerin BİT yeterlikleri ve öğretim metotları ile ilgili öğretmen eğitimi 

olabilir (Pandolfini, 2016). 

Okul düzeyindeki BİT değişkenlerinin fen başarısı üzerindeki etkisi yıllara göre incelendiğinde, bir 

değişiklik olmadığı görülmüştür. Okulda BİT olanaklarına sahip olma (ICTSCH) ile başarı arasındaki 

ilişkinin pozitif ve manidar olduğu, okulda BİT’in kullanımı (USESCH) ile başarı arasındaki ilişkinin de 

negatif ve manidar olduğu tespit edilmiştir. Okulların BİT olanaklara sahip olması ile fen başarısı arasındaki 

ilişkinin yıllara göre değişiklik göstermemesinin nedeni, okulun BİT olanaklarına sahip olmasının, bilgiye 

ulaşma bakımından başarıyı olumlu etkilemesi ile ilişkilendirilebilir. BİT’in kullanımı ile başarı arasındaki 

negatif ilişkinin yıllara göre değişmemesinin nedeni ise müdür ve öğretmenlerin BİT’e yönelik algılarında 

ve kullanımlarında yıllara göre bir değişiklik olmaması ile açıklanabilir.   

Genel olarak araştırma sonucunda, BİT ile ilgili değişkenler ile PISA fen başarısı arasındaki ilişkilerin 

tutarlı olmadığı görülmüştür. Alanyazında da benzer sonuçlarla karşılaşılmıştır (Aristovnik, 2012; Shaikh, 

& Khoja, 2011). Bunun temel nedeninin metodolojik sınırlamalardan kaynaklandığı düşünülebilir (Cox & 

Marshall, 2007). Çünkü bu araştırmadaki gibi PISA verilerini kullanılarak yapılan diğer çalışmalar 

incelendiğinde, farklı veri analiz tekniklerinin kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca kullanılan verinin yapısına 

uygun analiz teknikleri kullanılmadığı zaman, elde edilen bulgular, alanyazındaki bulgularla tutarlılık 

göstermeyebilir. Örneğin Atar (2010), hiyerarşik yapıya sahip verileri kullanarak hem basit regresyon 

analizi hem de hiyerarşik lineer modelleme yapmıştır ve elde edilen bulguların farklılaştığı sonucuna 

ulaşmıştır.  Ayrıca PISA verilerinin kullanıldığı yapılan çalışmalarda örneklem olarak farklı ülkeler ele 

alınmıştır. Bazı ülkelerde BİT ile başarı arasındaki ilişki, bu araştırmanın sonucu ile tutarlılık gösterirken, 

bazı ülkelerdeki sonuçlarla tutarlılık göstermemektedir. Bunun nedeni, her ülkenin BİT kullanımına ilişkin 

eğitim politikalarının ve uygulamalarının farklılık göstermesinden kaynaklanabilir.  

Sonuç olarak, BİT faktörlerine sahip olmanın başarıyı arttırdığı ancak BİT kullanımının başarıyı artırmada 

etkili olmadığı görülmüştür. Ayrıca öğrenci düzeyindeki BİT değişkenlerinin, okul düzeyindeki BİT 

değişenlerine göre başarıyı açıklama oranının ise çok küçük olduğu söylenebilir. Bu durumda BİT’in 

etkisinin artırılmasında okullara ciddi olarak sorumluluk yüklenmesi gerekmektedir. Çünkü bir okulun 

teknoloji açısından zengin olması, o teknolojilerin de etkili olarak kullanılabileceği anlamına 
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gelmemektedir. Teknolojinin etkili kullanılması, bireylerin ilgili konudaki bilgi, beceri ve deneyimleriyle 

sınırlıdır (Seferoğlu, 2015). 

Bu araştırmada öğrencilerin okul görevlerini yerine getirmek amacıyla evde BİT’i kullanmaları ile fen 

başarısı arasında negatif bir ilişki belirlenmiştir. Bu sorunun çözümü için öğrenciler çevrimiçi materyalleri 

okul görevlerinde bilinçli bir şekilde kullanmaları konusunda aileleri tarafından yönlendirmeleri 

gerekmektedir. Bunun için ailenin BİT’i etkili kullanımı konusunda bilinçlendirmeye yönelik projelere ve 

seminerlere katılımları konusunda teşvik edilebilir. Okulda BİT’in kullanımının başarı ile ilişkisinin negatif 

olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla bu ilişkinin pozitif olmasını sağlamaya yönelik olarak şu öneriler 

sunulabilir: a) Öğrencilerin sadece eğitim süreci ile ilgili aktivitelerle ilgilenecekleri şekilde okulda BİT’in 

kullanımına izin verilebilir. b) Oyun oynama gibi etkinliklere yer verilecek olduğunda da başarıyı artırmaya 

yönelik oyunların seçilmesine dikkat edilmelidir. c) Öğretmenlerin de BİT’e ilişkin yeterliklerini 

geliştirmeye yönelik hizmet içi eğitimlere katılmaları teşvik edilmelidir.  

Araştırma sonucunda öğrenci seviyesinde ve okul seviyesindeki BİT ile ilgili değişkenlerin başarıdaki 

değişkenliği açıklama oranlarının farklılaşma belirlenmiştir. Bunun nedenlerini belirlemeye yönelik 

çalışmalar yapılabilir. Öğrencilerin evde BİT ile ilgili olanaklara sahip olması, daha çok sosyo-ekonomik 

düzey ile ilişkilidir. Ayrıca alanyazında öğrencilerin başarısında sosyo ekonomik geçmişinin ve cinsiyetinin 

önemli olduğuna değinilmiştir (Balanskat vd., 2013). Bu değişkenler de modele eklenerek, BİT’in başarıya 

etkisini belirlemeye ilişkin çeşitli çalışmalar yapılabilir. BİT’in fen başarısına etkisine yönelik, yıllara göre 

bir farklılaşmanın olmadığı görülmüştür. Yıl geçtikçe BİT’in kullanım şekli ve amacı hem artmaktadır hem 

de çeşitlenmektedir. Dolayısıyla BİT ile ilgili değişkenlerin fen başarısını nasıl artırabileceğine yönelik 

projeler yapılabilir. 
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Özet: Bu araştırmanın amacı, açıklanan PISA fen maddelerinin FeTeMM eğitiminin bazı özellikleri açısından 

incelemektir. Bu maddelerin incelenmesi için FeTeMM eğitimi alanında uzman iki kişinin görüşüne başvurularak 

geliştirilen ve 12 yapılandırılmış maddeden oluşan bir form kullanılmıştır. Bu formda yer alan maddeler, FeTeMM 

eğitiminde uzman iki kişi ve araştırmacılardan biri tarafından kodlanmıştır. PISA fen temalarının içerdiği disiplin, 

günlük hayatla ilişkili olması ve gerçek yaşam problem içermesi açısından iki puanlayıcının belirli bir oranda 

uyuştukları saptanmıştır. Ayrıca iki puanlayıcının PISA fen maddelerinin en fazla tasarım temelli öğretim sürecindeki 

bilişsel davranışlardan problemin nedenini belirlemeyi ölçmeye yönelik olduğu konusunda uyuştukları belirlenmiştir. 

Bunun dışında diğer tasarım temelli öğretim sürecindeki bilişsel davranışları ölçmeye yönelik PISA fen maddelerinin 

yer aldığına ilişkin puanlayıcıların uyuştukları saptanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: PISA fen maddeleri, FeTeMM eğitimi, tasarım temelli öğretim sürecindeki bilişsel davranışlar 

 

GİRİŞ 

Fen Bilimleri dersi öğretim programının temel amaçlarından biri, bireyin günlük hayatta karşılaştığı 

sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgiyi, bilimsel süreç becerilerini ve diğer yaşam becerilerini 

kullanmasını sağlamaktır (MEB, 2018). Uluslararası sınavlardan biri olan PISA’nın fen alanı ile de 

bireylerin bilimsel bilgileri günlük yaşamda kullanım düzeyleri değerlendirilmektedir (MEB, 2013). 

Dolayısıyla fen bilimleri öğretim programı ile PISA fen okuryazarlığın amaçlarının birbiri ile tutarlı olduğu 

görülmektedir. Buna rağmen Türkiye’nin PISA’daki fen başarısının oldukça düşük olduğu görülmektedir 

(MEB, 2013). Bunun temel nedenlerinden biri öğretim programındaki derslerin birbirinden bağımsız bir 

şekilde yürütülmesi olabilir (Karahan & Canbazoğlu-Bilici, 2014). Bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları 

problemlere çözüm bulabilmesi, farklı disiplinlerdeki bilgi ve becerilere sahip olabilmesini 

gerektirmektedir (Elmalı & Balkan-Kıyıcı, 2017). Bu bilgi ve beceriler, son yıllarda gündemde olan 

FeTeMM eğitimi ile aktif olarak kullanılabilir ve geliştirilebilirler. Çünkü FeTeMM eğitimi ile gerçek 

yaşam problemlerinin konu içeriği ile ilişkilendirilmesi ve fen, matematik, teknoloji ve mühendislik 

disiplinlerinden yararlanılmasıyla problemin çözümü hedeflenmektedir (Altan, Yamak & Kırıkkaya, 2016; 

Bozkurt, 2014). 

PISA fen okuryazarlığının ve FeTeMM eğitiminin odağında ortak olarak konu içeriğinin günlük hayatla 

ilişkilendirilmesi ve öğrencinin gerçek yaşam problemi ile karşılaşmasının yer aldığı söylenebilir. Diğer 

ortak nokta da konu içeriğinin günlük hayatla ilişkilendirilmesinde örnekler verilirken çeşitli disiplinlerden 

yararlanılmasıdır. Çünkü günlük hayatta karşılaşılan bir sorunun çözümüne ulaşma sürecinde bilgi ve 

becerilerin aktif kullanımı FeTeMM eğitimi ile gerçekleşirken, öğrencinin günlük hayatta karşılaşılan bir 

sorunu çözebilmek için gerekli olan bilgiye sahip olup olmadığını ve bu bilgiyi nasıl kullandığını ölçen 

sorular da PISA fen okuryazarlığı kapsamında yer almaktadır.  

PISA uygulamasından amaca uygun bir şekilde yararlanılması durumda, FeTeMM öğretiminin ve 

öğreniminin geliştirilmesinde öğretmenlere profesyonel destek sağlayabilir (Silver & Snider, 2014). 

Dolayısıyla bu çalışmada, PISA fen okuryazarlığı kapsamında açıklanan temalar ve maddeler, FeTeMM 

eğitimi çerçevesinde (farklı disiplinlerden yararlanma, günlük hayatla ilişkilendirme ve gerçek yaşam 

problemleri içerme) incelenmiştir. Son yıllarda özellikle fen derslerinde mühendislik tasarımına yönelik 
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etkinliklere sıklıkla yer verildiği dikkate alındığında (Leonard, 2004), PISA fen maddelerinin, FeTeMM 

eğitiminin tasarım temelli öğretimi sürecindeki aşamalarının gerçekleştirilmesine yönelik çoktan seçmeli, 

kapalı uçlu ya da açık uçlu maddelerle ölçülebilecek nitelikteki bilişsel davranışları ölçüp ölçmediği 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacı doğrultusunda doküman incelemesi yapılmıştır. Doküman incelemesi için 2003, 

2006, 2009, 2012 ve 2015 yıllarında PISA pilot uygulamada, esas uygulamada ve interaktif uygulamada 

açıklanan fen temaları ve fen maddeleri kullanılmıştır. Bu temaların ve maddelerin sayılarına ilişkin bilgiler 

Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. 

Araştırmada incelenen PISA fen temalarının ve fen maddelerinin sayılarına ilişkin bilgileri 

PISA uygulamaları Açıklanan tema sayısı  Açıklanan madde sayısı 

PISA pilot uygulama 16 50 

PISA esas uygulama 10 28 

PISA interaktif uygulama 8 33 

Toplam 34 111 

 

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmada açıklanan 34 fen teması kapsamında 111 fen maddesi incelenmiştir. 

Bu maddelerin FeTeMM eğitiminin bazı özellikleri açısından incelenmesi için bir form oluşturulmuştur. 

Araştırma kapsamında FeTeMM eğitimi açısından incelenen özellikler özellikle tasarım temelli öğretim 

sürecinde yer alan çoktan seçmeli, kapalı uçlu ya da açık uçlu maddelerle ölçülebilecek nitelikteki bilişsel 

davranışlardır. Bu özellikleri ölçebilmek için 12 yapılandırılmış maddeden oluşan bir form hazırlanmıştır. 

Formda yer alan ilk üç madde, PISA fen temasının hangi disiplinleri içerdiği, günlük hayatla ilişkisi ve 

gerçek yaşam problemi içermesi ile ilgilidir. Diğer dokuz madde, tasarım temelli öğretim sürecindeki 

aşamaları gerçekleştirmeye yönelik öğrencilerin çoktan seçmeli, kapalı uçlu ya da açık uçlu maddelerle 

ölçülebilecek nitelikteki bilişsel davranışlarının PISA fen maddelerinde yer alıp almamasına ilişkindir. 

PISA’daki fen maddeleri ile FeTeMM eğitimde tasarım temelli öğretim sürecine ilişkin ölçülmesi beklenen 

bilişsel davranışlar şu şekilde belirlenmiştir: Verilen durum içerisinden problem belirleme, probleme çözüm 

üretme, problemin nedenini belirleme, problemin çözümü için gerekli nitelikleri belirleme, problemin 

çözümünü engelleyen faktörleri belirleme, problemin çözümüne ilişkin elde edilen deneysel verileri 

yorumlama, problemin çözümüne ilişkin öneri sunma, önerilen çözümlerin avantaj ve dezavantajlarını 

karşılaştırma, probleme yönelik çözümler arasından birini seçmek. Oluşturulan form için FeTeMM eğitimi 

alanında üç uzmanın görüşüne başvurulmuştur ve formun son hali oluşturulmuştur.  

Formda yer alan maddeler doğrultusunda açıklanan PISA fen maddeleri FeTeMM eğitiminde uzman üç 

puanlayıcıdan yararlanılmıştır. PISA fen tema ve fen madde sayısı fazla olduğundan, PISA pilot 

uygulamada yer alan fen tema ve maddeleri iki puanlayıcı (A puanlayıcısı ve B puanlayıcısı), PISA esas ve 

interaktif uygulamadaki fen tema ve maddeleri de diğer iki puanlayıcı (A puanlayıcısı ve C puanlayıcısı) 

tarafından kodlama işlemi yapılmıştır. Böylece iki puanlayıcının kodları arasındaki uyuma bakılmıştır.  

BULGULAR 

Araştırmanın amacı doğrultusunda öncelikle PISA fen temaları içerdiği disiplin açısından incelenmiştir. 

İki puanlayıcı arasındaki kategorik uyum değerine ilişkin bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2.  

PISA fen temalarının içerdiği disiplinler açısından Kappa istatistiği 
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 n  p 

PISA pilot uygulama 15 A,B = 0.799 0.000 

PISA esas ve interaktif uygulama 18 A,C =1.00 0.000 

 

Tablo 2’deki kappa değerleri incelendiğinde PISA pilot uygulamadaki maddelerin içerdikleri disiplinler 

açısından iki puanlayıcı arasında hesaplanan Kappa değeri istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 

(p<0,001). Bu kappa katsayı değerinin, puanlayıcılar arasında önemli düzeyde bir uyumun olduğunu 

göstermektedir (A,B = 0.799). Puanlayıcıların yaptıkları kodlamalarda fen temalarının %20’sinin 

teknoloji, %13’ünün mühendislik, %6’sının ise matematik ve teknoloji disiplinini içerdiği konusunda 

uyuştukları belirlenmiştir.  PISA esas ve interaktif uygulamadaki temaların içerdikleri disiplin açısından 

incelendiğinde, Kappa değeri istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,001) ve puanlayıcılar 

arasındaki uyumun çok yüksek olduğu saptanmıştır (A,C = 1.00). Puanlayıcıların PISA esas ve interaktif 

uygulamadaki fen temalarının %17’sinin matematik, %22’sinin teknoloji ve %17’sinin matematik ve 

teknoloji disiplini içerdiği konusunda uyuştukları belirlenmiştir.   

PISA fen temalarının günlük hayatla ilişki olması ve gerçek yaşam problemi içermesi açısından iki 

puanlayıcı arasındaki kategorik uyum değerine ilişkin bilgiler Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3.  

PISA fen temalarının günlük hayatla ilişki olması ve gerçek yaşam problemi içermesi açısından Kappa 

istatistiği 

 PISA  n  p 

Günlük hayatla 

ilişki olması 

PISA pilot uygulama 15 A,B = -  - 

PISA esas ve interaktif uygulama 

 

18 A,C =0.323 0.063 

Gerçek yaşam 

problemi içermesi 

PISA pilot uygulama 15 A,B = 0.286 0.255 

PISA esas ve interaktif uygulama 18 A,C =0.769 0.001 

 

Tablo 3 incelendiğinde, PISA pilot uygulamadaki temaların günlük hayatla ilişki olması açısından iki 

puanlayıcı arasındaki kategorik uyum değeri hesaplanamamıştır. İki puanlayıcı da inceledikleri 15 temanın 

günlük hayatla ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. PISA esas ve interaktif uygulamadaki fen temalarının 

günlük hayatla ilişkisi açısından iki puanlayıcı arasında hesaplanan Kappa değeri istatistiksel açıdan 

anlamlı bulunamamıştır (p<0,001) ve puanlayıcılar arasında uyumun düşük olduğu görülmektedir (A,C 

=0.323). Ayrıca puanlayıcıların fen temalarının %28’inin günlük hayatla ilişkili olduğu konusunda 

uyuştukları belirlenmiştir.  

PISA pilot uygulamadaki fen maddelerinin gerçek yaşam problemi içermesi açısından puanlayıcılar 

arasında zayıf düzeyde bir uyumun olduğu (A,B = 0.286) ve hesaplanan Kappa değerinin istatistiksel açıdan 

anlamlı olmadığı (p>0,001) hesaplanmıştır. PISA pilot uygulamada fen temalarından %6’sının günlük 

yaşam problemi içerdiği konusunda puanlayıcıların uyuştukları belirlenmiştir. PISA esas ve interaktif 

uygulamadaki fen temalarının gerçek yaşam problemi içermesi açısından iki puanlayıcı arasında 

hesaplanan Kappa değerinin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı (p>0,001) ancak puanlayıcılar arasında 

önemli düzeyde bir uyumun olduğu görülmektedir (A,C =0.769). PISA esas ve interaktif uygulamada yer 

alan fen temalarından %56’sının gerçek yaşam problemi içerdiği konusunda uyuştukları belirlenmiştir. 
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PISA fen maddelerinin FeTeMM eğitimine yönelik tasarım temelli öğretim sürecindeki aşamaları 

gerçekleştirmeye yönelik çoktan seçmeli, kapalı uçlu ya da açık uçlu maddelerle ölçülebilecek nitelikteki 

bilişsel davranışları içermesi açısından iki puanlayıcı arasındaki kategorik uyum değerine ilişkin bilgiler 

Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4.  

PISA fen maddelerinin FeTeMM eğitimine yönelik tasarım temelli öğretim sürecindeki aşamaları 

gerçekleştirmeye yönelik bilişsel davranışları içermesi açısından Kappa istatistiği 

FeTeMM eğitimine yönelik tasarım temelli 

öğretim sürecindeki aşamaları 

gerçekleştirmeye yönelik bilişsel davranışları 

PISA pilot uygulama PISA esas ve interaktif 

uygulama 

n  p n  p 

1. Verilen durum içerisinden problem belirleme 47 0.309 0.003 61 0.700 0.000 

2. Probleme çözüm üretme 47 0.728 0.000 61 0.783 0.000 

3. Problemin nedenini belirleme 47 0.670 0.000 61 0.626 0.000 

4. Problemin çözümü için gerekli nitelikleri 

belirleme 

47 0.538 0.000 61 0.546 0.000 

5. Problemin çözümünü engelleyen faktörleri 

belirleme 

47 0.544 0.000 61 - - 

6. Problemin çözümüne ilişkin elde edilen 

deneysel verileri yorumlama 

47 0.368 0.010 61 0.185 0.088 

7. Problemin çözümüne ilişkin öneri sunma 47 - - 61 -0.041 0.744 

8. Önerilen çözümlerin avantaj ve 

dezavantajlarını karşılaştırma  

47 0.538 0.000 61 1.000 0.000 

9. Probleme yönelik çözümler arasından birini 

seçme 

47 0.379 0.001 61 -0.025 0.819 

 

Tablo 4’te PISA pilot uygulamadaki fen maddelerinin probleme çözüm üretme, problemin nedenini 

belirleme, problemin çözümü için gerekli nitelikleri belirleme, önerilen çözümlerin avantaj ve 

dezavantajlarını karşılaştırma ile ilgili bilişsel davranışları içerip içermemesi bakımından iki puanlayıcı 

arasında hesaplanan Kappa değeri istatistiksel açısından anlamlı bulunmuştur (p<0,001). FeTeMM 

eğitiminde tasarım temelli öğretim sürecindeki diğer bilişsel davranışları içermesi açısından iki puanlayıcı 

arasında hesaplanan Kappa değeri istatistiksel açısından anlamlı bulunamamıştır (p>0,001). PISA pilot 

uygulamadaki fen maddelerinin verilen durum içerisinden problem belirleme, problemin çözümüne ilişkin 

elde edilen deneysel verileri yorumlama, probleme yönelik çözümler arasından birini seçme ile ilgili bilişsel 

davranışları ölçmesi açısından puanlayıcılar arasında düşük düzeyde uyumun olduğu belirlenmiştir 

(1=0.309; 6=0.368; 9=0.379). PISA pilot uygulamadaki fen maddelerinin %2’sinin verilen durum 

içerisinden problem belirleme, %2’sinin problemin çözümüne ilişkin elde edilen deneysel verileri 

yorumlama, %2’sinin probleme yönelik çözümler arasından birini seçme ile ilgili bilişsel davranışları 

ölçmeye çalıştığı konusunda puanlayıcıların uyuştukları belirlenmiştir.  

PISA pilot uygulamadaki fen maddelerinin problemin çözümü için gerekli nitelikleri belirlemeyi, 

problemin çözümünü engelleyen faktörleri belirlemeyi, önerilen çözümlerin avantaj ve dezavantajlarını 

karşılaştırmayı ölçmeye ilişkin puanlayıcılar arasında orta düzeyde uyumun olduğu belirlenmiştir 

(4=0.538; 5=0.544; 8=0.538). Ayrıca PISA pilot uygulamadaki fen maddelerinin %4’ünün bu bilişsel 
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davranışları ölçmeye yönelik olduğu konusunda puanlayıcıların uyuştukları saptanmıştır. PISA pilot 

uygulamadaki fen maddelerinin probleme çözüm üretmeyi ve problemin nedenini belirlemeyi ölçme 

açısından puanlayıcılar arasında önemli düzeyde uyumun olduğu saptanmıştır (2=0.728; 3=0.670). 

Puanlayıcıların yaptıkları kodlamalarda PISA pilot uygulamadaki fen maddelerinin %15’inin problemin 

nedenini belirlemeyi, %6’sının probleme çözüm üretmeyi konusunda uyuştukları belirlenmiştir.  

PISA esas ve interaktif uygulamadaki fen maddelerinin bilişsel davranışlardan problemin çözümüne 

ilişkin elde edilen deneysel verileri yorumlamayı, problemin çözümüne ilişkin öneri sunmayı, probleme 

yönelik çözümler arasından birini seçmeyi ölçüp ölçmemesi bakımından iki puanlayıcı arasında hesaplanan 

Kappa değeri istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p<0,001). Ayrıca puanlayıcılar arasında önemsiz 

düzeyde uyumun olduğu saptanmıştır (6=0.185; 7=-0.041; 9=-0.025). Ancak puanlayıcıların PISA esas 

ve interaktif uygulamadaki fen maddelerinin %7’sinin problemin çözümüne ilişkin elde edilen deneysel 

verileri yorumlamayı ölçtüğü konusunda uyuştukları belirlenmiştir. PISA esas ve interaktif uygulamadaki 

fen maddelerinin problemin çözümü için gerekli nitelikleri belirlemeyi ölçme konusunda puanlayıcılar 

arasında orta düzeyde uyumun olduğu (4=0.546) ve Kappa değeri istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 

(p<0,001). Puanlayıcıların PISA esas ve interaktif uygulamadaki fen maddelerinin %3.5’inin problemin 

çözümü için gerekli nitelikleri belirlemeyi ölçmeye yönelik olduğu konusunda uyuştukları belirlenmiştir. 

PISA esas ve interaktif uygulamadaki fen maddelerinin verilen durum içerisinden problem belirleme, 

probleme çözüm üretme, problemin nedenini belirleme ile ilgili bilişsel davranışları ölçme açısından Kappa 

değeri istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Ayrıca puanlayıcılar arasında önemli düzeyde 

uyumun olduğu belirlenmiştir (1=0.700; 2=0.783; 3=0.626). Puanlayıcıların yaptıkları kodlamalarda 

PISA esas ve interaktif uygulamadaki fen maddelerinin %14’ünün problemin nedenini belirlemeyi, 

%7’sinin probleme çözüm üretmeyi, %7’sinin verilen durum içerisinden problem belirlemeyi ölçmeye 

yönelik olduğu konusunda hemfikir oldukları saptanmıştır. Ayrıca önerilen çözümlerin avantaj ve 

dezavantajlarını karşılaştırma davranışına ilişkin puanlayıcılar arasında çok yüksek uyumun çıktığı 

görülmektedir (8=1.000) ve puanlayıcıların bu fen maddelerinin %2’sinin önerilen çözümlerin avantaj ve 

dezavantajlarını karşılaştırma ile ilgili bilişsel davranışları ölçmeye çalıştığı konusunda uyuştukları 

belirlenmiştir.  

PISA esas ve interaktif uygulamadaki problemin çözümüne ilişkin öneri sunma ve probleme yönelik 

çözümler arasından birini seçme davranışlarına ilişkin kappa değerinin negatif çıktığı görülmektedir. κ’ya 

ilişkin elde edilen negatif değerler puanlayıcılar arasında uyumun şansla beklenenden daha az olduğunu 

göstermektedir (Von Eye & Mun, 2005). Dolayısıyla bu çalışmada problemin çözümüne ilişkin öneri 

sunma ve probleme yönelik çözümler arasından birini seçme davranışlarına ilişkin elde edilen negatif κ 

değerleri, şansla beklenenin altındaki uyum düzeyini göstermektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, uzmanların PISA fen temalarının sadece matematik, sadece 

teknoloji ve hem matematik hem de teknoloji disiplini içerdiği konusunda uyuştukları belirlenmiştir. PISA 

fen temalarından bazılarının mühendislik disiplini içerdiğine ilişkin puanlayıcı görüşleri yer almaktadır 

ancak bir PISA fen temasının mühendislik disiplini içerdiği konusunda puanlayıcılar arasında uyuşma 

olmadığı saptanmıştır. PISA pilot, esas ve interaktif uygulamadaki temaların günlük hayatla ilişkili olduğu 

ve gerçek yaşam problemi içerdiği konusunda puanlayıcıların belirli bir oranda uyuştukları belirlenmiştir. 

Araştırmanın bu bulguları doğrultusunda, PISA fen temalarının FeTeMM eğitiminin temel özelliklerini 

içerdiği söylenebilir.  

PISA fen maddelerinin FeTeMM eğitimine yönelik tasarım temelli öğretim sürecindeki aşamaları 

gerçekleştirmeye yönelik özellikle çoktan seçmeli, kapalı uçlu ya da açık uçlu maddelerle ölçülebilecek 

nitelikteki bilişsel davranışları ölçmesi açısından incelendiğinde, PISA fen maddelerinin en fazla problemin 

nedenini belirlemeye ve probleme çözüm üretmeye yönelik bilişsel davranışı ölçme konusunda 

puanlayıcıların hemfikir oldukları belirlenmiştir. Araştırmanın bu bulguları ile PISA fen maddelerinin, 

FeTeMM eğitimine yönelik tasarım temelli öğretim sürecindeki aşamaları gerçekleştirmek için 
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öğrencilerden beklenen bilişsel davranışları ölçmeye çalıştığı söylenebilir. Silver ve Snider (2014), PISA 

matematik maddelerinin FeTeMM öğretimi ve öğreniminin geliştirilmesinde öğretmenlere profesyonel 

destek sağlayabileceğine yönelik öneriler sunmuşlardır. Benzer öneri, bu çalışma için de yapılabilir. PISA 

uygulamasında fen temalarının açıklama kısmının tasarım temelli öğretimi süreci döngüsündeki bazı 

aşamaları içerdiği de tespit edilmiştir. Örneğin PISA esas uygulamada “Güneşten koruyucular” adlı 

temanın açıklama kısmının verilen bir durum içerisinden problem belirlenme ve çözüm üretme aşamaları 

ile ilgili bilgiler içerdiği belirlenmiştir. Genel olarak tasarım temelli öğretimi süreci döngüsündeki bazı 

aşamaları içerdiği belirlenen fen temalarının açıklama kısmında bir durum verilerek, bu durumun 

içerisindeki problemin ne olduğu ve bu problemin nedenini belirleme aşamalarına ilişkin bilgilerin yer 

aldığı görülmektedir. Ayrıca probleme ilişkin çözüm üretme aşaması ve çözüm için gerekli nitelikleri 

belirleme aşaması ile ilgili bilgilere de yer verilmiştir. FeTeMM eğitiminin tasarım temelli öğretimi 

sürecinde bu tema kullanılabilir. Bu temada verilen durum ele alınarak, öğrencilerden problemi belirleme 

ve çözüm üretme aşamalarını gerçekleştirmeleri istenebilir. Dolayısıyla PISA fen temalarının günlük 

hayatla ilişkili olması ve günlük yaşam problemine yer vermesi, farklı disiplinlere değinmesi gibi 

özelliklerinden yararlanılarak, FeTeMM eğitiminin tasarım temelli öğretimi sürecinde kullanılabileceği 

söylenebilir. Ayrıca ülkemizde fen öğretim programlarında FeTeMM uygulamalarına yer verilmektedir ve 

FeTeMM uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) 

tarafından PISA fen bilimleri başarısıyla ilişkili olabileceği düşünülen faktörler hakkında bilgi toplamak 

amacıyla öğrenci ve okul anketleri uygulanmaktadır (OECD, 2018). İlerleyen süreçlerde FeTeMM 

eğitiminin uygulanmasına ilişkin anket maddeleri de eklenerek, PISA fen başarısı ile FeTeMM eğitiminin 

ilişkili olup olmadığına yönelik çeşitli çalışmalar yapılabilir.  
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Abstract: This study aims to classify successful and unsuccessful students in PISA (2015) scientific literacy using the 

indices and student questionnaire items in the PISA 2015 database. The sample of the study consists of 5895 Turkish 

students who participated in PISA 2015. In data analysis, Multilayer Perceptron, Logistic Regression, and Support 

Vector Machine methods were used as data mining methods. The data set was evaluated in three different ways using 

80% training-20% test, 70% training-30% test and 10-fold Cross Validation test. Accuracy, F-measure, Precision, 

Recall, and ROC Area were used as the evaluation criteria. The results showed that the most important variables were 

found to be environmental awareness scale items in order to classify successful and unsuccessful students in the 

research. The highest Accuracy value across all conditions was 0.81 for the Support Vector Machine method in the 

data set tested with 10-fold Cross Validation. The lowest Accuracy value was 0.74 for the Multilayer Perceptron 

method when the data was split as 80% training-20% test. In the study, the performance measures obtained from the 

data set tested with 10-fold Cross Validation were found to be the highest in all conditions. Based on the Accuracy 

criterion, values obtained from Support Vector Machine are the highest in 70% training-30% test and 10-fold Cross 

Validation data set. Although the performance measures obtained from the other methods used and evaluation criteria 

are relatively close to each other, it can be seen that they can vary according to the conditions. 

 

Keywords: PISA, Scientific Literacy, Multilayer Perceptron, Logistic Regression, Support Vector Machine  

 

INTRODUCTION  

The Programme for International Student Assessment (PISA) is an international, large-scale assessment, 

organized by the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). Since 2000, PISA has 

been given to 15-year-old students every three years to assess their competencies in reading, mathematics, 

and science. Rather than focusing on the extent to which the students have mastered a specific school 

curriculum, the PISA assessments focus on the students’ ability to use their knowledge and skills to meet 

real-life challenges. In addition to achievement tests, PISA also uses student questionnaires to collect 

information from students on various aspects of their home, family and school background, and school 

questionnaires to collect information from schools about various aspects of organization and educational 

provision in schools. 

 

Each PISA assessment takes a literacy perspective, focusing on the extent to which students can apply the 

knowledge and skills from a particular subject area into problems and challenges that they might come 

across in real life. The latest results, from PISA 2015, focus on student’s performance in and attitudes 

towards science, with reading and mathematics as minor areas of assessment. PISA 2015 also included the 

assessment of an innovative domain, collaborative problem solving and the assessment of financial literacy 

which was optional for the participating countries and economies. In PISA 2015, a sample of 540,000 

students (representing 28 million 15-year-old students) from 72 OECD countries and economies 

participated in the assessment. 

 

Reliable and representative results from the tests and questionnaires incorporated in PISA allow researchers 

from all around the world to investigate various research problems related to the quality of education 

systems, effectiveness of educational policies, and most importantly students’ competency in science, 

reading, mathematics, and other innovative subject areas. The PISA 2015 framework for science 
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emphasizes the importance of educating all young people to become informed, critical users of scientific 

knowledge. The assessment tasks focused on three aspects of science: the knowledge of the fundamental 

scientific ideas, the knowledge and understanding of scientific enquiry, and the ability to interpret data and 

evidence scientifically (OECD, 2017).  

 

The large and rich datasets from PISA assessments also allow researchers to implement more innovative 

statistical approaches for investigating research problems. As one of these innovative methods, data mining 

has been used in several recent studies, focusing on educational problems (e.g., Aksu & Güzeller, 2016; 

Alan, 2012; Ayesha, Mustafa, Sattar & Khan, 2010; Ayık,  Özdemir & Yavuz, 2007; Baradwaj & Pal, 2011; 

Bilen, Hotaman, Aşkın & Büyüklü, 2014; Gaafar & Khamis, 2009; Liu & Ruiz, 2008; Jormanainen & 

Sutinen, 2012; Kahveci & Özdemir, 2016; Şen, Uçar & Delen, 2012; Şen & Uçar, 2012; Şengül, 2011; 

Tsai,  Tsai, Hung & Hwang, 2011; Yadav, Bharadwaj & Pal, 2012). With the recent release of the PISA 

2015 results, it is possible to apply various data mining methods in the PISA datasets to identify and 

investigate different classification and clustering problems in the context of science, math, and reading 

assessments. 

 

As highlighted in PISA 2015, the subject of science plays a gatekeeping role in students’ understanding of 

a variety of issues, ranging from infectious diseases and human cloning to artificial intelligence and climate 

change. A scientifically literate student would be expected to engage in reasoned discourse about science 

and technology (OECD, 2017, p. 44). Therefore, measuring scientific literacy and identifying students with 

high and low scientific literacy is a new challenge for educators and researchers. Using large amounts of 

science assessment data available, researchers can employ advanced techniques – such as data mining – to 

better understand students’ performance in science and determine what factors contribute to acquisition of 

scientific literacy. 

 

This study aims to examine the PISA 2015 results to identify variables in the PISA database explaining 

students’ scientific literacy, using various data mining methods. To predict whether the students reached 

the scientific literacy proficiency (i.e., proficient vs. not proficient classification); three data mining 

methods were employed: Multilayer perceptron, logistic regression, and support vector machine. The 

performance of the three methods in classifying student correct was evaluated based on the following 

criteria: Accuracy, F-measure, Recall, and ROC area. The primary research questions addressed in this 

study are as follows: (1) Based on the four evaluation criteria (accuracy, F-measure, precision, recall, and 

ROC area), which data mining method (multilayer perceptron, logistic regression, and support vector 

machine) performs the best in identifying students who are proficient in scientific literacy from those who 

are not? (2) What is the impact of splitting the data with 80% training-20% test, 70% training-30% test and 

10-fold cross validation on the classification results? 

METHODOLOGY 

The sample of the study included the Turkish students who participated in PISA 2015. The student 

population size in Turkey was estimated as 1,324,089 students, while 925,366 of these students were 

eligible to participate in PISA 2015. Out of this large population, 5895 students were sampled from 187 

schools across 61 provinces in Turkey (Taş, Arıcı, Ozarkan, & Özgürlük, 2016). The PISA 2015 database 

consists of 922 variables in total. For the analyses of these variables, WEKA 3.6 software was used. To 

reduce the large number of variables in the database and eliminate the variables that would not contribute 

to the classification of scientific literacy, the InfoGainAttributeEval, GainRatioAttributeEval, and 

ChiSquaredAttributeEval methods in WEKA were used. The variables that were flagged as “insignificant” 

from all of the three methods were excluded from the analysis. The final database consisted for 66 variables. 

To replace the missing values for these variables, mod values were used as a replacement for qualitative 

variables and the mean values were used as a replacement for quantitative variables.  
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Two types of variables were used in the data analysis. The first set of variables were the demographic 

variables obtained from the students (grade compared to modal grade in country - ST001D01T, gender - 

ST004D01T, out-of-school study time per week - ST071Q01NA, studying for school or homework before 

going to school - ST076Q02NA, and highest education of parents – HISCED). The second set of variables 

consisted of latent variables derived from the questions in the PISA 2015 Student Questionnaire. Each latent 

variable was estimated based on a set of questionnaire questions and the resulting scores were scaled across 

the participating countries in PISA 2015. Table 1 shows the description, the number of questions, the names 

of the questions from the PISA 2015 database, response categories for the questions, and the reliability 

index for each latent variable.  

 

Table 1. Derived variables in the PISA 2015 Student Questionnaire  

Description Questions’ 

number 

Questions Categories Realibility  

Disciplinary climate in science 

classes  

 

5 ST097Q01TA 

ST097Q02TA 

ST097Q03TA 

ST097Q04TA 

ST097Q05TA 

 

 “every lesson”, 

 “most lessons”, 

 “some lessons” and 

“never or hardly ever” 

0.893 

Inquiry-based science teaching 

and learning practices  

 

9 ST098Q01TA 

ST098Q02TA 

ST098Q03NA 

ST098Q05TA 

ST098Q06TA 

ST098Q07TA 

ST098Q08NA 

ST098Q09TA 

ST098Q10NA 

 

“in all lessons”, 

 “in most lessons”, 

 “in some lessons”, 

“never or hardly ever” 

0.894 

Teacher support in a science 

classes  

 

5 ST100Q01TA 

ST100Q02TA 

ST100Q03TA 

ST100Q04TA 

ST100Q05TA 

“every lesson”, 

 “most lessons”, 

 “some lessons” and 

“never or hardly ever” 

0.915 

Teacher-directed science 

instruction  

 

4 ST103Q01NA 

ST103Q03NA 

ST103Q08NA 

ST103Q11NA 

“never or almost never”, 

 “some lessons”, “many 

lessons”, 

 and “every lesson or 

almost every lesson”  

0.803 

Adaption of instruction  

 
3 ST107Q01NA 

ST107Q02NA 

ST107Q03NA 

 

“never or almost never”, 

“some lessons”, “many 

lessons”, and “every 

lesson or almost every 

lesson” 

0.813 

Environmental awareness  

 
6 ST092Q01TA 

ST092Q02TA 

ST092Q04TA 

ST092Q05TA 

“I have never heard of 

this”,  

“I have heard about this 

but I would not be able 

to explain what it is 

really about”,  

0.885 
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ST092Q06NA 

ST092Q08NA 

 

“I know something 

about this and could 

explain the general 

issue”,  

“I am familiar with this 

and I would be able to 

explain this well” 
Enjoyment of science  

 
5 ST094Q01NA 

ST094Q02NA 

ST094Q03NA 

ST094Q04NA 

ST094Q05NA 

“strongly agree”, 

“agree”, 

 “disagree”, and 

“strongly disagree” 

0.852 

Interest in broad science topics  

 
5 ST095Q04NA 

ST095Q07NA 

ST095Q08NA 

ST095Q13NA 

ST095Q15NA 

“not interested”, “hardly 

interested“, 

“interested”, 

 “highly interested”, and 

 “I don’t know what this 

is” 

0.856 

Instrumental motivation  

 
4 ST113Q01TA 

ST113Q02TA 

ST113Q03TA 

ST113Q04TA 

“strongly agree”, 

“agree”,  

“disagree”, and 

“strongly disagree” 

0.900 

Science self-efficacy  

 
8 ST129Q01TA 

ST129Q02TA 

ST129Q03TA 

ST129Q04TA 

ST129Q05TA 

ST129Q06TA 

ST129Q07TA 

ST129Q08TA 

“I could do this easily”, 

“I could do this with a 

bit of effort”, 

 “I would struggle to do 

this on my own”, and  

“I couldn’t do this” 

0.892 

Epistemological beliefs  

 
6 ST131Q01NA 

ST131Q03NA 

ST131Q04NA 

ST131Q06NA 

ST131Q08NA 

ST131Q11NA 

“strongly agree”, 

“agree”,  

“disagree”, and 

“strongly disagree” 

0.919 

 
Table 1 shows the description of 11 subscales derived from the PISA 2015 Student Questionnaire. In each 

subscale, the number of items varies from three to nine. Also, the number of response categories is four for 

all of the items across the 11 subscales, although the labels of these response categories differ based on the 

subscales. All of the subscales listed in Table 1 indicated acceptable levels of reliability ( > .80 or higher). 

In addition to the subscales in Table 1, a few indiviual items from the PISA 2015 Student Questionnaire 

were included in the data analysis. These items were about the grade of students, gender, out-of-school 

study time per week, studying for school or homework before going to school, and parents’ education 

levels. 

 

In the study, the average scientific literacy score (�̅� = 425.00) was obtained by taking average of 10 

scientific literacy scores (i.e., estimated plausible values for scientific literacy) with the PVSCIE code as 

the outcome variable from the dataset in PISA 2015. The resulting average scientific literacy score was 
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used as a cut-off point to determine students who were successful in scientific literacy and those who were 

not (i.e., students with the average and higher scores are successful, those whose scores are below the 

average are unsuccessful). 
 
The three data mining methods used in the data analysis are Multilayer Perceptron, Logistic Regression, 

and Support Vector Machine. The final dataset was evaluated in three different ways using 80% training-

20% test, 70% training-30% test and 10-fold Cross Validation test. Accuracy, F-measure, Precision, Recall, 

and ROC Area were used as the evaluation criteria. 

FINDINGS 

Table 2 presents the results of the correct classification rates obtained from 66 variables. 

 

Table 2. Multilayer Perceptron, Logistic Regression and Support Vector Machine Results for the 

dataset that was divided into 70% training-30% test and 80% training-20% test and tested with 10-

fold Cross Validation 

Methods  Performance Criteria 

Accuracy  F-measure Precision Recall ROC Area 

70% training-30% test      

Multilayer Perceptron 0.769 0.770 0.772 0.769 0.845 

Logistic Regression 0.800 0.800 0.801 0.799 0.875 

Support Vector Machine 0.802 0.801 0.800 0.803 0.799 

80% training-20% test      

Multilayer Perceptron 0.739 0.747 0.755 0.739 0.838 

Logistic Regression  0.804 0.803 0.801 0.806 0.873 

Support Vector Machine 0.798 0.797 0.796 0.799 0.794 

10-fold Cross Validation      

Multilayer Perceptron 0.775 0.774 0.778 0.771 0.845 

Logistic Regression  0.810 0.810 0.813 0.808 0.877 

Support Vector Machine 0.811 0.811 0.815 0.805 0.809 

 

Table 2 shows that the highest values are in Support Vector Machine, Logistic Regression, and Multilayer 

Perceptron, respectively, when Accuracy, F-measure and Recall performance criterion of the dataset 

separated by 70% training-30% test is examined. When the results obtained with the Precision criterion are 

examined, Support Vector Machine and Logistic Regression seem to produce similar values as in the 

previous methods, whereas the values obtained from Multilayer Perceptron are lower. When the values 

obtained with the ROC Area criterion are examined, the highest classification accuracy is observed in 

Logistic Regression and the lowest accuracy is observed in Support Vector Machine. 

 

The highest values of all performance criteria for the dataset separated by 80% training-20% test were 

obtained by Logistic Regression. When the accuracy, F-measure, Precision and Recall performance criteria 

are examined, the second highest accuracy value is obtained with Support Vector Machine Precision. When 

the results obtained with the ROC Area criterion are examined, the highest accuracy value is in Logistic 

Regression and the lowest accuracy value is in Support Vector Machine. 

 

When the results for the Accuracy, F-measure, and Precision performance criteria of the dataset tested with 

10-fold Cross Validation are examined, Support Vector Machine and Logistic regression have very similar 

results and Multilayer Perceptron has relatively low values. When the results obtained with the recall 

criterion are examined, the values obtained from the Multilayer Perceptron are lower while the Support 

Vector Machine and the Logistic regression produce similar values as in the preceding methods. When the 
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results obtained with the ROC Area criterion are examined, it is seen that the highest value is in Logistic 

Regression and the lowest value is in Support Vector Machine. 

 

In order to evaluate the performance of the three test options, the Accuracy criterion is used as the baseline 

in previous research (Güldoğan, Yağmur, Yoloğlu, Asyalı & Çolak, 2015). Based on the Accuracy criterion, 

the results of this study are demonstrated in Figure 1. 

 

 
Figure 1. Assessing the correct classification rates of data mining methods under different test 

options 

 

Figure 1 shows that he best results in the Multilayer Perceptron method were obtained from the dataset 

tested with 10-fold Cross Validation, while the lowest values were obtained from the dataset, separated by 

80% training-20% test. In the logistic regression method, the best results were obtained from the data set 

tested with the 10-fold Cross Validation, followed by the data set divided into 80% training-20% test and 

70% training-20% test, respectively. When the results obtained from the Support Vector Machine method 

according to the Accuracy scale are examined, it is found that the results are consistent with the findings 

obtained with the Multilayer Perceptron method. Figure 1 also shows that the results obtained with 10-fold 

Cross Validation are better than the other data sets in all methods. 

CONCLUSIONS 

In this study, 922 variables of PISA 2015 data were used. The variables in the data set were reduced to 66 

variables by using the InfoGainAttributeEval, GainRatioAttributeEval, and Chi-SquareAttributedEval 

methods in the WEKA software program and by looking at their values in the data set and removing the 

variables considered to be meaningless by the three methods from the data set. For all these variables, 

missing data analysis was performed and the mod values for the missing data in the qualitative variables 

and the mean values for the missing data in the quantitative variables were assigned. Analyzes can be 

performed using different methods of missing data assignment in future studies. 

 

When the dataset is divided into 70% training-30% test and analyzed with 10-fold Cross Validation option, 

the Support Vector Machine method gives the best results in terms of Accuracy and F-measure criteria. 

Other best practices are Logistic Regression and Multilayer Perceptron, respectively. Only when the dataset 

is divided into 80% training-20% test, the Logistic Regression gives the best results in terms of Accuracy 

and F-measure criteria, while the others are Support Vector Machine and Multilayer Perceptron. 
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The data set used was divided into 70% training-30% test and 80% training-20% test and tested with 10-

fold Cross Validation option. Instead of 10-fold Cross Validation, which is frequently used in research, 

analysis can be performed by choosing k values differently in k-fold cross validation by separating data set 

differently. In addition, Multilayer Perceptron, Logistic Regression and Support Vector Machine methods 

were used in this study. Future research can be conducted using different methods of data mining. 

 
*The first author was supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey as part of 
2214-A scholarship program. 
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Özet: Bu araştırmada Akademik Yılmazlık Ölçeği’nin (AYÖ) Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Dilsel eşdeğerlik çalışması kapsamında İngilizce ve Türkçe formlar İngilizce öğretmenliği 

lisans öğrencilerine uygulanmış ve maddeler arasında .44 - .92; faktör toplamları arasında .72 - .83 aralığında değişen 

ilişkilerin bulunduğu görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre olumsuz duygulanım faktöründe yer 

alan bir maddenin (m23), adaptif yardım arama faktöründe yer almasının veri – model uyumuna önemli katkı 

sağlayacağı görülmüştür. Bu madde ve ilgili faktörler birlikte değerlendirildiğinde söz konusu değişikliğin yapılması 

uygun bulunmuştur. Faktörler için Cronbach alfa katsayılarının .68 - .83, madde ayırt ediciliklerinin .20 - .64 arasında 

değiştiği; on gün ara ile gerçekleştirilen test – tekrar test güvenirliklerinin ise .79 - .86 arasında değiştiği belirlenmiştir. 

AYÖ’nün ölçüt bağıntılı geçerliği Akademik Özyeterlik Ölçeği ile incelenmiş ve sebat faktörü için .35 (p<.01), adaptif 

yardım arama faktörü için .43(p<.01) ve negatif duygulanım faktörü için -.19 (p<.01) düzeyinde korelasyonlara 

ulaşılmıştır. Sonuç olarak AYÖ’nün Türkiye’de yürütülecek araştırmalar için uygun psikometrik özelliklere sahip 

olduğu söylenebilir. 

 

Anahtar kelimeler: Yılmazlık, akademik yılmazlık, ölçek uyarlama 
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Abstract: Bayesian Nonparametric model can be used to obtain more detailed information in test equation studies and 

to increase the accuracy of equating by allowing covariates to be included in the equation process. Scores equated 

with this model were obtained for a single group design for a small group in the study. The equated scores obtained 

with the model were compared with the mean and linear equating methods. In comparison, the closest result to the 

target test was obtained using the Bayesian Nonparametric model in test equation. Comparisons and detailed 

information between the booklets and subgroups have also been obtained. 

 

Keywords: single group design, Bayesian nonparametric model, test equating, covariates 

 

INTRODUCTION  

Tests are frequently used in the evaluation of students in the education system. However, even if the same 

individuals have taken the tests to measure the same context, no direct comparison can be made between 

the scores they receive from the tests. As a solution to this situation, test equation studies are carried out.  

Test equation methods are based on different theories. In the recent periods, equated scores are obtained 

with Bayesian model. The Bayesian approach, in contrast to classical methods, makes stronger posterior 

inferences using prior information to work to remove uncertainty (Kruschke, Aguinis & Joo, 2012; van de 

Schoot & Depaoli, 2014).  

Bayesian approach form well-defined probability models for observed data and unknown value. The 

parametric Bayesian model has some limitations because it uses a limited number of parameters, while the 

flexible use of the number of parameters in the models is the basis of the Bayesian nonparametric models 

(De Iorıo, Müller, Rosner & MacEachern, 2004, Müller & Quintana, 2004; Shah & Ghahramani, 2013; 

Orbanz & Teh, 2010). The most preferred model in Bayesian nonparametric models is the Dirichlet Process 

(DP) (Gonzalez, Barrientos & Quintana, 2015a; De Iorıo, Müller, Rosner & MacEachern, 2004; Petrone, 

1999).   

Covariates can use with the DBPP (Depent Berrntein polynominal process) model, which removes 

limitations such as selection and weighting of variables (Barrientos, Jara & Quintana, 2016). However, the 

choice of these variables should be considered as the bias can be reduced by selecting the correct covariates 

in the equation studies made by the Bayesian nonparametric model. These variables should be able to 

explain differences between groups and related to test scores (Liou, Cheng & Li, 2001; Branberg & Wiberg, 

2011; Wiberg & Branberg, 2015). Covariates such as age, gender, educational status are generally seen as 

covariates in the literatüre (Branberg, 2010; Liou, Cheng & Li, 2001; Branberg & Wiberg, 2011; Gonzalez, 

Barrientos & Quintana,2015a,b; Karabatsos & Walker, 2009; Wiberg & Branberg, 2015). 

Testing the null hypotheses according to classical methods could varry according to the sample and 

purpose of the researcher (Rounder, Morey, Speckman & Province, 2012; Berger, Baukai & Wang, 1997; 

Kruschke, Aguinis & Joo, 2012; Kruschke, 2010; Lee & Boone, 2011). The confidence interval used in the 

Bayesian method carries more information than the point estimate that get with classical methods. 

Confidence intervals for Bayesian-derived posterior inferences can be summarized by values such as 

average and highest density interval (HDI) of 95%.  It is more precise than the points falling outside the 

points in this range (Kruschke, 2010).  

There are many assumptions that need to be met in equation studies with classical equation methods. 

However, for some equation methods these conditions are not met and are assumed hypothetically 

(Andersson, 2014).  
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In this case, as group constancy is controlled with using Bayesian nonparametric (BNP) model; there 

is no need to satisfy these conditions that must be satisfied in other equation methods (Gonzalez, Barrientos 

& Quintana, 2015b, p.223). In addition, the use of the BNP model in equation studies provides more 

detailed information on groups, booklets and variables. This study examines the advantage of using the 

BNP model in equation studies and aims to compare it with the equation methods based on the classical 

test theory in small sample by using single group design. 

METHODOLOGY 

The study is a methodological comparison because it is aimed to compare equated scores obtained 

from the Classical Test Theory-based equation methods and the new approach Bayesian Nonparametric 

model. 

Data  

The data obtained from the application of 20 questions Mathematics subtests in 2011 and 2012 Level 

Determination Examination (known as SBS) and the Attitude Scale for Mathematics were used in the study. 

This SBS Mathematic subtests and attitude scale were applied at a public school in Samsun with 102 

students at the level of 8th grade during the spring semester of 2015-2016 academic year. The sample 

consists of 51 female and 51 male students. In the study, the gender and the total score of Attitude Scale 

Towards Mathematics were used as prior knowledge. The scale developed by Önal (2013) contains 22 

items in total, consisting of 11 positive and 11 negative questions. In addition, the scale consists of four 

factors. The scales are 5 Likert type and they are "totally agree", "agree ", "undecided", "not agree" and 

"absolutely disagree ". Factors of scale; interest, anxiety, work and necessity. The coefficient of internal 

consistency of the factors forming the scale is 0.89, 0.74, 0.69 and 0.70, respectively. High score indicates 

a positive attitude, while a low score indicates a negative attitude. Considering the unit change of the scale 

scores, it was examined under 3 categories as "Positive attitude toward mathematics", "Neutral attitude 

toward mathematics" and "Negative attitude toward mathematics". 

Since the number of samples is small, mean equating and linear equating methods, which are less influenced 

by the sample than the other methods, have been preferred in order to prevent a bias in the number of 

samples. The booklet for 2011 was taken as the basic test in the survey. The difference between the equated 

scores obtained from the three test equating methods and the scores in the target test is considered as a 

comparison criterion.  

Analysis of Data 

Whether the subtests provide equation conditions was tested before applying the mean and linear equating 

methods. Then, equated scores according to mean and linear equating methods and the BNP model were 

obtained. In the mean and linear equating methods, EXCEL and SPSS was used to test equation conditions 

and to get equated scores. In the BNP model to obtain equated scores, codes were generated in the R.3.2.1 

program using the model used by Gonzalez, Barrientos and Quintana (2015a, b). Separate MCMC files 

were created for the exams of the two years, and the number of MCMC’s was initially taken as 5000 in 

order to test the appropriate parameters in the generated file, and then it was taken as 110000. After this 

step, cumulative distributions were used to obtain equated scores. Quarter slices (.025, .5 and .0975) were 

used to calculate confidence intervals and the intervals for the estimated scores were examined.  

FINDINGS 

The average score of the test applied in 2011 was 59.07 and the average score of the test applied in 2012 

was 57.02. In this study, the necessary assumptions for the equation process based on the classical test 

theory have been tested. The result of the two-year test is that it has a one-dimensional and factorial structure 

and that the tests have equal reliability. It was also found that there was no significant difference between 

the variances of the sub-tests of the two groups and the difficulty levels of the two sub-tests were not the 

same. In the Bayesian nonparametric (BNP) model, the distributions of the students’ scores according to 

the covariates and the graphs of the equated scores were examined separately. The distributions of female 

students according to their math attitude levels in the test in 2012 showed more density in the average points 

compared to the points distribution in 2011. It was found that female students who showed a positive 

attitude towards mathematics at higher scores and those who showed negative attitudes at lower scores had 
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higher intensities. When the graphs of the equated scores obtained by equating of the booklets for female 

was examined, it was seen that the equated scores was lower than scores of target booklet for each level of 

attitude to math and the difference of these scores increased towards high scores in case of showing neutral 

and negative attitude towards mathematics. It is possible to say that the exam held in 2012 contains 

distinctive and more difficult questions for female students. 

Male students with positive attitudes towards mathematics were more likely to receive higher scores in 

2011. In male students who display negative attitude toward math, at low scores in the exam in 2012 had 

higher density. For male students, the obtained equated scores were lower than the scores on the basic test. 

It is possible to say that the exam that was held in 2011 included discriminatory questions for male students 

and that the exam applied in 2012 is more difficult. In addition, the confidence intervals were examined. 

Generally, the confidence intervals were wide in the average values and this intervals are getting bigger in 

high scores of female who showed a positive attitude towards mathematics and the low scores of female 

who showed a negative attitude in the booklet of 2012. For male students, it was found that these intervals 

were the average scores for neutral attitude towards math.  

The distributions of the students' equated scores according to the methods are shown in Figure 1; 

  
Figure 1. Distributions of Equated Scores by Methods 

The standard deviations of the equated scores according to three different methods are as follows; 

𝑠𝑑𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 = 5,305792;    𝑠𝑑𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑠𝑎𝑙 = 4,821528 and 𝑠𝑑𝑏𝑎𝑦𝑒𝑠 = 4,799801. It is possible to say that the 

distribution of the equated scores obtained using the BNP model is the closest distribution to the target test. 

CONCLUSIONS 

Individuals are not always able to reflect on their performance, and the tests are influencing scores on which 

they will receive differences from each other in terms of difficulty. This difference in the single group 

design in classical equating methods is just based on the booklets. In such cases, using variables belonging 

to the individual will reveal more clearly the performance of the individual and will give more accurate 

information about the booklets. In the study, the Bayesian Nonparametric model compared with the linear 
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and mean equating methods. When the distributions of equated scores according to equation methods are 

taken into consideration, the result obtained by the BNP model is closer to the target test. This can be put 

forward as a constrained solution for small sample. According to BNP model, male students had higher 

scores than female students and the booklet of 2012 was more difficult than the booklet in 2011. In addition, 

it is possible to say that there are distinctive questions for male students in the test in 2011 and for female 

in 2012.  
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Özet: Bu araştırmada, Bilimsel Akıl Yürütme Testi’nin (BAYT) Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Uyarlama izni alınarak Türkçeye çevrilen taslak form, farklı düzeylerde öğrenim 

görmekte olan öğrencilere maddelerden ne anladıklarını ve verdikleri cevapların gerekçesini sunmalarının istendiği 

bir form ile birlikte verilmiştir. Öğrencilerin bir maddeye verdikleri cevaplara ilişkin açıklamaların tutarsız veya 

yetersiz olduğu görülerek teste, bu madde yerine alternatif bir madde eklenmiştir. Temel bileşenler analizi ve 

doğrulayıcı faktör analizi üzerinden gerçekleştirilen incelemeler, alternatif maddeyi içeren testin psikometrik 

özelliklerinin daha üstün olduğunu ortaya koymuştur. Ölçüt geçerliği kapsamındaki incelemelerde BAYT puanları ile 

Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ve Lawson Mantıksal Düşünme Testi puanları arasında orta düzeyde 

ve pozitif korelasyonlar elde edilmiştir. Lisans düzeyinde bir dönem boyunca yürütülen bilimsel araştırma yöntemleri 

dersi öncesinde ve sonrasında yapılan uygulamalar, ders sonunda BAYT puanlarında manidar bir artışın söz konusu 

olduğunu ortaya koymuştur. Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan öğrencilerin puanları arasında farkın 

lisansüstü düzeydeki öğrenciler lehine ve manidar olduğu görülmüştür. BAYT’taki maddelerin ortalama güçlüğünün  

.40, ayırt ediciliklerinin ise .50 ve üzerinde olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda BAYT’ın, üniversite 

öğrencilerinin bilimsel akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi amacıyla kullanılabileceğini görülmüştür. 
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83 

 

Paper ID: 101 
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Özet: Bu çalışmada birden fazla puanlayıcının bulunduğu dereceli puanlanmış ölçeklerde puanlayıcıların bireysel 

performanslarının da ayrı ayrı incelenebilmesine izin verebilecek gizil özellik modeli çalışılmıştır Ölçülen gizil özellik 

için genel bir güvenirlik katsayısı hesaplamada ve her bir puanlayıcının bu güvenirliğe ne derece katkı sağladığını 

hesaplamada kullanılabilecek bir Puanlayıcı Yapısal Eşitlik Modeli tanımlanmıştır. Yazılı anlatım becerisinin 

ölçüldüğü bir uygulamadan gelen çalışma verileri, 73 kişinin yazdıkları kısa metinler üzerinden kendilerine beş ayrı 

puanlayıcı tarafından verilen 0-4 arası "yaratıcılık" puanlarıdır. Aday puanlayıcı sayısının arttırılmasının mümkün 

olduğu ölçme uygulamalarında, kullanılan puanlayıcılar bu adaylardan modelleme yolu ile seçilebilecek ve 

hesaplanan genel güvenirlik indeksi için iyileştirmeler ve daha sağlıklı ve geçerlik argümanları ortaya konabileceği 

sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Puanlayıcı-içi tutarlılık, Modelleme, Güvenirlik, Dereceli puanlama anahtarı(DPA), Yapısal 

eşitlik modeli(YEM) 

 

GİRİŞ 

Bu çalışmada dereceli puanlanmış ölçeklerde puanlayıcıların bireysel güçlük ve ayırıcılık güçlerinin 

karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesinde kullanılabilecek gizil özellik modeli çalışılmıştır. Kullanılan 

gizil özellik (latent trait) modelleri puanlayıcılar arası uyumu veren güvenirlik genel indekslerinin yanı sıra 

puanlayıcıların bireysel performanslarının da ayrı ayrı incelenebilmesine izin verebilen modellerdir. Bu 

çalışma, birden fazla puanlayıcının bulunduğu ölçme çalışmalarında, ölçülen özellik için genel bir 

güvenirlik katsayısı hesaplamada ve her bir puanlayıcının bu güvenirliğe ne derece katkı sağladığını 

hesaplamada kullanılabilecek bir Puanlayıcı Yapısal Eşitlik Modeli önermekte ve yazılı anlatım becerisinin 

ölçüldüğü bir uygulamada toplanan veriler üzerinden örneklendirmektedir. Gizil değişkenler, doğrudan 

gözlenemediğinden gözlenen kavramlardan faydalanılarak ölçülebilen değişkenlerdir. Gizil değişkenler 

gözlenen değişkenlerin aksine hata içermeyen yapılar olup literatürde latent değişkenler, örtük değişkenler 

ve faktör olarak da isimlendirilirler. Yapısal Eşitlik Modeli; gözlenen ve gizil değişkenler arasındaki 

nedensel ve korelasyonel ilişkilere yönelik hipotezlerin bulunduğu modellerin test edilmesi için kullanılan 

istatistiksel bir yöntemdir. Birçok analizin aynı zamanda yapılmasına olanak sağlayan, model kurma ve 

kurulan model hakkında yorumlama yapabilme imkânı sunan Yapısal Eşitlik Modeli ile amaç toplanan 

verilerin başlangıçta belirlenen teoriyle doğrulanması, doğrulanamayan durumlarda alternatif model 

geliştirilmesi ya da var olan modelin iyileştirilmesi ve genelde göz ardı edilen ölçüm hatalarının hesaba 

katılmasıdır. 

Dereceli puanlama anahtarı (DPA) öğretmenler tarafından geliştirilen, öğrencilerin ürünlerini ve 

performanslarını detaylı bir şekilde analiz etmek amacıyla kullanılan bir puanlama tasarımıdır. Bu 

çalışmada yazılı anlatım becerisinin ölçüldüğü bir uygulama ile bireylerin yazdıkları kısa metinler 

üzerinden kendilerine beş ayrı puanlayıcı tarafından verilen 0-4 arası "yaratıcılık" puanları kullanılmıştır. 

Puanlayıcıların puanlama sürecine katıldığı durumlarda, puanlayıcı hatalarının dikkate alınması, ölçme 

güvenilirliği açısından önemlidir. İlgili literatürde farklı kuramlara dayalı yöntemler ile puanlayıcılar arası 

güvenirliğin veya dereceli puanlama anahtarlarının güvenirliğinin test edildiği çalışmalar yer almaktadır. 

Tüm çalışmaların ortak sonucu olarak, DPA’nın değerlendirme yöntemi olarak kullanılması ile 

değerlendirme sonuçları açısından güvenilir sonuçların ortaya çıktığı görülmüştür. Fakat çoğu çalışma 
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klasik test kuramı ve genellenebilirlik kuramı ile analiz edilmiş ve güvenirlik katsayıları karşılaştırılmıştır. 

Bu çalışma puanlayıcıların ölçülmeye konu "yazma becerisindeki yaratıcılık" özelliğini çok aşamalı olarak 

yapısal eşitlik modelleri ile modellendiğinden bu alandaki eksikliği tamamlar nitelikte olup bireylerin 

puanlamalarındaki kollektif ve bireysel performanslarını inceleme imkânı sunmaktadır. 

YÖNTEM 

Bu çalışma, birden fazla puanlayıcının bulunduğu dereceli puanlanmış ölçeklerde puanlayıcıların bireysel 

performanslarının da ayrı ayrı incelenebilmesine izin verebilecek gizil özellik modeli çalışıldığı ve ölçülen 

gizil özellik için genel bir güvenirlik katsayısı hesaplamada ve her bir puanlayıcının bu güvenirliğe ne 

derece katkı sağladığını hesaplamada kullanılabilecek bir Puanlayıcı Yapısal Eşitlik Modeli tanımlandığı 

için temel araştırma niteliğindedir.  

Bu çalışmanın veri seti, çoğunluğunu eğitim fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu 73 gönüllü katılımcının 

yazılı anlatım becerilerinin ölçüldüğü bir uygulamaya verdikleri cevaplardan oluşmaktadır. Bu 

uygulamadan gelen çalışma verileri, katılımcıların yazdıkları kısa metinler üzerinden kendilerine beş ayrı 

puanlayıcı tarafından verilen 0-4 arası "yaratıcılık" puanlarıdır. Verilerin analizi SPSS 20.0 ve Mplus5 

programları ile yapılmıştır. Bu veri setinde öncelikle bu beş puanlayıcı için Krippendorf’s Alfa güvenirlik 

katsayısı hesaplanmıştır. Bu yöntem puanlayıcılar arasındaki uyumun belirlenmesi için Krippendorf 

tarafından geliştirilmiştir.  

Puanlayıcıların ölçülmeye konu "yazma becerisindeki yaratıcılık" özelliğini puanlamalarındaki kolektif ve 

bireysel performanslarını incelemek amacı ile çok aşamalı olarak yapısal eşitlik modelleri ile 

modellenmiştir. İlk model yaratıcılığın gizil özellik olarak alınıp beş puanlayıcının gözlenen değişkenler 

olarak alındığı model olarak hesaplanmıştır. Omega güvenirlik katsayısı ile genel güvenirlik indeksinin 

0.63 olarak hesaplandığı bu modelde, puanlayıcı 1'in performansının diğerlerine göre daha zayıf olduğun 

sonucuna ulaşılmıştır. İkinci model ise puanlayıcı 1'in performansının diğerlerine göre daha zayıf olduğu 

sonucuna ulaşıldığından dört puanlayıcılı modelde Omega güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır.  Sırasıyla 

iki modelin de uyum indeksleri incelenerek uyum düzeyleri belirlenmiştir.  

BULGULAR 

 Yazılı anlatım becerisinin ölçüldüğü bir uygulamadan gelen çalışma verileri, 73 kişinin yazdıkları kısa 

metinler üzerinden kendilerine beş ayrı puanlayıcı tarafından verilen 0-4 arası "yaratıcılık" puanlarıdır. 

Krippendorf’s Alfa güvenirlik katsayısının bu beş puanlayıcı için 0.52 olarak hesaplandığı bu veri seti, 

puanlayıcıların ölçülmeye konu "yazma becerisindeki yaratıcılık" özelliğini puanlamalarındaki kollektif ve 

bireysel performanslarını incelemek amacı ile çok aşamalı olarak yapısal eşitlik modelleri ile 

modellenmiştir.   

İlk model yaratıcılığın gizil özellik olarak alınıp beş puanlayıcının gözlenen değişkenler olarak alındığı 

model olarak hesaplanmıştır. Omega güvenirlik katsayısı ile genel güvenirlik indeksinin 0.63 olarak 

hesaplandığı bu modelde, puanlayıcılar 1, 2, 3, 4, ve 5'in puanlamada beklenen (zorluk) değerleri ve 

ayırıcılık güçleri sırası ile 1.75, 1.49, 1.21, 1.04, 1.43 ve 0.515, 0.707, 0.921, 0.931, 0.798 olarak 

hesaplanmıştır. Bu bulgular, puanlayıcı 1'in performansının diğerlerine göre daha zayıf olduğunu 

göstermektedir. İkinci model bu sebeple puanlayıcıyı 1’i dışarıda bırakılmıştır, dört puanlayıcılı modelde 

Omega güvenirlik katsayısı 0.71’e çıkmıştır. Sırasıyla iki modelin de uyum indeksleri incelendiğinde, iki 

modelde de CFI 0.90’dan büyük olması, SRMR değerinin 0.05’ten küçük olması ve ki kare uyum testinin 

3’ten küçük olması çok iyi bir uyum düzeyini göstermektedir (𝑋2/𝑠𝑑 = 2.11, CFI= 0.97, S-RMR=0.042; 

𝑋2/𝑠𝑑 = 2.45, CFI= 0.98, S-RMR=0.028.  

Bulgular göstermektedir ki, önerilen Puanlayıcı Modelleme Yaklaşımı ile ölçmeye konu gizil özellik için 

verilen puanların ne kadarının ölçülen yapı ile ilgili gözlenen değişkenler tarafından açıklandığı, ne 

kadarının da gözlenen yapı ile ilgisiz olan puanlayıcı performansından kaynaklandığı bir seri olarak 

aşamalı kurgulanan ve hesaplanan istatistiksel modeller üzerinden hesaplanabilir. Bu yaklaşım ile 

istenmeyen varyans olarak gözlem sonuçlarına karıştığı bilinen puanlayıcı varyansları bireysel olarak 

hesaplanabilecektir. Böylece aday puanlayıcı sayısının arttırılmasının mümkün olduğu ölçme 

uygulamalarında, kullanılan puanlayıcılar bu adaylardan modelleme yolu ile seçilebilecek ve hesaplanan 

genel güvenirlik indeksi için iyileştirmeler ve daha sağlıklı ve geçerlik argümanları ortaya konabilecektir 



85 

 

SONUÇ 

Bu çalışmanın sonuçları, puanlayıcılar arası güvenirlik için sadece klasik Krippendorff gibi güvenirlik 

indekslerini kullanmanın yanı sıra modelleme yaklaşımı ile hem puanlayıcılar arası genel bir güvenirlik 

indeksi hem de puanlayıcıların bireysel performans indekslerinin ayrı ayrı değerlendirilmesine izin verecek 

istatistiksel modellerin kullanılmasının öneminin altını çizilmektedir. Bu çalışmada puanlayıcılar, 

puanlamalarının altında yatan tek bir gizli değişken (faktör, boyut) açısından değerlendirilmişlerdir. Benzer 

çalışmalar puanlayıcıların güvenirliklerinin incelenmesinde aynı puanlayıcının birden fazla alt boyutu 

puanladıkları durumlara genişletilebilir.  
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Özet: Bu araştırmanın amacı, madde takımında yer alan maddelerde meydana gelen madde takımı etkisini göz önüne 

alan MTTM ile madde ve yetenek parametresi kestirimlerini incelemektir. Ayrıca aynı maddelere 2 PL MTK modeli 

de uygulanarak yerel madde bağımlılığının (LID) parametre kestirimlerine olan etkisi de irdelenmiştir. Bu doğrultuda 

çalışmada 2 PL MTK modeli ile 2 PL MTTM’ye ilişkin analiz sonuçları karşılaştırılmıştır.  Çalışmada veri toplama 

aracı olarak TIMSS 2015 matematik başarı testinde yer alan dört madde takımı içeren yedinci soru kitapçığı 

kullanılmıştır. Katılımcılar ise yedinci soru kitapçığının uygulandığı tüm ülkelerdeki toplam 8222 öğrenciden 

oluşmaktadır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, MTTM’ nin uygulandığı madde takımlarının ikisinde yüksek 

düzeyde madde takımı etki varyansı elde edilmiştir. Madde takımında yer alan maddelere ilişkin parametre 

kestirimleri incelendiğinde ise; madde ayırt edicilik parametresinde 2 PL MTTM ile 2 PL model arasında farklılık 

olduğu gözlenirken, madde güçlüğü parametresine ilişkin elde edilen sonuçlar benzerlik göstermektedir. Bireylerin 

yeteneklerine ilişkin kestirilen parametre değerleri göz önüne alındığında iki model arasındaki korelasyon değeri 

0,9980 olarak bulunmuştur. Buna karşılık yüksek madde takımı etkisi ile meydana gelen LID’ in şişirilmiş madde 

ayırt edicilik tahminlerine, yetenek kestirimlerine ve aşırı tahmin edilen güvenirlik kestirimlerine sebep olduğu 

görülmüştür. 
 

Anahtar Kelimeler: madde takımı tepki modeli, madde takımı etkisi, yerel madde bağımlılığı 

GİRİŞ   

Madde tepki kuramının klasik test kuramına karşı birçok üstünlüğü bulunmaktadır. Bunların en 

önemlilerinden biri parametre değişmezliğidir. Parametre değişmezliğine göre testi alan bireylerin 

yetenekleri testten bağımsız kestirilirken, testte yer alan madde parametreleri de testi alanlardan bağımsız 

olarak kestirilmektedir. Bir başka ifadeyle, bireyler farklı testleri alsalar dahi yetenekleri değişmemektedir. 

Ancak bu özellik, model varsayımları sağlandığı zaman elde edilmektedir. 

Madde tepki kuramı, güçlü varsayımlara sahiptir ve bu varsayımların tamamen karşılanması uygulamada 

her zaman mümkün değildir. MTK modellerinin birçok varsayımının arasında en önemlilerinden biri yerel 

bağımsızlık varsayımıdır. Yerel bağımsızlık, test performanslarını etkileyen yetenekleri veya özellikleri 

sabit tutulduğu zaman; bireylerin, herhangi iki madde çiftine verdikleri yanıtların istatistiksel olarak 

birbirinden bağımsız olmasıdır. Yani bir maddenin doğru cevaplanma olasılığının bir başka maddenin 

doğru cevaplanma olasılığını etkilememesidir (Hambleton, Swaminathon & Rogers, 1991, ss. 9-12). 

Yerel bağımsızlık, maddeler birbirinden bağımsız olduğu zaman sağlanabilir fakat madde takımlarında yer 

alan maddelerde yerel bağımsızlık varsayımı sağlanamaz. Madde takımı (testlet) madde kavramı Wainer 

ve Kiely (1987) tarafından tanımlanmıştır. Wainer ve Kiely (1987)’ye göre madde takımı, madde kökünün 

aynı içerik hakkında oluşturulduğu madde grubuna denir. Madde takımı maddeleri ile bir testte 

sorulabilecek soru sayısı azaltılabileceği gibi bazı problemlerle de karşılaşılmaktadır. Aynı madde takımı 

altında yer alan maddeler arasında yüksek derecede ilişki olabilir ve bu da gizil yeteneğin daha yüksek 

kestirilmesine neden olabilir (Baghei & Ravand, 2016). Eğitim testlerinde aynı madde takımı altında yer 

alan maddelerin birbiri ile yüksek ilişkili olması Yerel Madde Bağımlılığı (LID) problemine yol açmaktadır. 

Bir bireyin, bir maddeyi yanıtlama olasılığı, herhangi bir maddeyi yanıtlama olasılığına bağlıysa, bu 

maddelerin bağımlı olduğu söylenebilir. LID olduğu zaman madde tepki kuramının en önemli 

sayıltılarından biri olan yerel madde bağımsızlığı ihlal edilmiş olur. 
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Madde takımı maddelerin analizinde standart MTK modelleri kullanıldığı zaman LID bazı problemlere yol 

açabilir. Bu problemlerin başında madde güçlüğü ve madde ayırt ediciliklerinin yanlı kestirilmesi, birey 

yetenek parametresinin olduğundan çok daha yüksek kestirilmesi, yüksek güvenirlik katsayısının ve test 

bilgisinin elde edilmesi, parametre kestirimlerinin standart hatalarının yüksek kestirilmesi gelmektedir 

(Wainer, Bradlow, & Wang, 2007). 

Yukarıda sayılan problemleri en aza indirmek için standart MTK modelleri yerine, Madde Takımı Tepki 

Modeli (MTTM) kullanılmaktadır. Maddeler arasındaki olası bağımlılığı göz ardı eden MTK 

modellerinden farklı olarak aynı madde takımında yer alan maddeler arasındaki yerel bağımlılığı 

modellemek için tesadüfi etki parametresinin de eklendiği madde takımı modelleri geliştirilmiştir 

(Bradlow, Wainer, & Wang, 1999; Wainer, Bradlow, & Du, 2000; Wang, Bradlow, & Wainer, 2002).  

Madde bazlı MTT modellerine örnek olarak, 2 Parametreli Lojistik MTTM (2 PL MTTM) (Bradlow, 

vd.,1999), 3 Parametreli Lojistik MTTM (3 PL MTTM) (Wainer, vd., 2000), ve Rasch MTTM veya 1 

Parametreli Lojistik MTTM (Wang & Wilson, 2005) gösterilebilir. Modelin özü standart 2 PL MTK 

modeline her bir madde takımı için yerel bağımlılığı ele alan tesadüfi etkiler parametresinin 

𝛾𝑛𝑑(𝑖) eklenmesidir. 

Madde takımı etkisinin incelendiği birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmaların bir bölümü simülasyon veri 

ile gerçekleştirilirken bir bölümünde gerçek veri seti kullanılmıştır. Wainer ve Wang (2000) TOEFL 

sınavındaki okuma ve dinleme bölümlerinde LID etkisini analiz etmek için 3 PL MTTM uygulamışlardır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, LID’ in neden olduğu madde takımı etkisi, güçlük parametre 

kestirimini etkilemezken, yanlı ayırt edicilik parametre kestirimlerine neden olmuştur. Ayrıca çalışmada 3 

PL MTTM ile 2 PL MTK modeli karşılaştırılmıştır. Buna göre eğer LID etkisi göz ardı edilirse bazı yetenek 

seviyelerinde  %15 daha fazla bilgi kestirimi olduğu görülmüştür. Zhang (2010) yaptığı çalışmada ise LID 

etkisinin göz önüne alınmamasının bireylerin yeteneklerinin doğru sınıflandırılamamasına neden olduğunu 

bulmuştur. Benzer şekilde Baghaei (2007) LID etkisinin göz ardı edilmesinin özellikle kesme puanı 

yakınlarında aşırı kestirimler yapılmasına neden olduğunu ortaya koymuştur. 

Daha güvenilir ve geçerli sonuçlar elde edilebilmesi için LID etkisinin büyüklüğü en aza indirilmelidir. Bu 

nedenle bu çalışmada LID etkisinin madde ve yetenek kestirimlerini nasıl etkilediği belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda LID etkisinin göz ardı edildiği standart 2 PL MTK modeli  ile LID 

etkisini göz önünde bulunduran 2 PL MTTM madde ve yetenek parametre kestirim sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan araştırma soruları şu şekildedir:   

1. Madde takımında yer alan maddelerdeki madde takımı etkisinin varyans büyüklüğü nedir?  

2. LID etkisinin göz ardı edildiği standart 2 PL MTK  ile LID etkisini göz önünde bulunduran 2 PL 

MTTM kullanılarak kestirilen madde parametre kestirim sonuçları farklılık göstermekte midir?  

3. Standart 2 PL MTK modeli ve 2 PL MTTM kullanılarak bireylere ilişkin elde edilen yetenek 

kestirim sonuçları farklılık göstermekte midir? 

 

YÖNTEM 

Veri Kaynağı ve Katılımcılar  

Araştırmada modellerin karşılaştırılması için TIMSS 2015 veri seti kullanılmıştır. TIMSS 2015 

uygulamasında sekizinci sınıflarda matematik alanında 14 soru kitapçığı bulunmaktadır. Bu çalışmada 

dört madde takımı içerisindeki 9 madde ve 22 bağımsız madde olmak üzere toplam 31 maddenin yer 

aldığı yedinci soru kitapçığı seçilmiştir. Analizlere dahil edilen 31 madde, 1-0 şeklinde ikili kodlanan 

maddelerdir.  
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Araştırmada TIMSS 2015 uygulamasına katılan tüm ülkelerin verisi kullanılmıştır. Ancak soruları 

cevaplamayan veya boş bırakan öğrencilerin elenmesi ile birlikte araştırmada toplam 8222 öğrenciye 

ilişkin veri kullanılmıştır.  

Veri Analizi  

İki MTK modeli, veri setine ayrı ayrı uygulanmıştır. Standart 2 PL MTK modelinde LID etkisi göz ardı 

edilirken, 2 PL MTTM’de LID etkisi de göz önünde bulundurulmuştur. Her iki model için analizler 

SCORIGHT paket programında (Version 3.0; Wang, Bradlow, & Wainer, 2005) yapılmıştır. Programda 

parametre kestirimleri için Bayes kestirim yöntemi kullanılmaktadır. 

BULGULAR 

Eğitim ve psikoloji alanında madde takımı etkisi varyansının 0.50 ile 2.00 arasında veya 2.00’den daha 

yüksek olması oldukça büyük madde takımı etkisi olarak değerlendirilir ve maddeler arasında yerel 

bağımlılık vardır şeklinde yorum yapılır (Wainer vd., 2000; Wang vd., 2002; Zhang, 2010). Simülasyon 

çalışmaları ile elde edilen sonuçlara göre ise madde takımı etki varyansının 0.25’ten düşük olması küçük 

etki olarak yorumlanır ve bu etki önemsiz kabul edilip göz ardı edilebilir (Wang vd., 2002; Zhang, Shen, 

& Cannady, 2010). Birinci araştırma sorusu kapsamında veri setinde yer alan dört madde takımı maddesine 

ilişkin olarak elde edilen madde takımı etki varyans değerleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Madde Takımı Maddelerine İlişkin Madde Takımı Etki Varyansları 

Madde 

Takımı 

Madde Sayısı Varyans SH 

MT 1 2 0.2112 0.0322 

MT 2 2 0.6756 0.0895 

MT 3 2 0.4480 0.0206 

MT 4 3 0.7087 0.0363 

Tablo 1’deki varyans değerlerinin 0.21 (MT 1) ile 0.71 (MT 4) arasında değiştiği görülmektedir. Buna göre 

literatürde yer alan madde takımı etki ölçütleri göz önüne alındığında MT 2 (0.67) ile MT 4’ten (0.71) elde 

edilen madde takımı varyanslarının büyük etkiye sahip olduğu şeklinde yorum yapılabilir. Buna karşılık 

MT 1’e ilişkin madde takımı etki varyansı 0.25’ten küçük olduğu için önemsiz madde takımı etkisi olarak 

değerlendirilir.  

İkinci araştırma sorusu kapsamında, standart 2 PL MTK modeli ile 2 PL MTTM’den elde edilen madde 

parametrelerinin karşılaştırılmasına yer verilmiştir. Tablo 2’de elde edilen ölçümlerin doğruluğunu 

göstermek amacıyla kullanılan bir indeks olan ölçme hatalarının yaklaşık ortalama karekökü (RMSE) de 

hesaplanmıştır (Linacre, 2012). Ayrıca her iki model için madde ayırt edicilik ve güçlük parametre 

kestirimlerine ilişkin Bayes güvenirlik katsayıları da (Rel.) hesaplanmıştır (Wainer vd., 2007). 

Tablo 2. 2 PL ve MTT Modelleri için Elde Edilen Madde Güçlük ve Ayırt Edicilik Değerleri 

Model 

a (Ayırt Edicilik)  b (Güçlük)  

Ort. Std.s Max. Min. RMSE Rel. Ort. Std.s Max.  Min.  RMSE Rel. 

MTTM 3.40 2.05 6.53 1.18 0.28 0.95 -0.15 0.77 -1.52 1.20 0.027 0.9601 

2 PLM 2.06 0.79 3.04 1.02 0.06 0.91 -0.14 0.76 1.20 -1.47 0.025 0.9609 

Her iki modelin ayırt edicilik parametresine ilişkin elde edilen RMSE değerleri MTTM için 0.28 ve 2 PLM 

için 0.06‘dır. Güçlük parametresi için hesaplanan RMSE değeri MTTM için 0.027 ve 2 PLM için 0.025’tir. 

Bayes güvenirlik katsayılarına bakıldığında ayırt edicilik parametresinde MTTM için R= 0.95 iken 2 PLM 
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için R= 0.91’dir. Bayes güvenirlik katsayısı için güçlük parametresinde MTTM için R= 0.9601 iken, 2 PLM 

için R= 0.9609’dur. 

Her iki modele ilişkin hesaplanan ayırt edicilik parametreleri arasındaki korelasyon değeri 0.76’dır. İki 

model tarafından her bir madde için hesaplanan ayırt edicilik parametreleri arasındaki farkların mutlak 

değerlerinin ortalaması 1.38 olarak bulunmuştur. Benzer şeklide MTTM ve 2 PLM’ ye ilişkin hesaplanan 

güçlük parametreleri arasındaki korelasyon değeri 0.99’dur. İki model tarafından her bir madde için 

hesaplanan madde güçlüğü kestirimleri arasındaki farkların mutlak değerlerinin ortalaması 0.0123 olarak 

bulunmuştur. Üçüncü araştırma sorusu kapsamında bireylere ilişkin yetenek parametresi kestirimleri ve 

betimsel istatistikleri ise Tablo 3’ te gösterilmektedir. 

Tablo 3. MTT ve 2 PL Modelleri için Birey Yetenek Parametrelerinin Betimsel İstatistikleri 

Model Ort Std.s Max Min RMSE Rel. 

MTTM -0.0030 0.9542 2.2545 -2.6669 0.3052 0.9072 

2 PLM -0.0002 0.9532 2.2585 -2.5766 0.2941 0.9131 

RMSE değeri. 𝜃’ lara ilişkin elde edilen standart hataların varyansların ortalama karakökü olarak 

hesaplanmaktadır. Tablo 3 incelendiğinde MTTM ve 2 PLM yetenek kestirim dağılımlarının birbirine 

benzer oldukları görülmektedir. Buna karşılık iki model arasındaki en büyük farklılık MTTM’nin 2 PLM’ye 

kıyasla daha büyük RMSE değerine ve daha küçük güvenirlik katsayısına sahip olmasıdır. MTTM ve 2 

PLM arasındaki korelasyon değeri 0.99 ve yetenek kestirimleri arasındaki farkların mutlak değerlerinin 

ortalaması 0.0467 olarak bulunmuştur.   

SONUÇ 

Yerel madde bağımlılığı olarak ifade edilen LID, maddeler arasındaki madde takımı etkisinden meydana 

gelmektedir. Madde takımı etki varyansının büyüklüğü LID değerini etkilemekte ve varyans arttıkça LID 

değeri de artmaktadır. Araştırmada yerel bağımlılığa neden olan madde takımı etkisinin ikinci ve dördüncü 

madde takımı maddelerde yüksek çıktığı bulunmuştur. Diğer iki madde takımı maddeye ilişkin elde edilen 

madde takımı etki varyansının ise düşük çıktığı görülmüştür. Böylece madde takımı etki varyansının 

0.50’den büyük olduğu MT 2 ve MT 4 maddelerinde LID’ in olduğu söylenebilir.  

Araştırma kapsamında. madde takımı etkisini göz önünde bulunduran MTTM ile kestirilen maddelerin ayırt 

edicilik parametreleri ve 2 PLM ile kestirilen ayırt edicilik parametreleri arasındaki korelasyon 0.76 olarak 

bulunmuştur. Bu da iki model tarafından kestirilen ayırt edicilik parametrelerinin orta düzeyde ilişkili 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca ayırt edicilik parametresine ilişkin olarak hesaplanan Bayes güvenirlik 

katsayısı MTTM model için 0.95 ve 2 PLM için 0.91 olarak bulunmuştur. Ayırt edicilik parametresine 

ilişkin elde edilen RMSE değeri MTTM’ ye kıyasla 2 PLM için daha düşük bulunmuştur. Bu sonuç 

literatürdeki diğer çalışmalar ile paralellik göstermektedir (Ackerman, 1987; Yen, 1993; Chang & Wang, 

2010). Bireylerin yeteneklerine ilişkin kestirilen parametre değerleri göz önüne alındığında iki model 

arasındaki korelasyon değeri 0.9980 olarak bulunmuştur. DeMars (2006) PISA verisine iki faktör model, 

MTTM, bağımsız madde modeli ve çok kategorili madde modellerini uyguladığı çalışmasında, modellerin 

yetenek parametresi kestirimleri arasındaki korelasyon değerlerini 1.00’a yakın bulmuştur. Dolayısıyla bu 

çalışmadan yetenek parametreleri ile ilgili elde edilen sonuç da literatürdeki çalışmalarla benzerlik 

göstermektedir. 

Elde edilen bu sonuçlar değerlendirildiğinde yerel bağımlılığın göz önüne alınmadığı MTK modellerinin 

kullanılması durumunda. yetenek parametrelerinin. güçlük parametrelerinin ve güvenirlik kestirimlerinin 

olduğundan çok yüksek tahmin edildiği görülmüştür (Baghaei, 2010; Zhang, 2010). Yüksek madde takımı 

etkisi ile meydan gelen LID ’in, şişirilmiş madde ayırt edicilik tahminlerine, yetenek kestirimlerine ve aşırı 

tahmin edilen güvenirlik kestirimlerine sebep olduğu görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar göz önüne 

alındığında, madde takımı maddelerin yer aldığı testlerin MTK modelleri ile analiz edilmesinde iki aşamalı 

bir süreç izlenebilir. Buna göre ilk olarak herhangi bir madde takımı modeli kullanılarak, madde takımı 
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etkisinin büyüklüğü kontrol edilebilir. Daha sonra, eğer madde takımı etkisi önemsiz derecede küçük ise 

iki kategorili veya çok kategorili standart MTK modelleri kullanılabilir.  
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Özet: Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik hissettikleri kaygı düzeylerinin 

belirlenebilmesi amacıyla matematik öğretimine yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.Genel tarama 

modeline dayalı olarak gerçekleştirilen bu çalışma, 2016–2017 eğitim–öğretim yılında Türkiye’de öğrenim gören ve 

dört farklı çalışma grubunda yer alan 956 sınıf öğretmeni adayı üzerinde yürütülmüştür. Birinci çalışma gurubunda 

yer alan 404 sınıf öğretmeni adayının 96’sı açık uçlu soruların uygulanmasında, 308’i ise açımlayıcı faktör analizi 

çalışmalarında yer almıştır. İkinci çalışma grubunda yer alan 305 öğretmen adayı doğrulayıcı faktör analizi, üçüncü 

çalışma grubunda  yer alan 108 öğretmen adayı ölçüt geçerliği ve dördüncü çalışma grubunda yer alan 139 öğretmen 

adayı ise test–tekrar test güvenirliğine ait çalışmalarda yer almıştır.Temel bileşenler analizi sonucunda 31 maddeden 

oluşan tek faktörlü yapının toplam varyansın %47.43’ünü açıkladığı görülmüştür.Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 

(0 ≤ X2/df=1.483 ≤ 2, RMSEA=0.040, RMR=0.050, AGFI=0.908, TLI=0.972, CFI=0.976, IFI=0.976, GFI=0.928, 

NFI=0.930 ve RFI=0.919) ve gerekli görülen düzenlemeler doğrultusunda Matematik Öğretim Kaygısı Ölçeği’ne ait 

tek faktörlü ve 19 maddeden oluşan yapı doğrulanmış ve ölçeğe ait Cronbach Alfa değeri 0.93 olarak belirlenmiştir.      
  

Anahtar Kelimeler: Matematik Öğretim Kaygısı, Öğretim Kaygısı, Kaygı, Geçerlik, Güvenirlik.  

GİRİŞ  

 Daha küçük yaşlardan itibaren matematiksel işlemleri yapabilen çocukların okula başladıktan sonra 

matematik dersine karşı tepkilerinde değişiklik gözlenmektedir.Özellikle yaşamdan kopuk ve kuru biçimde 

yapılan öğretim, ölçmede kullanılan klişe yaklaşımlar öğrencilerin başarısında istenen düzeye ulaşılmasını 

engellemekte ve daha da önemlisi, matematiğe karşı önyargılı bireyler yetişmesine neden olmaktadır 

(Umay, 1996). Bu konuda yapılmış araştırmalara göre dünyadaki birçok öğrencinin matematiğe yönelik 

kaygı geliştirdikleri görülmektedir (Aiken, 1970; Baloğlu,1999; Bessant, 1992; Bourne, 1995; Campbell 

ve Evans, 1997; Chipman ve diğerleri, 1992; Gierl ve Bisanz, 1995; Hembree, 1990; Izard, 1972; Kitchens, 

1995; Ma ve Xu, 2004; Posamentier ve Stepelman, 1986; Richardson, 1980; Skiba, 1990; Şahin, 2004; 

Tobias, 1978; Tobias, 1990; Zettle ve Houghton, 1998; Zettle ve Raines, 2000).Birçok öğrenci de 

matematiği anlamada ve öğrenmede zorluk yaşamaktadır (Mc Leod ve Adams, 1989; Yetkin, 

2003).Matematik problemlerinin çözümünü anlamayan öğrenciler, işlemlerdeki başarısızlıkları sonucunda 

hayal kırıklığı yaşamaktadır.Zaman içinde gelişen olumsuz tepkiler de matematik kaygısının ortaya 

çıkmasına ve gelişmesine neden olmaktadır (Alkan, 2011).  
 Öğrencide matematik kaygısının oluşumunda, matematik öğretmenlerinin derse karşı tutumları, 

öğrencilerin matematik dersine karşı kendi tutum ve yargılarının yarattığı etkilere göre çok daha önemli yer 

tuttuğu, öğretmene ait olumsuz tutumların öğrenmeyi doğrudan etkilediği belirtilmektedir (Üldaş, 

2005).Öğretmenlerin yaşadğı matematik kaygısının matematiğe karşı olumsuz duygu, düşünce ve 

davranışlara sebep olması nedeniyle bu durumun matematik öğretimine doğrudan etki ettiği ifade 

edilmektedir (Bulut ve Tarım, 2006).Bu bağlamda öğretme kaygısı Gardner ve Leak (1994) tarafından, 
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sınıf içi etkinliklerin hazırlığı ve uygulanmasını içeren öğretme süreciyle ilgili yaşanan kaygı olarak 

tanımlanmaktadır.  Matematik öğretme kaygısı ise, öğretmenlerin matematiksel kavram, teorem, formül 

veya problem çözme öğretiminde yaşadıkları gerginlik ve kaygı duygusu olarak tanımlanmaktadır ve 

öğrenilmesi ve öğretilmesinde zorluk çekilen matematik dersinde de öğretmen adayları açısından öğretme 

kaygısının daha çok önem arz ettiği belirtilmektedir (Peker, 2006).Ayrıca Peker (2009b) öğretme kaygısının 

belirli bir sorun olarak göründüğünü ifade etmektedir. Öğretmen adaylarının ya da öğretmenlerin 

matematik öğretmeye yönelik kaygılarının sebeplerinin; öğretilecek konunun zor olması, öğretmen 

adaylarının ya da öğretmenin konunun öğretimine yönelik almış olduğu eğitimin yetersiz gelmesi, 

öğretmen adayının ya da öğretmenin öğretmenlik mesleğine olan ilgi düzeyinin yetersiz olması, öğretmen 

adayının ya da öğretmenin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun öğretim yapamaması vb. gibi olabileceği 

de belirtilmektedir (Peker, 2008). 

 Bu bağlamda özellikle sınıf öğretmenlerinin yüksek kaygı seviyelerine sahip olmalarının öğrenciler 

açısından etkilerinin büyük olabileceği düşünülmektedir (Hadfield ve McNeil, 1994).Bu nedenle sınıf 

öğretmenlerinin matematiğe karşı sahip oldukları tutumları öğrencilerine bu tutum ve davranışları nasıl 

aktardıklarını anlamak önemlidir (Bowd ve Brady, 2003). Sınıf öğretmenlerinin matematiğe yönelik 

kaygılarının tespiti, öğretmenlerin öğrencileri için her türlü çabayı göstermeleri ve etkili bir matematik 

öğrenme ve öğretme süreçleri için gerekli bir kanıttır (Sarı, 2014).Çünkü matematik kaygısının matematik 

öğretim kaygısı üzerinde doğrudan ve doğal bir etkisinin olduğu düşünülmekte (Peker ve Ertekin, 2011) ve 

öğretmenlere ait bu tür davranışların ortaya çıkarılmasını etkili bir eğitim–öğretim süreci açısından önemli 

olabileceği görülmektedir.Levine (1993) matematik öğretminde öğrenci merkezli anlayişı benimseyen sınıf 

öğretmeni adaylarının matematik öğretimi kaygısının öğretmen merkezli anlayışı benimseyen adaylara 

göre daha düşük olduğunu ifade etmektedir. Levine (1996) kaygı düzeyleri yüksek olmayan sınıf öğretmeni 

adaylarının sürekli ve etkili bir biçim matematik öğretimi ile ilgilendiklerini, kaygı düzeyleri yüksek olan 

öğretmen adaylarının ise matematik öğretimi ile ilgili yaratıcı stratejiler geliştirerek ilgilendiklerini bunun 

sonucunda matematik kaygı düzeylerinin azaldığını ifade etmiştir.Bu nedenle sınıf öğretmenleri adaylarının 

matematik öğretimine yönelik kaygı düzeylerinin belirlenmesi verimlilik açısından önemli olarak 

görülmektedir.Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik hissettikleri kaygı 

düzeylerinin belirlenebilmesi amacıyla matematik öğretimine yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesini 

hedeflenmektedir.  

 

YÖNTEM 

 Genel tarama modeline dayalı olarak gerçekleştirilen bu çalışma, 2016–2017 eğitim–öğretim 

yılında Türkiye’de öğrenim gören ve dört farklı çalışma grubunda yer alan 956 sınıf öğretmeni adayı 

üzerinde yürütülmüştür. Birinci çalışma gurubunda yer alan 404 sınıf öğretmen adayının 96’sı açık uçlu 

soruların   uygulanmasında,  308’i  ise (X̅= 21.87, Ss=1.83; Kadın=233, Erkek=75)   açımlayıcı    faktör 

analizi çalışmalarında kullanılmıştır.İkinci çalışma grubunda 305 (X̅=21.95, Ss=1.31; Kadın=234,                    

Erkek=71),üçüncü çalışma grubunda 108 (X̅=21.80, Ss=1.01; Kadın=91,Erkek=10) ve dördüncü çalışma 

grubunda 139 (Kadın=111; Erkek=28) sınıf öğretmeni adayı yer almaktadır.Matematik Öğretim Kaygısı 

Ölçeği’nin (MÖKÖ) geliştirilmesi amacıyla De Vellis (2014), Tavşancıl (2006) ve Erkuş (2014) tarafından 

önerilen süreçler takip edilmiştir. İlk olarak ilgili alan yazı ve ölçme araçları taranmış ve 

incelenmiştir.Sonrasında sınıf öğretmeni adaylarına açık uçlu sorular yöneltilerek kuramsal tanım 

çerçevesinde 57 ölçek maddesi hazırlanmıştır.Yazılan bu maddeler, psikolojik danışma ve rehberlik ve 

doktora düzeyinde kaygı alanında çalışmaları bulunan uzman kişilere gönderilmiş, yapılan öneriler 

doğrultusunda 5 madde çıkarılmış ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır.Düzenlenen bu maddeler, anlaşılırlık 

bakımından Türkçe uzmanı ve ölçme ve değerlendirme uzmanı tarafından incelenerek 52 maddeden oluşan 

ölçek hazırlanmıştır.Ölçeği cevaplayan sınıf öğretmeni adaylarından her biri, ölçek maddelerinde ifade 

edilen kaygı durumlarına 1–5 arasında derecelendirilen seçeneklerden birini işaretleyerek cevap 

vermişlerdir. Ölçekte yer alan her bir madde 1 (Hiç Katılımıyorum), 2 (Biraz Katılıyorum), 3 (Kısmen 

Katılıyorum), 4 (Çoğunlukla Katılıyorum), 5 (Tamamen Katılıyorum) biçiminde Likert tipi 5 seçenekten 

oluşmaktadır.Hazırlanan bu ölçek araştırmaya gönüllü olarak katılan sınıf öğretmeni adaylarına yönergeler 
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doğrultusunda araştırmacılar tarafından uygulanmıştır.Matematik Öğretimi Yeterlik İnanç Ölçeği öğretmen 

adaylarının matematik öğretimi yeterlik inançlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir.Ölçekte, 10’ü düz 7 

ters kodlanan toplam 17 madde yer almaktadır.Ölçeğin orjinali, Enochs, Simith ve Huinker (2000) 

tarafından geliştirilmiş, Türkçeye ilk uyarlaması Çakıroğlu (2000) tarafından, ikinci uyarlaması ise 

Hacıömeroğlu ve Şahin–Taşkın(2010) tarafından gerçekleştirilmiştir ve bu çalışmada güncel olan uyarlama 

kullanılmıştır.Bu çalışmada değişkenler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesinde SPSS 22.00 paket 

programı kullanılmıştır.Açımlayıcı faktör analizi (AFA) kapsamında temel bileşenler analizi, Kaiser Ölçütü 

(eigenvalue >1) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.Açımlayıcı faktör analizi sonrasında tek boyutlu olduğu 

tespit edilen ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek amacıyla Cronbach Alfa katsayısı 

hesaplanmıştır.Doğrulayıcı faktör analizi ise AMOS 18.00 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir 

(Byrne, 2009).Ölçeğin ölçüt geçerliği çalışması kapsamında Matematik Öğretimi Yeterlik İnanç Ölçeği 

(MÖYİÖ) ile arasında Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Analizler 

yapılmadan önce çalışma gruplarının her birinde, verinin tek değişkenli normal dağılıma sahip olup 

olmadığı incelenmiş ve tüm çalışma gruplarında verinin tek değişkenli normal dağılım gösterdiği ve 

çarpıklık ve basıklık değerlerinin –1  ve +1 aralığında yer aldığı belirlenmiştir (Muthén & Kaplan, 1985). 

BULGULAR 

Açımlayıcı Faktör Analizi 

 Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) çalışmaları için öncelikli olarak 52 maddeden oluşan MÖKÖ’nin 

uygulandığı çalışma grubundan elde edilen verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı incelenmiştir.Bu 

kapsamda Bartlett Küresellik Test’ine ait ki–kare değeri 8973.88 (p<0.000) ile anlamlı, Kaiser–Meyer–

Olkin değeri ise (0.949) ile yeterli bulunmuştur.Bu sonuçlar ışığında birinci çalışma grubundan elde edilen 

verilerin faktör analizine uygun olduğu tespit edilmiştir (Albayrak, 2006; Şencan, 2005).MÖKÖ’nin faktör 

yapısının belirlenmesi amacıyla screen–plot  ve eigenvalue >1.0 kriterleri ölçüt alınarak gerçekleştirilen 

temel bileşenler analizi sonucunda 31 maddeden oluşan tek faktörlü bir yapı belirlenmiş ve tespit edilen bu 

yapının toplam varyansın %47.43’ünü açıkladığı görülmüştür (Kline, 1994).  

 Tek faktörlü bir yapıya sahip ölçme araçlarının güvenirliğinin belirlenmesinde oldukça tutarlı 

sonuçlar vermesinden dolayı, MÖKÖ’nin güvenirlik katsayısının hesaplanmasında Cronbach Alfa katsayısı 

tercih edilmiştir (Tan, 2009).Bu doğrultuda Chronbach Alpha katsayısı için kabul edilebilir alt sınır değeri 

olarak ≥ 0.70 belirlenmiş ve MÖKÖ’nün güvenirlik değeri 0,96 gibi yüksek bir değer bulunmuştur (Hair 

et.al.,1998; Nunnally ve Bernstein, 1994).MÖKÖ’nin test–tekrar test güvenirlik katsayısı ise 0,703 olarak 

hesaplanmış ve bu değerin kabul edilebilir sınır değerine eşit olduğu görülmüştür. Aşağıda yer alan Tablo 

1’de MÖKÖ’nin maddelerine ait faktör yük değerleri, ortak varyans ve ölçeğin tek faktörlü yapısına ilişkin 

Cronbach Alfa katsayısı verilmiştir. 

  

Tablo 1.  Matematik Öğretimi Kaygısı Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları (N=308) 

Madde No Madde Faktör 1 
Ortak 

Varyans 

M29 Matematiksel işlemleri öğrenci anlamadığında nasıl açıklayacağım endişesi yaşarım. 0.770 0.613 

M27 Matematik dersini işlerken öğrencilerim arasında düzey farklılıklarının artmasından endişelenirim. 0.747 0.591 

M40 Deneyim kazanana kadar matematik kavramlarını zamanında kazandıramamaktan korkarım. 0.737 0.631 

M44 Matematik dersini öğrencilerimin düzeylerine göre anlatamayacağım endişesi yaşarım. 0.732 0.539 

M23 Matematik dersinde soyut kavramları somutlaştıramama düşüncesi beni korkutur. 0.730 0.599 

M35 Matematik öğretirken bireysel farklılıkları göz önünde bulundurma zorunluluğu beni endişelendirir. 0.729 0.646 

M43 Matematik kavramlarını kazandırırken nasıl öğreteceğimi bilmediğim için tedirgin olurum. 0.726 0.605 

M46 Matematik dersinde hazırbulunuşluk düzeyi farklı olan öğrencilerimi aynı düzeye getiremeyeceğim endişesi 

yaşarım. 

0.724 0.559 

M26 Matematik dersinde işlenecek konuyu günlük yaşamla ilişkilendiremeyeceğim endişesi yaşarım. 0.722 0.635 

M31 Matematik programındaki kazanımları zamanında bitiremeyeceğim endişesi yaşarım. 0.722 0.525 

M50 Matematik dersinde problemleri çözemezsem sınıftaki hâkimiyetimi kaybetmekten korkarım. 0.719 0.752 

M52 Matematik dersinde kendimi yeterli hissetmediğim konuları öğrencilerime nasıl kazandıracağım endişesi 

yaşarım. 

0.705 0.587 

M51 Matematik dersinde problemleri çözemezsem öğrencilerimin güvenini kaybetmekten korkarım. 0.698 0.711 

M25 Matematik dersine uygun yöntem ve tekniği kullanamama endişesi yaşarım. 0.697 0.589 

M41 Öğrencilerimin matematik dersine aktif katılımını sağlayamama endişesi yaşarım. 0.696 0.630 
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M22 Bir kavramı matematiksel cümleye (ör: 2+3) dönüştürdüğümde öğrencinin anlayamayacağı düşüncesi beni 

tedirgin eder. 

0.696 0.586 

M34 Matematik dersinde öğrencilerimin düzeyine uygun etkinlik hazırlama endişesi yaşarım. 0.695 0.554 

M49 Matematik dersinde öğrencilerin düzey farklılıklarının derse olan ilgiyi azaltacağı düşüncesi beni rahatsız 

eder. 

0.692 0.561 

M39 Matematiği sevdiremeyeceğim düşüncesi beni huzursuz eder. 0.679 0.671 

M18 Matematik dersinde öğrencilerin düzey farklılıklarının ders işleme hızımı etkilemesinden korkarım. 0.674 0.558 

M21 Matematik dersine ilgisi az olan öğrencilerin diğer öğrencilerin ilgisini azaltmasından korkarım. 0.674 0.608 

M37 Matematik programını yetiştiremezsem ailelerin beni eleştirmesinden huzursuz olurum. 0.672 0.495 

M33 Matematik programını yetiştiremezsem okul yöneticilerinin beni eleştirmesinden korkarım. 0.659 0.509 

M19 Meslek yaşantımın ilk yıllarında öğrencilerimin matematik dersindeki hazırbulunuşluk düzeylerinin farklı 

olması beni korkutur. 

0.656 0.621 

M28 Matematik öğretimine yönelik yeterli bilgiye sahip olmadığımı düşündüğümden endişelenirim. 0.651 0.634 

M48 Matematik dersinde problemleri çözemezsem öğrencilerin gözünde küçük düşmekten korkarım. 0.648 0.636 

M24 İşleyeceğim bir sonraki dersin matematik olduğunu bilmek beni huzursuz eder. 0.647 0.693 

M15 Öğrencilerin matematik dersindeki düzey farklılıklarının sınıf hâkimiyetimi etkilemesinden endişelenirim. 0.630 0.599 

M30 Matematik dersinde düzey farklılıkları olan öğrencilerimin zamanla kendilerini sınıftan soyutlayabilecekleri 

düşüncesi beni huzursuz eder. 

0.606 0.615 

M3 Matematiğe yönelik önyargılarımdan dolayı öğrencileri motive edemeyeceğim endişesi yaşarım. 0.585 0.455 

M13 Yeterli deneyime sahip olmadığım için matematik dersinde kendimi huzursuz hissederim. 0.585 0.414 

Chronbach’s  Alpha Coefficient                 0.96 

 

Doğrulayıcı Faktör Analizi  

 MÖKÖ’nin doğrulayıcı faktör analizini (DFA) gerçekleştirmek amacıyla AMOS 18.00 programı 

kullanılmış ve model parametrelerinin kestiriminde maksimum olabilirlik yöntemi tercih edilmiştir 

(Tezbaşaran, 1997). Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 31 maddeden ve tek boyuttan oluşan yapı 

doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiş ve bazı maddelerin birbirleriyle yüksek ilişki gösterdiği 

gözlemlenmiştir.Bu açıdan ilişki gösteren maddeler testten çıkarılmış ve önerilen modifikasyonlar 

yapıldıktan  sonra  19 madde  ve  tek  boyutlu  MÖKÖ’i  elde edilmiştir.Aşağıda verilen Şekil 1’de 

MÖKÖ’nin doğrulayıcı faktör analizi değerleri ve gerçekleştirilen modifikasyonlar gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. MÖKÖ Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
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 DFA’de tüm uyum ölçütleri için kullanışlı olan ve mutlak, kademeli ve sınırlı uyum biçiminde 

temsil edilebilen üç tip uyum olduğu belirtilmektedir (Schumacker ve Lomax, 2010).Bu çalışmada mutlak 

uyumu değerlendirmek için X2, RMSEA, GFI ve RMR kullanılmıştır.AGFI, NFI,TLI, CFI, RFI ve IFI ise 

kademeli uyum ölçütleri olarak kullanılmıştır. Aşağıda yer alan Tablo 2’de DFA’ya ilişkin uyum değerleri 

gösterilmiştir.  
 

Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi İyilik Uyum Değerleri 

X2 X2/df P-Değeri RMSEA GFI RMR AGFI NFI TLI CFI RFI IFI  

220.963* 1.483   0.000   0.040 0.928 0.050 0.908 0.930 0.972 0.976 0.919 0.976  

    * p<0.01 

 Tablo 2’yi incelediğimizde X2 değerinin (X2=220.963; df=126, p<0.01) anlamlı olduğu 

görülmektedir (Timm, 2002).Fakat bu istatistik zayıf mutlak uyum olarak nitelendirilmektedir (Timm, 

2002). İlgili alan yazı incelendiğinde X2 değerinin büyük örneklemlerde anlamlı çıktığı görülmektedir 

(Byrne, 1989). Bu sebeple önerilen diğer bir istatistik olan X2/df hesaplanmış ve bu istatistiğin                (0≤ 

X2/df=1.483 ≤ 2) iyi uyum değeri gösterdiği görülmüştür (Kline, 2011; Sümer, 2000).Diğer uyum indeksleri 

incelendiğinde RMSEA (0.040), RMR (0.050), AGFI (0.908), TLI (0.972), CFI (0.976) ve IFI (0.976) 

değerlerinin iyi uyuma sahip olduğu görülmektedir.Kabul edilebilir uyum değerlerine sahip indeksler ise 

GFI (0.928), NFI (0.930) ve RFI (0.919) indeksleridir. (Hair et al.,2014; Browne & Cudeck, 1993; 

Baumgartner & Homburg, 1996; Bentler, 1980; Bentler & Bonett, 1980; Marsh, Hau, Artelt, Baumert & 

Peschar, 2006; Schermelleh–Engel  & Moosbrugger, 2003; Kline,1991). Bu değerler incelendiğinde 

MÖKÖ’nin oldukça iyi uyum değerlerine sahip olduğu söylenebilir. Aşağıda yer alan Tablo 3’te DFA 

sonucunda oluşan 19 maddelik MÖKÖ’i, bu ölçeğe ait standartlaştırılmış faktör yükleri ve standart hata 

değerleri verilmiştir. 

 

Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Madde İstatistikleri 

Madde No   
Standartlaştırılmış 

Faktör Yükleri 
S.E. 

M3 Matematiğe yönelik önyargılarımdan dolayı öğrencileri motive 

edemeyeceğim endişesi yaşarım. 

0.577  

M13 Yeterli deneyime sahip olmadığım için matematik dersinde kendimi 

huzursuz hissederim. 

0.580 0.096 

M18 Matematik dersinde öğrencilerin düzey farklılıklarının ders işleme hızımı 

etkilemesinden korkarım. 

0.614 0.111 

M21 Matematik dersine ilgisi az olan öğrencilerin diğer öğrencilerin ilgisini 

azaltmasından korkarım. 

0.647 0.119 

M22 Bir kavramı matematiksel cümleye (ör: 2+3) dönüştürdüğümde öğrencinin 

anlayamayacağı düşüncesi beni tedirgin eder. 

0.705 0.127 

M25 Matematik dersine uygun yöntem ve tekniği kullanamama endişesi yaşarım.   0.740 0.120 

M27 Matematik dersini işlerken öğrencilerim arasında düzey farklılıklarının 

artmasından endişelenirim. 

0.684 0.117 

M28 Matematik öğretimine yönelik yeterli bilgiye sahip olmadığımı 

düşündüğümden endişelenirim. 

0.783 0.134 

M29 Matematiksel işlemleri öğrenci anlamadığında nasıl açıklayacağım endişesi 

yaşarım. 

0.800 0.129 

M30 Matematik dersinde düzey farklılıkları olan öğrencilerimin zamanla 

kendilerini sınıftan soyutlayabilecekleri düşüncesi beni huzursuz eder. 

0.628 0.125 

M31 Matematik programındaki kazanımları zamanında bitiremeyeceğim endişesi 

yaşarım. 

0.770 0.124 

M33 Matematik programını yetiştiremezsem okul yöneticilerinin beni 

eleştirmesinden korkarım. 

0.757 0.129 

M34 Matematik dersinde öğrencilerimin düzeyine uygun etkinlik hazırlama 

endişesi yaşarım. 

0.757 0.125 

M35 Matematik öğretirken bireysel farklılıkları göz önünde bulundurma 

zorunluluğu beni endişelendirir. 

0.767 0.122 

M41 Öğrencilerimin matematik dersine aktif katılımını sağlayamama endişesi 

yaşarım. 

0.469 0.157 
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M43 Matematik kavramlarını kazandırırken nasıl öğreteceğimi bilmediğim için 

tedirgin olurum. 

0.709 0.119 

M48 Matematik dersinde problemleri çözemezsem öğrencilerin gözünde küçük 

düşmekten korkarım. 

0.427 0.203 

M49 Matematik dersinde öğrencilerin düzey farklılıklarının derse olan ilgiyi 

azaltacağı düşüncesi beni rahatsız eder. 

0.660 0.115 

Chronbach’s Alpha  0.930  

 

Ölçüt Geçerliği 

 MÖKÖ’nin ölçüt geçerliği çalışmaları kapsamında üçüncü çalışma grubunda yer alan sınıf 

öğretmeni adaylarına Matematik Öğretimi Yeterlik İnanç Ölçeği ile Matematik Öğretim Kaygısı Ölçeği 

uygulanmış ve aralarındaki Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Hesaplanan korelasyon katsayısı 

orta düzeyde negatif (r = – 0.43) ve anlamlı (p<0.01, n=108) bir ilişki göstermiştir (Büyüköztürk, 2012). 

Bu sonuçlar ışığında MÖKÖ’nin eş zaman ölçüt geçerliğini sağladığı söylenebilir.    

SONUÇ 

 Gerek sınıf öğretmenlerinin ve gerekse gelecekte öğretmen olacak sınıf öğretmeni adaylarının 

derslere yönelik göstermiş oldukları olumlu yada olumsuz tutum, kaygı ya da tepkiler birçok yönden 

öğrencileri etkileyebilmekte ve öğrencilerin tüm akademik yaşantısı için kılavuz görevini görmektedir.Bu 

nedenle öğretmenlerin yüksek kaygı seviyelerine sahip olmalarının öğrenciler açısından etkilerinin büyük 

olabileceği öngörülebilmektedir (Hadfield ve McNeil, 1994).Özellikle sınıf öğretmenlerinin matematiğe 

karşı sahip oldukları tutum ve davranışları öğrencilerine nasıl aktardıklarını anlamak önemlidir (Bowd ve 

Brady, 2003).Bu açıdan sınıf öğretmenlerinin ve adaylarının matematiğe yönelik kaygılarının tespiti, 

öğretmenlerin, öğrencileri için her türlü çabayı göstermeleri ve etkili bir matematik öğrenme ve öğretme 

süreci için gerekli bir kanıttır (Sarı, 2014).Çünkü matematik kaygısının matematik öğretim kaygısı üzerinde 

doğrudan ve doğal bir etkisinin olduğu düşünülmekte (Peker ve Ertekin, 2011) ve öğretmenlere ait bu tür 

davranışların ortaya çıkarılmasının eğitim–öğretim süreci açısından önemli olabileceği 

görülmektedir.Levine (1993) matematik öğretiminde öğrenci merkezli anlayişı benimseyen sınıf öğretmeni 

adaylarının matematik öğretimi kaygısının öğretmen merkezli anlayışı benimseyen adaylara göre daha 

düşük olduğunu ifade etmektedir. Bu açıdan sınıf öğretmenleri adaylarının öğrenme ve öğretmen sürecine 

yönelik tercihleri ve tepkilerinin belirlenmesi sürece yönelik ipuçları sunabilecektir.Sınıf öğretmeni 

adaylarının Matematik Öğretimi Yeterlik İnanç Ölçeği’ne ait puanları ile Matematik Öğretim Kaygısı 

Ölçeği puanları arasında orta düzeyde negative ilişki belirlenmiştir                (r = –0.43, p<0.01).Bu sonuçlar 

Levine’nin (1996) çalışması ile paralellik göstermiştir. Levine (1996) kaygı düzeyleri yüksek olmayan sınıf 

öğretmeni adaylarının sürekli ve etkili bir biçimde matematik öğretimi ile ilgilendiklerini benzer bir 

biçimde kaygı düzeyleri yüksek olan öğretmen adaylarının ise matematik öğretimi ile ilgili yaratıcı 

stratejiler geliştirerek dersle ilgilendiklerini bunun sonucunda matematik kaygı düzeylerinin azaldığını 

ifade etmiştir. 
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Abstract: The purpose of this study is to determine whether or not items of English test of Undergraduate Placement 

Exam (UPE) in 2016 include DIF in terms of gender and school type. Mantel Haenszel (MH), Simultaneous Item Bias 

Test (SIBTEST) and Multiple Indicator and Multiple Causes (MIMIC) methods were used for DIF analyses. 

There are 80 items in UPE English test. However 20 testlet items were not included in this study. Therefore; data set 

consisted of 59818 examinees’ responses to 60 dichotomous scored items obtained from 2016 UPE English exam. 

Results of the study revealed that one item in UPE English test showed DIF with respect to gender and eleven items 

included DIF in terms of school type. This indicated the necessity of research on foreign language tests. 

 

Keywords: Undergraduate Placement Exam, Differential item functioning , Mantel Haenszel, SIBTEST, MIMIC 

 

INTRODUCTION   

Large scale tests are commonly used throughout the world with the aim of selection and placement of the 

students. Especially in university entrance exams, these tests have a major role in selecting students who 

have the ability and interest in accordance with the departments. To make fair and right decisions based on 

the test results, the ability to be measured in the test should be evaluated accurately. Therefore, it is 

important to have well-qualified items for the tests. 

 

Differential item functioning (DIF) exists when the examinees from different groups have differing 

probabilities on an item, after they are matched on the ability being measured (Zumbo, 1999). DIF is 

evidence that test does not measure same construct for all the examinees. Thus, it is significant to conduct 

DIF analyses to make fair and unbiased tests (Walker, 2011). 

 

Every year Undergraduate Placement Exam (UPE) is held in Turkey. Since it shapes the future of the 

students as well as the country, to make equal and valid exams is higly significant. English is an 

international language and frequently used in science and technology. Hence it is important to have well-

qualified language tests. There are some research about language tests (Lin & Wu, 2003; Abbott, 2007; 

Kan, 2007; Karakaya & Kutlu, 2012; Song, 2014). However more studies should be conducted to improve 

test quality.  

 
This study aims to make a contribution to research related to language tests. For this pupose, DIF analyses 

of 2016 UPE English test were conducted with respect to gender and school type. SIBTEST, MH, and 

MIMIC methods were used for DIF analysis. 

METHODOLOGY 

This study is a descriptive research in that it investigates DIF of English test items in UPE. Population of 

the study consists of 88284 examinees who took English test in 2016 year UPE. Data set included 87 school 

types and 74 of them were not analyzed because a part of them was less than 1% of data set and the others 

were closed by Ministry of National Education. Rest of the schools was gathered under four school types 

as they have similar educational objectives. Those four schools are vocational high school (VHS), Anatolian 

high school (AHS), religious vocational high school (RVHS) and private high school (PHS). Analyses were 

mailto:eltrabia42@hotmail.com
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carried out using data from 59818 examinees after outliers were removed. Distribution of data according to 

gender and school type is reported in Table 1. 

 

Table 1. Gender and School Type Distribution 

Group                              N      % 

Gender  

    Female                     36101 

    Male                         23717 

School Type 

    Vocational                10140 

    Anatolian                  21618 

    Religious V.             11194 

    Private                      16866 

Total                             59818 

 

60.4 

39.6 

 

17.0 

36.1 

18.7 

28.2 

100 

 

In this study, DIF analyses were conducted using R software on the data set consisting of 59818 

examinees. English test includes 80 items; however, 20 testlet items were excluded from the analysis. 

Therefore; 60 dichotomous scored items were analyzed in terms of gender and school type. 

Data Set 

Data set used in this research was obtained from Research and Development Unit of Student Selection and 

Placement Center. 

Data Analysis 

Test items on the data set were scored as 1 for correct response and 0 for wrong or blank response. To 

determine the dimensions of the test, factor analysis was made. It was made based on tetrachoric correlation 

matrix and parallel analysis was used to decide the number of factors. It was found that there were 3 

dimensions. These dimensions were vocabulary and grammar knowledge (15 items), reading 

comprehension (33 items) and translation (12 items). 

 

Descriptive statistics and item statistics according to groups were calculated based on three dimensions. 

Results showed that statistics related to gender were similar however; school types differed from each other. 

Then, DIF analysis was made by using SIBTEST, MH and MIMIC methods. 

 

Mantel-Haenszel: Mantel Haenszel statistic was proposed by Holland and Thayer (1988) and it was 

commonly used for DIF detection since then.  In this method two groups are matched on the ability and the 

probability of success on the item is compared between groups. Total test scores are generally used for 

matching. Then odds ratio (α) is estimated. Because interpretation of this statistic is difficult, the log of  α 

taken and it is multiplied by -2,35 so that ∆MH statistic is produced (Clauser & Mazor, 1998). Zieky (1993) 

classified   ∆MH statistic as the following: |∆MH| < 1 indicates negligible DIF, 1 ≤ |∆MH|  ≤ 1,5 indicates 

moderate DIF and |∆MH| ≥ 1,5 indicates large DIF. Positive values of ∆MH show DIF against reference 

group and negative values of ∆MH show DIF against the focal group. 

SIBTEST: SIBTEST was developed by Shealy and Stout (1993) and is based on the standardization 

procedure. With this method, items or item bundles in the secondary dimension can be detected and DIF 

analysis can be carried out. 𝛽 parameter is used to identify the size of DIF for items or item bundles (Gierl 

& Khaliq, 2001). Guidelines for classifying the size of proposed by Roussos and Stout (1996) has three 

levels : negligible DIF (|β| < 0,059), moderate DIF (0,059 ≤ |β|  ≤ 0,088) and large DIF (|β| > 0,088). 

Positive values of 𝛽 show DIF against focal group and negative values of 𝛽 show DIF against the reference 

group. 
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MIMIC:   MIMIC is a model of Confirmatory Factor Analysis and can be used to detect  DIF. MIMIC 

models estimate direct and indirect effects for a grouping variable. Latent trait is regressed onto grouping 

variable by indirect effect to show whether there is group mean differences on the latent trait. By direct 

effect, item responses are regressed onto grouping variable to find out whether response probabilities  

differ across groups (Finch, 2005). MIMIC method was generally used to detect uniform DIF in research. 

FINDINGS 

MH and SIBTEST results consist of items including moderate or large DIF and MIMIC results consist of 

all items that contain DIF. Results of DIF analyses in terms of gender with three methods are reported in 

Table 2. 

 

Table 2.  Number of DIF Items and Common DIF Items in Each Method in Terms of Gender 

Methods MH SIBTEST MIMIC COMMON 

Dimensions F M F M NU F M F M 

Vocabulary and grammar knowledge - - - - - 4 9 - - 

Reading comprehension - 1 - - - 11 12 - - 

Translation - 1 - 1 - 5 4 - 1 

*F: Female, M: Male, NU: Non-uniform DIF 

 

As shown in Table 2, the number of DIF items varies in different methods and there is only one item in 

common in translation dimension favoring males.  

 

There are six comparisons related to school type. Results of DIF analyses in terms of school type are 

reported in Table 3. 

 

Table 3. Number of DIF Items and Common DIF Items in Each Method in Terms of School Type 

 Methods MH SIBTEST MIMIC COMMON 
 Dimensions VHS AHS VHS AHS NU VHS AHS VHS AHS 

V
H

S
-A

H
S

 

Vocabulary and grammar 

knowledge 

4 3 3 - 6 8 6 3 - 

Reading comprehension - - 1 - - 11 8 - - 

Translation - - - - 4 3 2 - - 
 Dimensions VHS RVHS VHS RVHS NU VHS RVHS VHS RVHS 

V
H

S
-V

H
S

 Vocabulary and grammar 

knowledge 

   - 1 1 1 - 6 5 - 1 

Reading comprehension 2 - 2 - - 8 11 2 - 

Translation - - 1 - - 3 4 - - 
 Dimensions VHS  PHS VHS  PHS NU VHS  PHS VHS  PHS 

V
H

S
-P

H
S

 Vocabulary and grammar 

knowledge 

3 1 3 - 4 5 5 2 - 

Reading comprehension - - - - - 10 8 - - 

Translation 1 - - 1 2 4 5 - - 
 Dimensions AHS RVHS AHS RVHS NU AHS RVHS AHS RVHS 

A
H

S
-V

H
S

 Vocabulary and grammar 

knowledge 

- 4 - 4 10 8 7 - 4 

Reading comprehension 2 1 3 - 1 9 16 2 - 

Translation - - - 1 3 5 5 - - 
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 Dimensions AHS  PHS AHS  PHS NU AHS  PHS AHS  PHS 
A

H
S

-P
H

S
 Vocabulary and grammar 

knowledge 

1 - - - 1 5 5 - - 

Reading comprehension - 2 - 2 - 15 11 - 2 

Translation 1 1 1 1 1 6 4 1 1 
 Dimensions PHS RVHS PHS RVHS NU PHS RVHS PHS RVHS 

R
V

H
S

-P
H

S
 

 

Vocabulary and grammar 

knowledge 

2 3 - 5 9 8 5 - 3 

Reading comprehension 3 1 3 1 2 13 16 2 1 

Translation 1 1 1 - 5 4 6 - - 

 

*VHS: Vocational High School, AHS: Anatolian High School, RVHS: Religious Vocational High School, 

PHS: Private High School, NU: Non-uniform DIF 

 

Table 3 shows that while there are three common items in vocabulary and grammar knowledge dimension 

in terms of VHS-AHS comparison, there are not any common items in other dimensions. Three common 

items in vocabulary and grammar knowledge dimension are in favor of VHS. Ten items show non-uniform 

DIF with SIBTEST. In VHS-RVHS comparison, one common item shows DIF in favor of RVHS in 

vocabulary and grammar knowledge dimension while two common items show DIF favoring VHS. There 

is no common item that contains DIF in translation dimension. In VHS-PHS comparison there are two 

common items in vocabulary and grammar knowledge dimension in favor of VHS. SIBTEST method 

identified six non-uniform DIF items in total. Results of AHS-RVHS comparison indicate that there are 

four common items in vocabulary and grammar knowledge dimension in favor of RVHS. Two common 

items in reading comprehension dimension show DIF favoring AHS. SIBTEST method identified fourteen 

items that contain non-uniform DIF. In AHS-PHS comparison, there are two common items in reading 

comprehension dimension in favor of PHS. In translation dimension while one item contains DIF favoring 

AHS, one item contains DIF favoring PHS. SIBTEST method identified two non-uniform DIF items in 

total. According to RHVS-PHS comparison, the number of items favoring RVHS in vocabulary and 

grammar knowledge and reading comprehension dimension is three and one, respectively. While there are 

two common items favoring PHS in reading comprehension dimension, there are not any items in other 

dimensions. SIBTEST method identified sixteen items that contain non-uniform DIF. 

In conclusion, it was found that the number of DIF items differs in each method. Eleven different items 

included DIF in terms of school type and some of these items contained DIF in more than one comparison.  

CONCLUSIONS 

Results of this study show that one item in 2016 UPE English exam contain DIF with three methods in 

terms of gender and eleven different items show DIF with respect to school type. Results also indicate that 

some items include DIF in more than one comparison in terms of school type. The number of DIF items in 

terms of school type is more than gender. This result may be an evidence of gap between schools. On the 

other hand, there may be some different factors that can affect success on language tests. Hence, further 

investigations are recommended on language tests with different methods and different aspects such as 

socioeconomic status and region.  
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Abstract: This study investigates the Foreign Language Production (FLP) of cabin crew candidates during their 

employment process by airway companies in Turkey. For the purpose of the study, participants (N=204) were 

administered a written test containing multiple choice questions of vocabulary, grammar, reading and dialogue 

completion, and a spoken text which was evaluated analytically. At the end of the assessment procedure, the ones with 

the average score of 60 and more out of 100 were accepted for the cabin crew position.  Results showed that there are 

significant and meaningful relationships between these two scores of the accepted candidates. As another purpose of 

the research, candidates were given a survey in which they were required to give information about the personal 

methods, techniques they applied to learn English and factors they considered to affect their language learning process. 

 

Keywords: foreign language production, cabin crew, language assessment  

INTRODUCTION  

John Adams, one of the noteworthy figures of the United States of America and its second 

president, claimed that ‘English is destined to be in the next and succeeding centuries more generally the 

language of the world than Latin was in the last or French is in the present age' (Adams, 1852). In the 

1800s many other scholars reverberated his comment. And not surprisingly, his prediction turned out to 

be a literal reality in the second half of the twentieth century. Therefore, as the language of the world, the 

English language has been accepted to have a key role in a variety of fields worldwide such as aviation 

without exception. As well known, English functions as a lingua franca among international cockpit crew; 

and it serves as the standard means of verbal communication between pilots and air traffic controllers not 

only in English-speaking countries but also in countries where international airports are involved (Breul, 

2013). 

Several varieties of Aviation English are in existence, most conspicuously the one recommended 

by the International Civil Aviation Organization (ICAO). This issue has received limited attention 

especially in the field of languages for specific purposes (LSP) and English for specific purposes (ESP) 

(e. g. Sullivan & Girginer, 2002; Turner & Nübold, 1981; Varantola, 1989; Vatnsdal, 1987). As a 

common outcome of these research studies, basic standard English knowledge is required to be able to 

comprehend and produce the following main features of ATC-English (see Philips, 1991; Vatnsdal, 

1987): 1) rules about the order of priority between different types of messages; 2) a spelling code for 

letters and numbers; 3) rules for the expressions of call signs (by which aircraft and ground stations are 

identified); 4) rules about the message structure; 5) rules about which messages to send in cases of 

emergency; 6) a list of conventional expressions and their meanings; 7) a set of skeleton messages, i. e. a 

phraseology. 

As stated previously, it is not meaningful to expect any aviation candidate (e.g., cabin crew, pilot) to be 

knowledgeable in this specific language area, however, it is most definitely necessary for them to have a 

basic level of Standard English to learn these features during their training and use them throughout their 

career. 

In the light of this discussion, this study aims to investigate (a) the English Language Proficiency 

(ELP) of cabin crew candidates without focusing on specific aviation English during their employment 

mailto:fatma.ciloglan@hku.edu.tr
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process by airway companies in Turkey and (b) English learning methods and techniques applied, (c) the 

factors affecting their language proficiency.  

METHODOLOGY 

With these purposes in mind following research questions were addressed for investigation. 

 

1. Is there a relation between the written and oral proficiency test scores of the participants? 

2. What are the most preferred English learning methods and techniques applied by the participants? 

3. What are the factors the participants considered to affect their English learning? 

 

The study was conducted in the Continuous Education Center (CEC) of a foundation University in 

Turkey in the 2017-2018 academic year. One hundred and sixty-one participants attended the study. 71 of 

them were females (44.1%), and 90 were males (55.9%). As a requirement of the airway companies, all of 

them were university graduates. For the purposes of the study, only the applicants who were offered the 

cabin crew position by the airway were included in the study. 

For the purposes of this study, convergent parallel mixed methods research design (Creswell, 2013) 

was adopted in which both quantitative and qualitative strands were applied concurrently. Both strands 

were kept independent during analysis, and then the results were mixed during interpretation. As a result, 

triangulation of data, more comprehensive account of analysis, increased the credibility of the study and 

compensation of weaknesses of either research types were aimed. 

To investigate the relationship between the participants oral and written language proficiency of 

the participants two tests (a) multiple choice test (b) speaking test were administered.  

FINDINGS 

The statistical analysis of the data collected to investigate whether there is a relationship between 

the participants' oral and written language proficiency revealed that there is a significant positive 

relationship between these two variables (see table 3). 

 

Table 3. Spearman Correlation Analysis Result 

Correlations 

 Written Test Oral test 

Written Test 

 

Pearson Correlation 1 ,414** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 204 204 

Oral test Pearson Correlation ,414** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 204 204 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

As the second purpose of the study, the personal methods and techniques applied by the participants 

during their language learning process were investigated through a survey. According to the frequency and 

percentage analysis of the responses given by the participants, the top 3 techniques are 1) Watching Serials 

with Sub-Title, 2) Listening to English Music, 3) Watching Films in English. 

 

Finally, the factors that participants believed to affect their language learning were investigated 

with different items in the demographic survey. Results showed that 123 participants (%68.3) started 

learning English before puberty which is accepted as the critical age. 
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CONCLUSIONS 

 The results of the study showed parallelism between the scores of oral and written productions of the 

candidates, which is evidence that speaking and writing skills in language learning are complementary 

(Almutrafi, 2018). 
  

One of the limitations of the study is there is a limited number of studies in this field regarding 

speaking and writing. Moreover, we have not conducted a pilot study to test the reliability of written 

examinations since the airline company conducted them. 

  

 The results of the study provide implications for teachers in the sense that the preferences of learners can 

be considered in planning lessons. Moreover, the findings may guide learners in terms of the techniques to 

study English to improve production.   
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Özet: Bu çalışmada 7. sınıf ortaokul öğrencilerinin SBS matematik alt test net sayılarına etki eden öğrenci ve okul 

düzeyi değişkenlerinin belirlenmesi ve okul katma değeri hesaplanarak okul sıralamalarını elde etmek amaçlanmıştır. 

Çalışmanın örneklemi çok aşamalı kümeleme örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve Ankara ilinde 40 farklı okulda 

öğrenim gören toplam 3733 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin matematik başarılarını etkileyen değişkenler ve 

okul katma değeri incelendiği için bu çalışma nedensel karşılaştırma modelindedir. Çalışmada öğrencilerin 

başarılarına etki eden değişkenlerin belirlenmesi amacıyla iki düzeyli (öğrenci ve okul) hiyerarşik lineer modelleme; 

okulların katma değerlerinin hesaplanması amacıyla ise rastgele etkiler modeli analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda öğrenci düzeyinde “cinsiyet, 6. ve 7. sınıf matematik okul not ortalaması ve 6. sınıf SBS matematik alt 

testi net sayıları” ve okul düzeyinde “okul türü” değişkeninin öğrencilerin matematik başarıları üzerindeki etkisinin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Son olarak, okulların katma değer hesaplarına göre yapılan 

sıralamaları ile öğrencilerin 6. ve 7. sınıf net sayıları arasındaki farka göre yapılan okul sıralamaları arasında ise bir 

ilişki bulunamamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Seviye belirleme sınavı, iki düzeyli hiyerarşik lineer modelleme, katma değer modeli  

Giriş 

Ülkemizde geçmişten günümüze gerek ulusal düzeyde yapılan liselere geçiş sınavlarında (Seviye Belirleme 

Sınavı [SBS], Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı [TEOG]), gerekse uluslararası düzeyde 

uygulanan sınavlarda (Trends in International Mathematics and Science Study [TIMSS]) öğrencilerin 

matematik başarılarının bölgeler arası ya da aynı bölgede bulunan okullar arasında dahi farklılaştığı 

görülmektedir (Berberoğlu ve Kalender, 2005; Çetingül ve Dülger, 2006; Doğan, 2014; Oral ve Mcgivney, 

2014). Okulların temel amaçlarından birinin öğrencilerden edinilen bilgiyi kullanabilme ve kendini 

geliştirebilme yetisi kazandırabilme olduğu düşünüldüğünde bu amacı yerine getirebilmek için okulların 

öğrencilere kazandırdığı başarının düzeylerine bakmak gerekmektedir (Koç, 2011). Okulların öğrenci 

başarısında ne derece etkili olduğunun belirlenmesinde ise öğrenci ve okul düzeyi değişkenler incelenip bu 

değişkenler göz önünde bulundurularak başarı farklarının nedenlerinin araştırılması ve bu konuya yönelik 

çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. Alan yazın incelendiğinde öğrenci başarılarında okulların 

katkısının belirlenmesi amacıyla Katma Değer Modellerinin (KDM) kullanıldığı görülmektedir. KDM 

okulların standart test puanları ile ölçülen öğrenci gelişimindeki başarısına kattığı değeri kestirmeye çalışan 

bir modeldir. Öğrenci çıktılarına bağlı olduğu, standartlaştırılmış test sonuçlarına dayandırıldığı ve her bir 

okul için benzer süreçlerin kullanılması açısından KDM sonuçları diğer yöntemlere göre daha nesneldir 

(ASA,2014). 

Çalışmanın Amacı  

Bu çalışmada iki temel amaç bulunmaktadır. Çalışmanın birinci amacı, öğrencilerin 7. sınıf SBS matematik 

alt testi başarılarına etki eden öğrenci ve okul düzeyindeki değişkenleri iki düzeyli HLM analizi ile 

belirlemektir. Çalışmanın diğer amacı ise öğrencilerin bir önceki sınıf seviyesi ile karşılaştırıldığında 7. 

sınıf SBS matematik alt testi başarı gelişimlerinde okul katma değerlerinin ne olduğunu bulmaktır. 

Çalışmanın amacına bağlı olarak aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır. 
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1. Öğrencilerin 7. sınıf SBS matematik alt test başarıları öğrenci ve okul düzeylerinde farklılık göstermekte 

midir? Farklılık var ise öğrenci ve okul düzeylerinde bu farklılığın açıklandığı varyans ne kadardır? 

2. Öğrencilerin 7. sınıf SBS matematik alt test başarıları yalnızca öğrenci düzeyi değişkenleri göz önünde 

bulundurulduğunda farklılık göstermekte midir? Farklılık var ise ilgili değişkenler öğrenci başarılarındaki 

farklılığın ne kadarını açıklamaktadır? 

3. Öğrencilerin 7. sınıf SBS matematik alt test başarıları yalnızca okul düzeyi değişkenleri göz önünde 

bulundurulduğunda farklılık göstermekte midir? Farklılık var ise ilgili değişkenler öğrenci başarılarındaki 

farklılığın ne kadarını açıklamaktadır? 

4. Öğrenci ve okul düzeyi değişkenleri göz önünde bulundurularak kurulan rastgele etkiler modelinde okul 

katma değerine göre yapılan okul sıralamaları ile öğrencilerin ilgili iki yıldaki başarıları arasındaki fark göz 

önünde bulundurularak yapılan okul sıralamaları arasındaki ilişki nasıldır? 

Araştırmanın Modeli 

Çalışma süresince katılımcılar ve koşullar üzerinde araştırmacı tarafından herhangi bir müdahale 

yapılmaması ve belirli öğrenci grupları arasında ortaya çıkmış olan değişkenliğin nedenlerinin, bu nedenleri 

etkilediği düşünülen değişkenlerin incelenmesi bakımından bu çalışma bir nedensel karşılaştırma 

çalışmasıdır (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012). 

Evren ve Örneklem  

Bu çalışmada öncelikle Ankara iline bağlı ilçelerden 6 tanesi belirlenmiş sonrasında bu ilçelerde yer alan 

okullardan kümeleme örnekleme yöntemi ile 40 okul ve bu okullarda öğrenim gören 3733 öğrenci 

örnekleme alınmıştır (Creswell, 2012).   

Örneklemdeki verilerin güvenirliğine ilişkin hesaplanan değerler: 6. sınıf SBS matematik alt test net sayıları 

için güvenirlik katsayısı 0,86; 7. sınıf net sayıları için güvenirlik katsayısı 0,90 olarak bulunmuştur. 

İki düzeyli HLM analizi için 2008-2009 eğitim öğretim yılında 6. sınıfta öğrenim gören, 2009-2010 eğitim 

öğretim yılında ise 7. sınıfta öğrenim gören ve bu iki eğitim öğretim yılında da aynı okulda öğrenimine 

devam eden aynı öğrencilerin 6. ve 7. sınıftaki SBS matematik alt testi doğru, yanlış ve boş sayıları ile; 

cinsiyetleri, 7. sınıfta devamsızlık durumları ve okul matematik başarı ortalamaları; devam ettiği okul türü 

ve okulun büyüklüğü/mevcudu değişkenleri elde edilmiştir. 

Çalışmada ön analiz bağlamında öncelikle verilerdeki uç değerler ve kayıp veriler incelenmiştir. Veriler 

için gerekli kontrollerden sonra 6. ve 7. sınıf verileri için bağlama işlemi eşit yüzdelik yöntemi kullanılarak 

yapılmıştır. Sonrasında ise, analize dâhil edilen değişkenler ve bağımlı değişkenle arasındaki korelasyon 

değerleri hesaplanmış ve çoklu bağlantılık sorunu olup olmadığı kontrol edilmiştir. Son olarak HLM 

analizinin gerektirdiği varsayımlar test edilmiştir. 

Bulgular ve Yorum 

Öncelikle birinci araştırma sorusuna ilişkin olarak, HLM analizinde Tek-Yönlü Varyans Analizi Rastgele 

Etkiler Modeli kurulmuştur. Analize ilişkin sonuçlar Tablo 1’de sunulmaktadır. 

 

Tablo 1. Net Sayıları İçin Tek-Yönlü Varyans Analizi Rastgele Etkiler Modeli Sabit Etki Analiz Çıktıları 

Sabit etki Katsayı Standart hata t-oranı 
Yaklaşık 

sd 
p-değeri 

Kesim noktası1, β0 

Kesim noktası2, γ00 32,64 0,64 51,24 39 <0,001* 

 p*<0,05 
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Tablo değerleri incelendiğinde, öğrencilerin 7. sınıf SBS matematik alt test net sayıları genel ortalaması 

yaklaşık olarak 32,64 ve standart hatası yaklaşık 0,64 olarak kestirilmiştir. Öğrencilerin matematik alt test 

net sayılarının genel ortalamaya göre farklılaşmasının istatistiksel olarak manidar olduğu görülmektedir 

(sd=39, p <0,001). 

Öğrencilerin 7. Sınıf SBS matematik alt test net sayıları bakımından okullar arasında gözlenen 

farklılaşmanın rastgele olup olmadığını belirlemek amacıyla varyans analizi sonuçları Tablo 2’de 

sunulmuştur.  

Tablo 2. Tek-Yönlü Varyans Analizi Rastgele Etkiler Modeli Analiz Çıktıları 

Rastgele Etki 
Standart 

 Sapma 
Varyans bileşeni sd χ2 p-değeri 

Kesim noktası1,u0 3,77 14,21 39 327,04 <0,001* 

Düzey-1, r 12,25 150,12    

      *p<0,05 

Tablo değerleri incelendiğinde okula-içi varyans miktarının 150,12; okullar arası varyans miktarının ise 

14,21 olarak kestirildiği görülmektedir. Bu değer ışığında öğrencilerin 7. sınıf SBS matematik alt testi net 

sayıları arasında gözlenen farklılığın yaklaşık %9’unun okullar arası farklılıklardan; %91’inin ise okul 

içindeki farklılıklardan kaynaklandığı görülmektedir. 

Tablo 2’de dikkat edilmesi gereken diğer bir husus okullar arası değişkenlik miktarının istatistiksel olarak 

anlamlı çıkmasıdır (sd= 39, p<0,001). Bu değerin manidar çıkması okulların genel ortalamaları arasındaki 

farklılığın istatistiksel manidarlığına işaret etmektedir ve bu durumda modele ilgili düzeylerde değişkenler 

ilave ederek bu farklılığın nedenlerinin belirlenmeye çalışılmasına gerek duyulur.  

Birinci araştırma sorusundan elde edilen bulgular modele öğrenci düzeyinde ve okul düzeyinde değişkenler 

eklenerek öğrenci başarıları arasındaki farklılığın açıklanması gerektiğini göstermektedir. Bu aşamada 

ikinci araştırma sorusuna geçilmiş ve öğrencilerin 7. sınıftaki SBS matematik alt test net sayıları için 

öğrenci düzeyi değişkenler modele dahil edilmiştir. Rastgele katsayılar regresyon modeli sabit etkiler 

sonuçlarına ilişkin analiz çıktıları Tablo 3’te sunulmuştur.   

 

Tablo 3. Net Sayıları İçin Rastgele Katsayılar Regresyon Modeli Sabit Etkiler Analiz Çıktıları 

Sabit etki Katsayı Standart hata t-oranı 
Yaklaşık 

sd 
p-değeri 

Kesim noktası1, β0  

     Kesim noktası2, γ00 31,50 0,68 46,10 39 <0,001 

CINSIYET eğim, β1      

     Kesim noktası2, γ10 2,25 0,28 8,13 3621 <0,001* 

DEVAM7 eğim, β3      

     Kesim noktası2, γ30 0,02 0,02 0,82 3621 0,413 

ORT6 eğim, β4      

     Kesim noktası2, γ40 0,06 0,02 2,70 3621 0,007* 
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ORT7 eğim, β5      

     Kesim noktası2, γ50 0,24 0,02 9,68 39 <0,001* 

SBS6NET eğim, β6      

     Kesim noktası2, γ60 0,23 0,02 10,86 3621 <0,001* 

*p<0,05 

Tablo değerleri incelendiğinde cinsiyet, öğrencilerin 6. ve 7. Sınıf not ortalaması ile öğrencilerin 6. Sınıf 

SBS matematik alt testi net sayılarının öğrencilerin matematik başarılarındaki farklılığı açıklamada anlamlı 

olduğu görülmektedir (p<0,05). Öğrenci düzeyinde modele eklenen ve anlamlı olan tüm değişkenler 

öğrenci başarılarını pozitif yönde etkilemektedir.  

Öğrenci düzeyi değişkenlerine göre öğrencilerin 7. Sınıf SBS matematik alt test net sayılarının okullar arası 

nasıl farklılaştığını belirlemek amacıyla Rastgele Katsayılar Regresyon Modelinin rastgele etki sonuçları 

Tablo 4’te verilmektedir. 

Tablo 4.Net Sayıları İçin Rastgele Katsayılar Regresyon Modeli Rastgele Etkiler Analiz Çıktıları 

Rastgele Etki 
Standart 

 Sapma 
Varyans bileşeni 

 
sd χ2 p-değeri 

Kesim noktası1,u0 3,94 15,53  39 569,06 <0,001* 

Düzey-1, r 9,28 86,06     

     *p<0,05 

Tablo 4’teki değerler incelendiğinde, öğrencilerin 7. sınıf matematik ders notu ortalaması okullar arasında 

manidar bir farklılık göstermektedir (p<0,001). Bu değerin anlamlı çıkması modelde anlamlı bulunan 

değişkenlere ait eğimlerin bazı okullarda diğerlerine göre daha dik bir eğime sahip olması anlamına 

gelmektedir. Okullar arası gözlenen bu değişkenliğin kaynağı okul düzeyi değişkenliklerinden 

kaynaklanmaktadır.   

Analizin ilk aşamasında oluşturulan rastgele etkiler tek yönlü varyans analizi modelinde okul içi varyans 

bileşeni 150,12 olarak kestirilmişti. İkinci aşamada ise öğrenci düzeyinde değişkenler (cinsiyet, 

devamsızlık7, matematik ortalaması6, matematik ortalaması7 ve SBS6 net sayıları) analize dâhil edilmiş 

ve sonucu manidar çıkan değişkenlerin etkisi sonucunda okul içi varyans bileşeni yaklaşık olarak 86,06 

olarak kestirilmiştir. Modele dâhil edilen birinci düzey değişkenler yaklaşık %91 olarak belirlenen okul içi 

değişkenliğin %43’ünü açıklamaktadır. Bu durumda modele öğrenci düzeyinde dâhil edilen değişkenlerin 

toplamda açıkladığı varyans oranı %39’dur.  

Elde edilen bulgular okul düzeyi değişkenlerin de analize dahil edilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu 

bilgiler ışığında üçüncü araştırma sorusuna geçilmiş ve modele okul düzeyi değişkenler eklenmiştir. Bu 

amaçla kurulan ortalamaların bağımlı değişken olduğu model sabit etkiler analizine ilişkin sonuçlar Tablo 

3’te yer almaktadır.  

Tablo 5.Net Sayıları İçin Ortalamaların Bağımlı Değişken Olduğu Model Sabit Etkiler Analiz Çıktıları 

Sabit etki Katsayı 
Standart 

hata 
t-oranı 

Yaklaşık 

sd 
p-değeri 

Kesim noktası1, β0  
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     Kesim noktası2, γ00 32,15 0,50 64,200 38 <0,001 

OKULTURU, γ01 12,04 3,42 3,520 38 0,001* 

*p<0,05 

Tablo değerleri incelendiğinde okul türü değişkeninin öğrencilerin 7. Sınıf SBS matematik alt testi net 

sayılarında anlamlı farklılığa neden olduğu görülmektedir (p<0,01). Diğer bir ifadeyle öğrencilerin 7. Sınıf 

SBS matematik net sayıları arasındaki farklılaşmada özel okula giden öğrenciler devlet okula devam eden 

öğrencilere göre avantajlı durumdadır.  

Dördüncü araştırma sorusuna ilişkin kurulan hipotezi test etmek amacıyla Katma Değer Modellerinden 

Rastgele Etkiler Modeli ile hesaplamalar yapılmıştır. Okulların katma değerleri elde edildikten sonra bu 

katma değere göre okullar sıralanmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin 6. ve 7. sınıf SBS matematik alt testi 

net sayıları arasındaki fark hesaplanarak okullar için ortalama değer elde edilmiş ve bu değere göre okullar 

sıralanmıştır. Elde edilen iki sıralama arası ilişkinin manidarlığını test etmek amacıyla Spearman sıra 

farkları korelasyonu kullanılmıştır. Korelasyon sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 

 

Tablo 6. Spearman Sıra Farkları Korelasyon Sonucu 

 Net Sayısı Fark Ortalaması Sıralamaları 

 

Katma Değer Sıralamaları 

Korelasyon Katsayısı -0,172 

Sig.  0,290 

n 40 

 

Elde edilen korelasyon değeri incelendiğinde korelasyon katsayısının anlamlı olmadığı görülmektedir (p > 

0,05). Bu durumda okullara ilişkin elde edilen sıralamalar arasında bir ilişki bulunmamakta ve sıralamalar 

arası tutarsızlıklar görülmektedir.  

Sonuç 

Özet olarak bu çalışmada 7. sınıf öğrencilerinin SBS matematik alt testi başarılarına etki eden öğrenci ve 

okul düzeyi değişkenleri belirlenmiş ve öğrencilerin başarılarında okul katma değeri hesaplanıp okul 

sıralamaları elde edilmiştir. Öğrencilerin matematik başarılarına etki eden değişkenlerden istatistiksel 

olarak anlamlı olan öğrenci düzeyindeki değişkenler cinsiyet, 6. Ve 7. Sınıf not ortalaması ve 6. Sınıf SBS 

matematik net sayısı olarak belirlenmiştir. Okul düzeyinde ise analize dâhil edilen tek değişken okul türüdür 

ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Öğrencilerin matematik başarılarındaki farklılaşmayı 

açıklamada öğrenci düzeyi değişkenlerinin (cinsiyet, okul not ortalaması ve 6. sınıf SBS matematik alt test 

net sayısı) okul düzeyi değişkene (okul türü) göre daha yüksek bir oranda olduğu belirlenmiştir. Bu 

durumda öğrencilere ait değişkenler daha fazla varyans açıklamaktadır ve daha fazla önem arz etmektedir. 

Eğitim alanında yapılacak iyileştirmelerde öğrenciler arası değişkenlikler üzerinde durulabilir. Ancak bu 

çalışmanın bir sınırlılığı okul ile ilgili değişkenlere (okulun bulunduğu çevre, okul imkanları gibi) 

erişilememesidir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda daha fazla okul değişkeni elde edilmesi durumunda bu 

değişkenlerin öğrenci başarısındaki etkisi de incelenebilir.  

Ayrıca katma değer modellerinden faydalanılarak hesaplanan okul sıralamaları ile öğrencilerin 6. ve 7. sınıf 

net sayılarındaki farka göre yapılan okul sıralamaları arasındaki ilişki zayıf bulunmuştur. Bu durumda 

dikkat edilmesi gereken husus katma değer modelleri ile yapılan analizlerin daha nesnel sonuçlar verdiğidir 

(Koç, 2011; Paper, 2012; Raudenbush, 2004). Katma değer modelleri kullanılarak analiz yapılması yerine 
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öğrencilerin net sayılarındaki fark göz önünde bulundurularak öğrencilerin gelişimlerinin yorumlanması 

öğrenci, öğretmen ve velilere yanıltıcı bilgiler verebileceği belirtilmektedir.  

Bu çalışmada okullar katma değerlerine göre sıralanmış ve okul sıralamaları elde edilmiştir. Düzenli olarak 

yapılması durumunda okullar elde ettikleri sıralamaları dikkate alarak eğitim politikalarını değiştirebilir ve 

öğrencilerin başarılarında yıldan yıla değişimde daha etkili olabilirler. 
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Özet: Bu çalışmada iki kategorili puanlanan maddelere ilişkin parametreler ve bunlara ait standart hatalar  madde tepki 

kuramı modellerinden 2 parametreli lojistik modele göre Mplus, BILOG ve R (ltm) olmak üzere üç ayrı programda 

kestirilmiştir. Parametre kestiriminde test uzunluğu ve örneklem büyüklüğünün programları nasıl etkilediği ve en 

yansız-en hatasız kestirim yapan program belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla madde sayısı 30 ve 60, örneklem 

büyüklüğü  500, 1000 ve 2000 olacak şekilde (2x3) 6 koşul içeren desen oluşturularak veri setleri üretilmiştir. 

Çalışmada tekrar sayısı 50 olarak ele alınmıştır. Tüm koşullar için kestirilen madde parametrelerinden RMSE ve 

yanlılık değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlar, Mplus programının daha yansız olduğunu, BILOG programının ise 

genellikle daha hatasız kestirim yaptığını göstermiştir. Aynı zamanda örneklem büyüklüğünün artması her üç program 

türünde de RMSE ve yanlılık değerlerinde düşüşü sağlamıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Madde tepki kuramı,  parametre kestirimi, Mplus, BILOG, R, örneklem büyüklüğü, test uzunluğu 
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Özet: Bu araştırmanın amacı; özel gereksinimli öğrencilerin ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ne tür problemler 

yaşandığını ve öğretmenlerin yetersiz oldukları noktaların neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda 

toplam 16 ilkokul ve ortaokul öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Görüşme sonuçları içerik analizi ile çözümlenmiştir. 

Araştırma sonucunda öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında özel gereksinimi tanıma, bireyselleştirilmiş eğitim 

planı oluşturma, test düzenlemeleri, değerlendirme ve not verme sürecinde önemli problem ve yetersizlikler 

yaşadıkları bulunmuştur. Araştırma bulgularından biri olarak ortaya çıkan öğretmen eğitiminin gereksinim grubu 

özelinde yapılması bu araştırmanın temel önerisidir. 
 

Anahtar Kelimeler: özel gereksinimli öğrenci, kaynaştırma, öğretmen yeterlikleri, test düzenlemeleri, eğitsel 

değerlendirme 

GİRİŞ 

Özel gereksinimli öğrencilere yönelik, akranlarından ayrı eğitim alma yaklaşımı yerini 

bütünleştirme uygulamalarına bırakmıştır. Özel gereksinimli öğrencilerin diğer öğrencilerle 

bütünleştirilmesi için yürütülen bu uygulamalar, kaynaştırma adı altında toplanmaktadır (Kargın, 2004; 

Kargın, 2007).  Özel gereksinimli öğrenciler diğer bireylerle aynı eğitim ortamında bulunmaları sayesinde; 

sosyal, bilişsel ve duyuşsal olarak çok sayıda kazanım elde edebilmektedir. Bu kazanımlar, özel eğitim 

hizmetlerinin temel amaçlarından olan topluma uyum sağlayan mutlu bireyler yetiştirebilmek (MEB, 2006) 

için elzemdir. Ancak kaynaştırma uygulamalarındaki aksaklık ve problemler bu kazanımlara erişimi 

engelleyebilmektedir.  

Alanyazında, kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili ilk çalışmaların, kaynaştırmaya yönelik öğretmen, 

veli ve öğrenci görüşlerinin ve tutumlarının belirlenmesine yönelik olduğu görülmektedir (Batu, Kırcaali-

İftar & Uzuner, 2004; Gök & Erba, 2014; Gözün, & Yıkmış, 2004; Kargın, Acarlar & Sucuoğlu, 2003; 

Sari, Celikoz & Seçer, 2009; Şahbaz & Kalay, 2010; Yatkın, Sevgi & Uysal, 2015). Bu araştırmalar, yerini 

öğretmenlerin kaynaştırma konusundaki yeterliklerinin belirlenmesine bırakmıştır (Bayar, 2015; Sharma, 

Loreman & Forlin, 2012; Sönmez & Bıçak, 2017). Öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi ile ilgili 

araştırmaların genel olarak; özel eğitim ve özel gereksinimli öğrencilerle ilgili bilgi; kaynaştırma öğretimi 

yapabilme, etkili öğretim yöntemlerini kullanabilme sınıf yönetimi yeterliği işbirliği gibi genel boyutlara 

odaklandıkları görülmektedir (Bayar, 2015; Sharma, Loreman & Forlin, 2012; Sönmez & Bıçak, 2017). 

Ancak kaynaştırma eğitimi sürecinin belirli bir boyutuna ilişkin öğretmenlerin yeterliklerine odaklanan 

araştırmalara rastlanmamaktadır.  

Ölçme uygulamaları eğitim sisteminin canlılığı ve gelişerek devam edebilmesi için kritik bir 

noktadadır. Özellikle özel gereksinimli öğrencilerin tanılanması ve gelişimlerinin izlenmesi ve geçerli bir 

şekilde değerlendirilmeleri; akranlarına göre daha da dezavantajlı duruma düşmemeleri için büyük önem 

arz etmektedir. Bu nedenle özel gereksinimli bireylere yönelik yürütülen ölçme ve değerlendirme işlemleri, 

bu öğrencilerin geleceğini daha fazla etkilemektedir. Öğretmenlerin ve özel gereksinimli öğrencilerin 

ölçme süreçlerinde nasıl problemler yaşadıkları, neleri yanlış yaptıkları, hangi noktalarda zorlandıklarını 

belirlemek bu öğrencilerin gelişimleri ve sosyal yaşama uyumları için önemlidir. Bu nedenle araştırmada,  

özel gereksinimli öğrencilerin ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ne tür problemler yaşandığını, 

öğretmenlerin bu konuda yetersiz oldukları noktaların neler olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 
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Çalışma nitel bir araştırma olarak desenlenmiştir. Araştırma amacı doğrultusunda 16 ilkokul ve 

ortaokul öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Öğretmen deneyimlerindeki ve yeterliklerindeki çeşitliliği 

ortaya koyabilmek için, çalışma grubuna seçilen öğretmenlerin branş, kıdem, ders verdikleri kaynaştırma 

öğrencisinin gereksinim türü ve sınıf düzeyi bakımından farklı olmalarına özen gösterilmiştir. Çalışma 

grubunda Türkçe (2), matematik (2), fen bilgisi (1),  sosyal bilgiler (1), İngilizce (1), bilişim teknolojisi (1), 

destek sınıfı (1) ve sınıf (7) öğretmenleri yer almaktadır.  Görüşme yapılan öğretmenlerin ders verdikleri 

kaynaştırma öğrencileri arasında; görme yetersizliği, özel öğrenme güçlüğü,  hafif düzeyde zihinsel 

yetersizlik, ortopedik yetersizlik, işitme yetersizliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm ve 

Down sendromu olan öğrenciler bulunmaktadır. Öğretmenlerden altısı kaynaştırmaya yönelik herhangi bir 

hizmet içi eğitim almamış, üçü ise kısa süren (iki-üç saat) eğitimler almıştır. Dört sınıf öğretmeni de özel 

eğitim sınıflarında görev alabilmek için yeterli kabul edilen nispeten uzun süren eğitimler almışlardır.  

Öğretmenlerin kıdemi 3 ile 36 yıl arasında değişmektedir. 

Görüşme sonucunda 4 saat 43 dakikalık ses kaydı, 117 sayfaya aktarılmıştır. Veriler içerik analizi 

ile çözümlenmiştir. Sekiz katılımcıyla ait kayıtlar, araştırmacı ile içerik analizi konusunda deneyimli, 

eğitim bilimleri bölümünden bir öğretim üyesi tarafından kodlanmıştır. Kalan sekiz kayıt her iki araştırmacı 

tarafından ayrı ayrı kodlanarak, uyuşum yüzdesi hesaplanmıştır. İki kodlayıcı arasındaki uyuşum yüzdesi 

0.84 olarak bulunmuştur.  

BULGULAR 

Araştırma amacı doğrultusunda yapılan görüşmelerde ölçme sürecinde yaşanan problemler ve 

öğretmenlerin ölçme yeterliklerini etkileyen unsurlara ilişkin beş tema ortaya çıkmıştır:  

1. Özel gereksinimi tanıma  

2. Hazırbulunuşluğun belirlenmesi ve BEP oluşturma 

3. Test düzenlemeleri ve düzeltmeleri 

4. Değerlendirme ve not verme  

5. Öğretmen eğitimi 

 

Araştırma bulguları incelendiğinde öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencileri tanıma sürecinden 

başlayarak çeşitli problemler yaşadıkları görülmektedir. Öğretmen yetersizlikleri; özel gereksinimi ve 

belirtilerini tanıyamama ve kaynaştırma öğrencisinin yetersizliğini bilmeme gibi temel düzeydeki 

yetersizliklerle kendini göstermiştir. Bunun yanında Rehberlik Araştırma Merkezleri(RAM)’nden gelen 

eğitsel tanılama raporlarının hatalı olduğu düşüncesini taşıyan öğretmenler bulunmaktadır. Hatalı gelen 

tanılama raporları ya da bu raporların doğru olmadığını düşünen öğretmenlerin olması; özel gereksinimli 

öğrencilerin eğitim sürecinde onarılması güç hatalara neden olabilir. Bazı velilerin öğrencinin tanılanmasını 

etiketlenme olarak görmesi ve sürece karşı tutum göstermesi de yine bu öğrencilerin özel olarak 

yürütülmesi gereken eğitim süreci için önemli bir engel olarak ortaya çıkmıştır.  

Araştırma bulgularında ortaya çıkan ikinci boyut ise, ölçme sürecini önemli ölçüde etkileyebilecek; 

hatalı ya da eksik yürütülen Bireysel Eğitim Planı (BEP) hazırlama süreci ile ilgilidir. Öğretmenler BEP 

oluşturarak özel gereksinimli öğrenciler için kazanımların belirlenmesi ve dolayısıyla da neleri 

ölçeceklerini her eğitim öğretim yılı başında belirlemektedir. BEP planında belirtilen kazanımlar, ilgili 

öğrencinin kazanması gereken ve eğitim süreci sonunda ölçülmesi gereken davranışlardır. Öğrenci 

hazırbulunuşluğun doğru bir şekilde tespit edilmemesi verimsiz bir eğitim sürecine neden olmaktadır. 

Görüşmelerde; BEP’in çeşitli kaynaklardan olduğu gibi alınması veya gelişigüzel oluşturulması, yalnızca 

Türkçe ve Matematik gibi bazı branşlarda önemsenmesi gibi problemler ortaya çıkmıştır. Bunların yanında 

öğretmen değişimi nedeniyle öğretmenler arasında öğrenci yeterliklerinin aktarılamaması da bu öğrenciler 

için eğitimin devamlılığını sekteye uğratabilecek bir bulgu olarak ortaya çıkmıştır. 

Özel gereksinimli öğrenciler için test düzenlemelerinin uygulama sürecinde bazı aksaklıkları 

olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin kullandığı düzenlemeler oldukça sınırlıdır. Kullanılan düzenlemeler; 

fazla süre verme, punto büyütme, büyüteç kullanma, farklı bir ölçme aracı hazırlama, açık uçlu yerine 

çoktan seçmeli maddeleri tercih etme, maddeleri okuyarak uygulama, maddeleri görsel ve grafiklerle 

destekleme, metinleri kısaltma, ölçme sürecinde yönlendirme ve ipucu sunma olarak ortaya çıkmıştır. Bazı 
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öğretmenler, ilgili öğrenci için sorun teşkil edebilecek maddeleri (örneğin şekil içeren maddeleri) çıkararak 

ölçme aracındaki diğer maddeleri aynen uyguladığını ifade etmiştir. Çıkarılan madde yerine yeni madde 

yazılmaması, testin kapsam geçerliği için önemli bir tehdittir.  Öğretmenlerin, öğrencilerin yapamayacağı 

ya da muaf olması gereken maddelerin neler olduğunu bilmedikleri de bulgular arasındadır. Bunun yanında, 

öğretmenler özel gereksinimli öğrencilerin başarılarını ölçerken; "basit" madde hazırlama veya maddeleri 

düşük not alınmayacak şekilde düzenlenme amaçlarını ifade etmişlerdir.  

Öğretmenler, dördüncü boyut olan değerlendirme ve not vermenin özel gereksinimli öğrenciler için 

önemsiz olduğunu düşünmektedirler. Öğretmenlerin, özel gereksinimli öğrencilerin neyi, ne kadar 

başardığına değil, geçer ve yüksek puan alabilmelerine odaklanan bir ölçme yaklaşımı benimsedikleri ifade 

edilebilir. Öğretmenler, verdikleri “yüksek” puanların diğer öğrencilerin puanlarıyla karşılaştırılabilir 

olmadığı için bir önemi olmadığına vurgu yapmaktadırlar. Başka bir ifadeyle öğretmenler, kendilerinin 

belirlemiş olduğu ölçme sonuçlarının geçerliliğini sorgulamaktadırlar. Hem uyguladıkları ölçme aracı 

sonuçlarına, hem sınıf içi performansına ilişkin olarak yüksek puan vermeye çalışmaktadırlar. Bunların 

dışında, öğrencilerin daha önceki notlarına göre not verme veya ortalama bir not düşünüp tüm özel 

gereksinimli öğrencilere benzer notlar verme gibi test puanını geçersiz kılan hatalı uygulamalar olduğu 

görülmüştür.  

Öğretmenler görüşmelerde, son boyut olan öğretmen eğitimi üzerinde sıklıkla durmuşlardır. 

Alanyazın da bu ihtiyacı vurgular niteliktedir (Alexiadou & Essex, 2016; Gözün & Yıkmış, 2004).  Çalışma 

grubu özelliklerinde görüldüğü gibi öğretmenlerin birçoğunun özel eğitim ve kaynaştırma konusunda hiç 

eğitimi bulunmamaktadır. Buna karşın kaynaştırma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte neredeyse 

her sınıfta kaynaştırma öğrencisi vardır. Katılımcıların tamamı, öğretmenlerin eğitime ihtiyaçları oldukları 

konusunda hemfikirdirler. Eğitim alan öğretmenler dâhil, bir kaynaştırma öğrencisi ile karşılaştığında dersi 

ve ölçme süreçlerini ilgili öğrenci için nasıl daha iyi uyarlayabileceği konusunda araştırma yaptığını ifade 

etmiştir. Görüşme sürecinde, gelişigüzel yaptıkları ölçme süreçlerinin doğru olup olmadığını araştırmacıya 

sormuşlardır. Görüşmelerde, tüm gereksinim gruplarını tek ve uzun bir eğitimle, kalıcı bir şekilde 

öğrenmenin mümkün olmadığı üzerinde durulmuştur. Bir gereksinim grubu ile karşılaşıldığında, o 

gereksinim grubuna özel uygulama örneklerini içeren eğitimler almayı tercih etmektedirler.  

SONUÇ 

Öğretmenler, özel gereksinimli öğrenciyi tanıma sürecinden, değerlendirme ve not verme sürecine 

kadar kaynaştırma uygulamasında farklı problem ve yetersizlikler yaşamaktadırlar. Öğretmenlerin özel 

gereksinimli öğrencilerin ölçme süreçlerini önemsemedikleri gözlenmiştir. Ancak özel gereksinimli 

öğrencilerin ölçme süreçleri, eğitim yaşamlarına aksamadan devam edebilmeleri kritik öneme sahiptir. Bu 

noktada, araştırma bulgularından olan öğretmen eğitimi bu araştırmanın temel önerisidir. Ancak görüşme 

sonuçlarına göre öğretmenler ilgili gereksinim grubu ile karşılaştıklarında eğitim almak istemektedirler. 

Öğretmenlerin bir gereksinim grubu ile karşılaşmadan, o grubun eğitimi ile ilgili bilgi alma konusunda 

motivasyonlarının düşük olduğu gözlenmiştir. Ancak, farklı bir yetersizliğe sahip olan bir öğrenci ile 

karşılaşıldığında, o öğretmene, o gereksinim grubuna ilişkin eğitimler düzenlemek oldukça zordur. Bu 

nedenle, uygulama örnekleri içeren, ulaşılabilir ve her bir gereksinim grubunun eğitim ve ölçme süreçleri 

ile ilgili çok önemli noktaları vurgulayan öğretmen eğitimine dönük çevrimiçi video ve materyaller akılcı 

bir öneri olabilir.  

Araştırma sonucunda, kaynaştırma öğrencilerine yönelik ölçme ve değerlendirmenin gelişigüzel 

yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler bu öğrencilere verilen başarı puanlarının akranlarının başarı 

puanları ile karşılaştırılabilir olmadığını belirtmişlerdir. Bu noktada, özel gereksinimli öğrenciler için 

eğitim sürecinin başında BEP planının doğru yapılması, başka bir ifadeyle kazanımların doğru tespit 

edilmesi kritik bir öneme sahiptir. Bunun yanında her bir ders için ayrıntılı betimleme yapmayan başarı 

puanı yerine, her bir kazanımın ne düzeyde kazanıldığını ifade eden değerlendirmeler, özel gereksinimli 

öğrenciler için daha etkili geribildirim sağlayabilir. Bu sayede özel gereksinimli öğrenciler için özel olarak 

hedeflenen kazanımların hangilerini ne düzeyde kazandığı bilgisi öğrenci, veli ve diğer öğretmenler için 

daha anlamlı olacaktır.  
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Abstract: This paper aims to analyze the progression of Turkish students’ mathematics achievement in two 

prominent international educational surveys. Turkey has participated in Trends in International Mathematics and 

Science Survey (TIMSS) and Programme of International Student Achievement (PISA) survey cycles for nearly two 

decades. In 2015, two surveys provided conflicting information about Turkish students’ mathematics achievement, 

where students performed relatively better in TIMSS than PISA. In TIMSS, Turkish students performed at the same 

mathematics achievement level compared to survey’s previous cycles, whereas in PISA, Turkish students’ 

mathematics performance relatively dropped compared to its previous cycles. In order to capture the sequence of 

mathematics achievement levels of Turkey in the international surveys, we compare the adjacent cycles of TIMSS 

and PISA surveys using regression analysis. The results of this paper focus on understanding the development of 

Turkey in international comparisons, and to review Turkish students’ mathematics achievement throughout a 

decade. In addition, the results may disclose the reasons of the drop in mathematics achievement, and to draw 

lessons for educational policy makers for improving Turkish students’ mathematics performance in international 

educational surveys.  

 

Keywords: PISA, TIMSS, international education comparisons, large-scale assessments, trend analysis.  
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Özet: Bu çalışmanın amacı, ikili kodlanan maddelerden oluşan test puanları için tek uygulamaya dayalı sınıflama 

tutarlılığı ve sınıflama doğruluğu indekslerinden KTK temelli Hanson ve Brennan (1990), Livingston ve Lewis (1995) 

ve Multinominal model (Lee, 2005) ve MTK temelli Lee (2010) ve Rudner (2001, 2005) indekslerini karşılaştırmaktır. 

Bu karşılaştırma kümeleme analizi için değişken seçim yöntemleri ve kesme puanı sayısı koşullarında 

gerçekleştirilmiştir. Kümeleme analizi kesme puanı belirlenmesinde kullanılmıştır. Çalışmada TIMSS 2015 

Matematik alt testi birinci kitapçığına ilişkin veriler kullanılmıştır. Bu çalışmada ilgili sınıflama tutarlılığı ve 

doğruluğu indeksleri farklı koşullarda birbirine göre kıyaslandığı için betimsel düzeyde bir çalışmadır. Sonuçlar 

kümeleme analizi için değişken seçim yöntemlerinin sınıflama tutarlılığı ve sınıflama doğruluğu indekslerinde önemli 

bir farklılığa yol açmadığını göstermektedir. Kesme puanı sayısı koşulu için sonuçlar, grubu başarılı/başarısız diye 

ayıran bir kesme puanı olduğunda indekslerin daha yüksek olduğunu, dolayısıyla daha doğru ve tutarlı sınıflama 

yapıldığını göstermektedir. Yöntemler arası farklılıklar az olmakla birlikte bu çalışma koşulları ve kapsamı dâhilinde 

MTK’ya dayalı yöntemlerin KTK’ya dayalı yöntemlerden daha iyi olduğu görülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Sınıflama tutarlılığı, sınıflama doğruluğu, kümeleme analizi 

GİRİŞ  

Uygulama sonrasında hesaplanan test puanlarının yaygın bir kullanımı, bir yanıtlayıcının elde ettiği 

performans düzeyini belirlemek için test puanlarını kesme puanlarıyla karşılaştırmaktır. Öğrenciler 

aldıkları düzeylere göre farklı sınıflarda yer alırlar ve bu sınıflara göre yeterlik/başarı/yetenek düzeyleri 

hususunda karar verilir. Bu kararları alırken kesme puanı kullanmada önemli bir husus sınıflama doğruluğu 

ve sınıflandırma tutarlılığıdır. Sınıflama tutarlılığı, yanıtlayıcıların hangi sınıfta olduklarına ilişkin alınan 

kararların, aynı testin iki bağımsız uygulamasında ya da iki paralel formun uygulanmasındaki uyuşma 

derecesini ifade etmektedir. Sınıflama doğruluğu ise gözlenen puanlara dayalı sınıflamanın “gerçek” 

sınıflar ile arasındaki uyuşma derecesidir (Lee, 2010). Sınıflama tutarlılığı ve sınıflama doğruluğu 

kavramları, sınıflandırmaların güvenilirliğini ve geçerliliğini tanımlayan indeksler olarak önerilmiştir 

(Hambleton ve Novick, 1973).  

Alanda yapılan ilk çalışmalar iki uygulamaya dayalı indeksler ortaya koymuştur. Bunlardan çok yaygın 

olan indeksler P uyum indeksi (Hambleton & Novick, 1973) ve Cohen kappa’dır (Swaminathan, 

Hambleton, & Algina, 1974). Daha sonra bu indeksleri hesaplayabilmek için aynı bireyleri iki kez test etme 

ya da iki paralel form oluşturup bunu uygulama hususundaki zorluk, araştırmacıları tek uygulamaya dayalı 

sınıflama tutarlılığı ve doğruluğu indeksleri geliştirmeye yönlendirmiştir. Bu çalışmalar geliştirildikleri 

kurama göre ikiye ayrılmaktadırlar: a) KTK’ye dayalı yöntemler (Huynh, 1976; Hanson & Brennan, 1990; 

Lee, 2005; Livingstone & Lewis, 1995; Subkoviak, 1976) b) MTK’ye dayalı yöntemler (Hambleton & Han, 

2004; Huynh, 1990; Wang, Kolen & Harris, 2000; Lee, 2010; Rudner, 2001, 2005).  

Yeterlilik düzeylerinin sınıflandırılması, kriter referanslı testlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kriter 

referanslı testlerde yanıtlayıcıların yeterlik düzeyi, iyi tanımlanmış bilgi ve beceri alanı ile ilişkili ve 

genellikle bir standart belirleme çalışması ile belirlenen kesme puanlarına göre belirlenmektedir. 

Yanıtlayıcılar genellikle iki (başarılı/başarısız) ya da daha fazla (örn. başarısız, temel, yeterli ve ileri 

düzeyde) yeterlik düzeylerine sınıflanırlar. Testlerde standart belirleme, önemli ve üzerinde durulması 

gereken bir konudur. Belirlenen kesme puanlarına göre sınıflama işlemi güvenilir olmadığında, “yanlış 

pozitif” ve “yanlış negatif” sınıflama hataları meydana gelebilir. Bu bağlamda, geleneksel standart 

belirleme yöntemleri öznel uzman kanılarına dayandığı için eleştirilmektedir (Sireci, Robin ve Patelis, 
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1999). Daha sonra, standart belirleme aşamalarındaki öznelliği ortadan kaldırmak için testin kendisi ile 

ilgili istatistiksel özelliklere dayalı olarak kesme puanı belirleyen istatistiksel yöntemler kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu yöntemlerden biri, standart belirleme çalışmalarında kümeleme analizini kullanmaktır 

(Sireci, 2001; Sireci vd., 1999). Bu çalışmalarda, yanıtlayıcıları kümelemede kullanılan değişkenlerin 

seçiminde üç yöntem olduğu belirtilmektedir: (a) testi oluşturan bütün maddeleri kullanmak, (b) madde-

düzeyinde faktör analizinden elde edilen ortogonal faktör puanlarını kullanmak, (c) testin ana alanlarından 

oluşan maddelerden elde edilen alt puanları kullanmak. Kümeleme analizi ile kümeler elde edildikten sonra 

kesme puanı elde etmede iki yöntem bulunmaktadır: karşıt grup ve sınır grup (Livingstone & Zieky, 1982; 

1989). Bu çalışmada kullanılacak olan sınır grup yöntemi ile birbirini takip eden kümelerdeki en düşük 

ve en yüksek puanlar belirlenir ve bu aralıkta kalan puanlara sahip yanıtlayıcılar sınır grubu oluşturur. Bu 

grubun ortancası belirlenerek kesme puanı olarak ele alınır (Sireci vd., 1999). 

Bu çalışmanın amacı, ikili kodlanan maddelerden oluşan test puanları için tek uygulamaya dayalı sınıflama 

tutarlılığı ve sınıflama doğruluğu indekslerinden KTK temelli Hanson ve Brennan (1990), Livingston ve 

Lewis (1995) ve Multinominal model (Lee, 2005) ve MTK temelli Lee (2010) ve Rudner (2001, 2005) 

indekslerini karşılaştırmaktır. Ayrıca farklı kümeleme analizi değişken seçme yöntemlerinin kesme puanı 

oluşturma ve dolayısıyla sınıflama tutarlılığı ve doğruluğuna etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Son olarak 

2 küme ve 5 küme oluşturarak sırasıyla 1 ve 4 kesme puanı belirlemenin sınıflama tutarlılığı ve doğruluğu 

indekslerine etkisi ve hangi koşulda hangi modelin daha iyi sonuçlar verdiği incelenmiştir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada var olan yöntemlerin birbirine göre ve farklı koşullarda karşılaştırması yapıldığı için betimsel 

düzeyde bir çalışmadır. 

Veri & Veri Analizi 

Bu çalışmada, TIMSS 2015 Matematik testi 1. kitapçığına ait veriler kullanılmıştır. Kitapçıkta yer alan 35 

madde arasında çoktan seçmeli, doğru/yanlış ve yapılandırılmış yanıtlı maddeler yer almaktadır. Araştırma 

amacı ile bütün maddeler 1-0kodlanmıştır. TIMSS Matematik testi dört alt içerik alanından oluşmaktadır. 

Bunlar; sayılar (number), cebir (algebra), geometry (geometry) ve veri & olasılık (data and chance) 

alanlarıdır. Bütün ülke verileri analize dâhil edilmiştir ve kayıp verilerin çıkarılmasından sonra kalan 6726 

yanıtlayıcı, çalışma grubunu oluşturmaktadır. 

Öncelikle girişte belirtilen üç yönteme göre seçilen değişkenlere göre k-ortalamalar kümeleme analizi 

yapılmıştır: (a) testi oluşturan 35 madde, (b) Madde Tepki Kuramı(MTK) üç parametreli lojistik modele 

göre yetenek puanları, (c) dört alt test puanları analiz değişkeni olarak alınmıştır. TIMSS’te yer alan beş 

sınıflama düzeyi (alt düzey altı, alt düzey, orta düzey, üst düzey, ileri düzey) temel alınarak öncelikle her 

bir yöntem için beş küme oluşturulmuştur. Daha sonra hiyerarşik kümeleme ve iki aşamalı kümeleme 

analizi sonucunda tavsiye edilen ve başarılı/başarısız şeklinde sınıflanan iki kümeli k-ortalamalar 

kümeleme analizi yapılmıştır. Elde edilen kümeler için sınır gruplar oluşturduktan sonra ortanca değerlerini 

belirleyerek kesme puanları elde edildi. MTK ile elde edilen teta kesme puanları Lee yönteminde 

kullanılmak üzere Lee (2010)’da sunulan formülleri kullanan R studio cacIRT paketi ile ham puan ölçeği 

kesme puanına dönüştürülmüştür.  

Çalışmada ele alınan tek uygulamaya dayalı sınıflama tutarlılığı ve doğruluğu yöntemleri; KTK temelli 

Hanson ve Brennan (1990), Livingston ve Lewis (1995) ve Multinominal model (Lee, 2005) ve MTK 

temelli Lee (2010) ve Rudner (2001, 2005) yöntemleridir. Bu yöntemlerden Hanson ve Brennan, Livingston 

ve Lewis için sınıflama tutarlılığı ve doğruluğu indeksleri için BB-CLASS (Brennan, 2004), Multinominal 

model için MULT-CLASS (Lee, 2008) ve MTK yöntemleri Lee ve Rudner için R studio cacIRT (Lathrop, 

2015) paketi kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1’de farklı değişken seçim yöntemleri ile gerçekleştirilen her bir k-ortalamalar kümeleme analizi için 

hesaplanan kesme puanları sunulmuştur. 
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Tablo 4 Kesme Puanları 

 Kesme puanları 

Bütün maddeler ile kümeleme – 5 küme 10    13    20    27 

Bütün maddeler ile kümeleme – 2  küme 18 

4 alt test puanı ile kümeleme – 5 küme 10    15    21    27 

4 alt test puanı ile kümeleme – 2 küme 19 

Yetenek parametresi – 5 küme -1.037    -0.337    0.357    1.039 (θ’lar) 

11   15   19   24 (ham puana dönüştürülmüş) 

Yetenek parametresi – 2 küme -0.103 (θ) 

16 (ham puana dönüştürülmüş) 

 

Tablo 1 incelendiğinde, kümeleme analizinin bütün maddeler ile yapıldığı durumda beş küme 

oluşturulduğunda kesme puanları sırasıyla; 10, 13, 20 ve 27’dir. Çalışmada oluşturulan bu kümeler, 

TIMSS’te tanımlanan yeterlik düzeyleri temel alınarak yorumlandığında 0-9 puan alanlar alt düzey altı, 10-

12 puan alanlar alt düzey, 13-19 puan alanlar orta düzey, 20-26 puan alanlar üst düzey ve 27-35 puan alanlar 

ileri düzey sınıfında yer almaktadır. Başarılı/başarısız şeklinde iki küme oluşturulduğunda ise kesme puanı 

18’dir. Yani 0-17 puan alan yanıtlayıcılar başarısız kümesinde yer alırken 18-35 puan aralığında yer alan 

yanıtlayıcılar başarılı kümesinde bulunmaktadır.  

Kümeleme analizinde değişken olarak dört alt test puanı alındığı durum için beş küme oluşturulduğunda 

kesme puanları sırasıyla; 10, 15, 25 ve 27’dir. Başarılı/başarısız şeklinde iki küme oluşturulduğunda ise 

kesme puanı 19’dir. Bu iki yöntemle kümeleme yapıldıktan sonra hesaplanan kesme puanlarının birbirine 

çok benzer olduğu görülmektedir.  

Son olarak madde tepki kuramına göre yetenek parametreleri elde edilmiş ve bu puanlar ile kümeleme 

analizi yapılmıştır. Elde edilen beş küme ile kesme puanı belirlendiğinde elde edilen kesme puanları şu 

şekildedir: -1.037, -0.337, 0.357, 1.039. İki küme oluşturulduğunda elde edilen kesme puanı ise -0.103’dür. 

MTK’ya dayalı yöntemlerden Lee (2010) yöntemi ham puan ölçeğinde kesme puanı kullandığı için burada 

hesaplanan teta ölçeğindeki puanlar, ham puan ölçeğine çevrilmiştir. Elde edilen kesme puanları beş küme 

için 11, 15, 19 ve 24; iki küme için ise 16’dır. Hesaplanan kesme puanları ilk iki yöntemden farklılık 

göstermektedir.  

Çalışmada ele alınan yöntemlerin hepsi ve bütün koşullar için sınıflama tutarlılığı ve sınıflama doğruluğu 

indeksleri hesaplanmıştır. Tablo 2 ve Tablo 3’te bu indeksler sunulmuştur. 

Tablo 5 Dört Kesme Puanı İçin Sınıflama Doğruluğu ve Tutarlılığı İndeksleri 

  Bütün maddeler ile 

kümeleme  

4 alt test ile 

kümeleme  

Yetenek parametresi ile 

kümeleme 

Lee  Sınıflama 

doğruluğu 

0,80602 0,81080 0,82888 

Sınıflama 

tutarlılığı 

0,74051 0,74172 0,77024 

Rudner  Sınıflama 

doğruluğu 

  0,82959 

Sınıflama 

tutarlılığı 

  0,75660 

Hanson ve 

Brennan 

Sınıflama 

doğruluğu 

0,71936 0,71522  

Sınıflama 

tutarlılığı 

0,62886 0,62182  

Livingstone ve 

Lewis 

Sınıflama 

doğruluğu 

0,40022 0,47345  
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Sınıflama 

tutarlılığı 

0,39665 0,40627  

Multinominal 

model 

Sınıflama 

doğruluğu 

0,73077 0,72834  

Sınıflama 

tutarlılığı 

0,64355 0,63625  

 

Tablo 2 incelendiğinde sınıflama tutarlılığının bütün koşullar ve bütün yöntemlerde sınıflama 

doğruluğundan daha düşük değerler aldığı görülmektedir. KTK’ya dahalı indekslerden Hanson&Brennan 

ve Multinominal model birbirine yakın değerler üretirken, Livinstone&Lewis yöntemi ile diğerlerinden 

oldukça düşük değerler elde edilmiştir. MTK yöntemleri, KTK yöntemlerinden daha yüksek indeksler 

sunmaktadır. MTK yöntemleri kendi içinde karşılaştırıldığında farklılığın oldukça az olduğu 

görülmektedir. Kümeleme analizi için değişken seçim yöntemleri açısından incelendiğinde bütün 

yöntemlerde indekslerin birbirine oldukça benzer olduğu ve en yüksek indeksin yetenek parametresi ile 

kümeleme yapıldığı koşul için hesaplandığı bulunmuştur. 

 

Tablo 3 Bir Kesme Puanı İçin Sınıflama Doğruluğu ve Tutarlılığı İndeksleri 

  Bütün maddeler ile 

kümeleme  

4 alt test ile 

kümeleme  

Yetenek parametresi ile 

kümeleme 

Lee  Sınıflama 

doğruluğu 

0,96727 0,96445 0,96742 

Sınıflama 

tutarlılığı 

0,95420 0,95117 0,95327 

Rudner  Sınıflama 

doğruluğu 

  0,95692 

Sınıflama 

tutarlılığı 

  0,93657 

Hanson ve 

Brennan 

Sınıflama 

doğruluğu 

0,93723 0,93811  

Sınıflama 

tutarlılığı 

0,91230 0,91362  

Livingstone ve 

Lewis 

Sınıflama 

doğruluğu 

0,95611 0,96678  

Sınıflama 

tutarlılığı 

0,91782 0,93619  

Multinominal 

model 

Sınıflama 

doğruluğu 

0,93894 0,93979  

Sınıflama 

tutarlılığı 

0,91319 0,91397  

 

Tablo 3 incelendiğinde sınıflama tutarlılığının bütün koşullar ve bütün yöntemlerde sınıflama 

doğruluğundan daha düşük değerler aldığı görülmektedir. Bütün yöntemler için oldukça yüksek sınıflama 

tutarlılığı ve sınıflama doğruluğu indeksleri elde edilmiştir. MTK yöntemleri, KTK yöntemlerinden daha 

yüksek indeksler sunmaktadır. MTK yöntemleri kendi içinde karşılaştırıldığında farklılığın miktarı az olsa 

da en yüksek değerlerin Lee yöntemi ile elde edildiği yorumu yapılabilmektedir. Kümeleme analizi için 

değişken seçim yöntemleri açısından incelendiğinde bütün yöntemlerde indekslerin birbirine oldukça 

benzer olduğu bulunmuştur.  

SONUÇLAR 
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Bu çalışmanın amacı, seçilen tek uygulamaya dayalı sınıflama tutarlılığı ve sınıflama doğruluğu 

indekslerini karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırma kümeleme analizi için değişken seçim yöntemleri ve kesme 

puanı sayısı koşullarında gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar kümeleme analizi için değişken seçim yöntemlerinin 

sınıflama tutarlılığı ve sınıflama doğruluğu indekslerinde önemli bir farklılığa yol açmadığını 

göstermektedir. Kesme puanı sayısı koşulu için sonuçlar, grubu başarılı/başarısız diye ayıran bir kesme 

puanı olduğunda indekslerin daha yüksek olduğunu, dolayısıyla daha doğru ve tutarlı sınıflama yapıldığını 

göstermektedir. Yöntemler arası farklılıklar az olmakla birlikte bu çalışma koşulları ve kapsamı dâhilinde 

MTK’ya dayalı yöntemlerin KTK’ya dayalı yöntemlerden daha iyi olduğu görülmektedir. 
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Özet: Bu çalışmada bireylerin duygusal okuryazarlıklarının ölçülmesinde, görsel metin üzerine inşa edilmiş teknoloji 

temelli yenilikçi bir madde formatının geliştirilmesinde kullanılabilecek uygun bir test skalası oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Uygulama çalışması eğitim fakültesinde öğrenim gören gönüllü 165 öğrencinin üç ayrı görsele verdikleri 

genel tepkileri içeren cevapları içermektedir. Her bir görsel için elde edilen yığılmalı frekanslara ait grafik eğimleri, 

fotoğrafların ayırt edicilik düzeylerini göstermektedir. Farklı olumlu ve olumsuzluk düzeylerindeki görseller için 

oluşturulan görsel metin ölçeğinde tüm kategorilerde ayırt ediciliği yüksek ve yeteri kadar bilgi verebilecek optimal 

düzeyde 7’li bir duygu skalası geliştirilmeye çalışılmıştır. Hem grafiksel hem de istatistiksel analizler sonucunda, 

görsel metinler aracılığıyla duygusal okur-yazarlık becerilerini incelemede kullanılabilecek test skalasının tepki 

kategorilerinin olumsuz-olumlu duygular boyunca sıralı ve işlevsel olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: yenilikçi madde formatı(innovative item format), test skalası, görsel metin, madde ayırt ediciliği, 

derecelendirilmiş tepki kuramı(graded response model) 

GİRİŞ  

Bu çalışmanın amacı yenilikçi madde formatı olarak görsel metin üzerine inşa edilmiş teknoloji kullanan 

bir madde formatı çalışmaktır. Bu çalışma duygusal okuryazarlık becerilerinin çalışıldığı daha geniş başka 

bir uygulamanın bir parçası olarak yapılmıştır. Steiner (2003), duygusal okuryazarlığın kendi duygularını 

bilmek, iyi bir empatiye sahip olmak, duyguları yönetmeyi öğrenmek,  duygusal hasarı gidermek ve 

bunların hepsini yan yana getirmek gibi beş temel beceriden oluştuğunu iddia etmektedir. Duygusal 

okuryazarlık ile ilgili becerilerin daha sağlıklı bir biçimde ölçülebilmeleri için araştırmacıları teknoloji ile 

zenginleştirilmiş yeni ve farklı bir madde formatı arayışına iten en önemli sebeplerden biri bu becerilerin 

daha zengin uyaranlar kullanılarak daha derinlemesine ve daha detaylı bir biçimde ölçülebileceği 

düşüncesidir. Bu amaçla farklı olumlu ya da olumsuzluk düzeylerindeki her bir görsel metin ile bireylerin 

duygusal okur-yazarlık becerisinin gözlenmesi için optimal düzeyde ayrıcı bir test skalası geliştirilmeye 

çalışılmıştır. Böylece oluşturulan görsel metin ölçeğinde görsel metinler olumlu-olumsuz gibi karışık 

duygulardan oluşsa bile hepsi için tüm kategorilerde en uygun düzeyde bilgi veren ortak bir test skalası 

oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Yenilikçi madde türü (innovative item type), teknolojinin yani bilgisayarın olanaklarını kullanarak kâğıt-

kalem testleriyle kolaylıkla yapılmayan işlevleri gerçekleştirebilen maddelerdir (Parshall, Davey ve 

Pashley, 2000). Bu maddeler görsel, ses, video animasyon gibi görsel ve işitsel multimedya araçları ile 

zenginleştirilerek daha geniş ve üst düzeyde bir ölçüm sağlayabilmektedir. Bu çalışmada görsel metin 

temelli yenilikçi bir madde formatından yararlanılmıştır. Verilen bir görsel; bireylerin duygusal 

okuryazarlık becerilerinin yorumlanması ve analiz edilmesine katkıda bulunabilir. Çünkü görseller 

kullanılarak bilgiler arası kopukluklar yok edilerek kısa bir şekilde bilgi daha bütünleşmiş hale getirilebilir 

ve daha gerçekçi bilgiler elde edilebilir (Başaran, 2013). Bu nedenle bu çalışmanın amacı, bir görsel metin 

ölçeğinde yer alan tüm kategorilerde bilgi veren ortak bir test skalası geliştirmektir.  

 

YÖNTEM 
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Araştırmanın veri setini, çoğunluğunu eğitim fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu 165 gönüllü katılımcının 

sosyal ve kültürel olaylar/durumlarla ilgili olan güncel medyadan alınmış üç ayrı fotoğrafın olduğu bir 

ölçeğe verdiği cevaplar oluşturmaktadır.  Her fotoğraf için verilen soru seti aynıdır ve katılımcılara, 

sırasıyla, maddede verilen görselde birincil ve ikincil olarak ne gördüklerini ve son olarak da bu görselin 

onlara ne hissettirdiği sorulmuştur. Her bir soru için katılımcılardan cevap skalasında verilen duygu 

durumlarından sadece birini işaretlemeleri istenmiştir. Önceki çalışmalarda bireyin genel tepkileri ya birinci 

ya da ikinci tepkilere benzediği sonucuna ulaşıldığından bu çalışmada bireyin sadece genel tepkilerini soran 

soruya verdikleri cevaplar ele alınmıştır. Cevap skalasındaki kategoriler Tablo-1’de açıkça belirtilmiştir. 

Tablo’1 deki kategoriler oluşturulurken literatürde yer alan PANAS ta kullanılan olumlu-olumsuz, aktif-

pasif polaritelerinden faydalanılmıştır (Watson, Clark ve Tellegen, 1988). Skala olumsuzdan olumluya ve  

önceki çalışmalarda oluşturulan  toplamda 12 tane duygu durumu kategorisini içeren 7’li gruplandırmayı 

içermektedir. 

Tablo 1. Cevap Skalasında yer alan 7’li Kategori Puanları 

Duygu Durumları Puan 

Çaresizlik-Üzüntü 1 (En olumsuz) 

Öfke-Utanç 2 

Kaygı 3 

Adapte olmuşluk-Alışılmışlık 4 

Azim 5 

Hoşgörü-Huzur 6 

Umut-Mutluluk 7 (En olumlu) 

Bireylerin madde formatına verdikleri cevaplar frekans matrisine dönüştürülmüş, sonrasında ise yığılmalı 

frekans matrisi elde edilmiştir. Yığılmalı frekans matrisinde yer alan değerlerin toplam kişi sayısına 

bölünmesiyle P yığılmalı oranlar matrisi elde edilir. Elde edilen yığılmalı frekanslar kullanılarak yığılmalı 

frekans grafiği oluşturulmuştur. Her bir fotoğraf için elde edilen yığılmalı frekanslara ait grafik eğimleri, 

fotoğrafların ayırt edicilik düzeylerini göstermektedir. Madde ayırt edicilik düzeyleri, ilgili yapının farklı 

düzeylerindeki bireyleri birbirinden ayırması anlamına gelmektedir (DeMars, 2010). Genellikle ayırt 

edicilik parametresinin değeri büyüdükçe daha dik, küçüldükçe daha az eğime sahip karakteristik eğriler 

elde edilir. Çünkü yeterlik veya özelliğe sahip olma düzeyi arttıkça doğru cevap verme olasılığı ya da 

olumsuzdan ziyade olumlu kategoriye cevap verme olasılığının değişimini göstermektedir (DeMars, 2010). 

Ayırt edicilik parametresinin artış gösterdiği yani eğimin dikleştiği noktalarda maddenin daha iyi çalıştığı 

sonucuna varılabilir. Ayırt edicilik parametresinin artış gösterdiği noktada elde edilen bilgi miktarı da artar 

(Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991). Bu nedenle, fotoğraflara ait grafik eğimleri incelenmiş ve her 

bir fotoğraf için kullanılan skalanın işleyişi değerlendirilmiştir.  

Bir sonraki adımda fotoğraflardan birine ait madde parametreleri çoklu puanlanan kategorilere sahip madde 

parametrelerini incelemede kullanılan Derecelendirilmiş Tepki Modeli (DTM, Samejima, 1969) ile 

incelenmiştir. Modelde yer alan sıralı kategoriler, k tane sıral tepki kategorisine sahip bir madde için 

kategorileri ayıran k-1 sınır (boundary) veya eşik (threshold) parametresine sahip olur. Bireyin belirli bir 

kategoriden daha düşük düzeydeki kategorilere tepki verme olasılığına karşın, o kategori ya da üzerindeki 

kategorilere tepki verme olasılığını belirlemeye çalışır (DeMars, 2010). Modelde yer alan bir i maddesi iki 

çeşit parametre ile tanımlanır. ai (ayırtedicilik) parametresi, örtük özelliğin bir fonksiyonu olarak 

kategorilerdeki tepki olasılığının değişme gücü olarak tanımlanabilir (Rubio, Aguado, Hontangas & 

Hernandez, 2007). bi (eşik parametresi), her bir kategori sınırı için, o sınıra olumsuzdan ziyade olumlu tepki 

verilmesi olasılığının 0,5 olduğu özellik, yetenek (θ), düzeyidir (Embretson & Reise, 2000). 

BULGULAR 
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Şekil 1. Görsellerin 7'li Kategorilere Göre Yığılmalı Frekans Grafiği 

Yurt dışında yapılan bir protesto gösterisinden alınan bir kareyi içeren bir fotoğrafı temele alan “Polis” 

adlı görsel (turuncu) için bireyler,  ilk üç kategorideki olumsuz duyguları ayırt etmede başarısız iken 4 ile 

5 de yer alan kısmen olumlu duyguları ayırt etmede başarılı olduğu söylenebilir. 6. ve 7. kategoride yer 

alan olumlu duyguları ayırt etmede bireyler oldukça başarılıdır. 

Mültecilerin akın ettiği bir sınır bölgesinde tel örgülerin arasından küçük bir çocuğun geçirilmesi 

karesinden oluşan “Tel Örgü” adlı görsel (mavi) için bireylerin, 5. Kategorideki duygu durumunu ayırt 

etme gücü diğerlerine göre düşük iken genel olarak tüm kategorilerdeki duygu durumlarını ayırt etme 

güçlerinin birbirlerine benzer olduğu söylenebilir.  

Hamas'daki bombardımanda babasını kaybeden 4 yaşındaki Suriyeli Hudea’nın fotoğraf makinasını silah 

zannedip alt dudağını dişlerinin arasına sıkıştırarak ellerini teslim oldum anlamında kaldırdığı anı 

yakalayan “Teslim” adlı görsel (gri) için bireyler,   ilk dört kategorideki olumsuz duyguları ayırt etmede 

başarılı diğer kategorilerdeki duygu durumlarını ayırt etmede başarısızdırlar. 

Farklı olumlu ve olumsuzluk düzeylerindeki görseller için oluşturulan görsel metin ölçeğinde tüm 

kategorilerde ayırt ediciliği yüksek ve yeteri kadar bilgi verebilecek optimal düzeyde 7’li bir duygu skalası 

seçilebilir. 

7’li duygu skalasının 3 farklı görsel için de olumlu ve olumsuz duyguları ayırt etmede kullanılabilir olduğu 

belirlenmiştir. Oluşturulan duygu skalasının tepki kategorileri, olumsuz duygulardan olumlu duygulara 

doğru sıralanarak sıralı tepki kategorilerine sahip bir skala oluşturulmuştur. Duygu skalasının tepki 

kategorilerine ait ayırt edicilik ve kategori eşik değer parametreleri DTM ile incelenmiştir. Tablo 2, Teslim 

görseline ait tepki kategorileri parametrelerini göstermektedir.   

Tablo 2. Teslim görseli tepki kategorilerinin DTM’ne göre elde edilen parametreleri 

Görsel ai (se) b1(se) b2(se) b3(se) b4(se) b5(se) b6(se) 

Teslim 
0.76 

(0.14) 

-2.27 

(0.49) 

-0.99 

(0.28) 

0.92 

(0.27) 

3.06 

(0.61) 

3.39 

(0.67) 

3.89 

(0.71) 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1 2 3 4 5 6 7

GÖRSELLERİN 7'L İ  KATEGORİLERE GÖRE 
YIĞILMALI  FREKANS GRAFİĞİ

Tel Örgü Polis Teslim
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Teslim görselinin, bireylerin olumlu ve olumsuz duygularını ayırt etme gücü aTeslim= 0.76 olarak 

belirlenmiştir. Teslim görselinin orta düzey ayırt edicilik gücüne sahip olduğu söylenebilir (Baker, 1985). 

Kategori eşik parametrelerinin yetenek ölçeği boyunca (-4 +4 ranjında) sıralı olduğu diğer bir ifadeyle 

olumsuz duygulardan olumlu duygulara giden bir sıraya sahip olduğu görülmektedir. DTM’nde, her bir 

kategoriyi veya daha yükseğini seçme olasılığı modellenmiştir (DeMars, 2010). Dolayısıyla kategori eşik 

parametreleri psikolojik yapıları ölçmede kullanılan ölçekler için olumsuz duygulardan ziyade olumlu 

duyguları seçmek için gerekli olan yetenek düzeyini ifade etmektedir. İncelenen Teslim görselinde 

kullanılan 7’li tepki kategorilerinin olumsuz duyguları ayırt etmede daha iyi sonuç verdiği hem grafiksel 

hem de istatistiksel analiz sonuçlarında görülmektedir.  

SONUÇ 

Sosyal-duygusal-kültürel olguları çeşitli yönleri ile çalışabilmeyi sağlayan görsel metinlerin bireylerin 

psikolojik ve sosyolojik yönlerini açığa çıkarmada etkin araçlar olabileceği düşünülmektedir. Bu 

doğrultuda, bu çalışmada, klasik likert tipi yöntemlere alternatif olarak, duygusal okuryazarlıkla ilgili 

becerileri ölçmede kullanılabilecek yenilikçi bir madde formatı için uygun bir test skalası geliştirilmeye 

çalışılmıştır. Görsel metinler aracılığıyla bireylerin duygusal okur-yazarlık becerilerinin gözlenebilmesi 

için kullanılan tepki kategorilerinin (test skalası) ayırt edicilik düzeyleri incelenmiştir. Bu amaçla görsel 

metin ölçeğinde görsel metinler olumlu-olumsuz gibi karışık duyguları içeriyor olsa bile hepsi için tüm 

kategorilerde optimal düzeyde bilgi veren ortak bir test skalası oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Yığılmalı frekans grafiğinden elde edilen sonuçlara göre görseller için geliştirilen 7’li tepki kategorilerinin 

olumlu, olumsuz ve olumlu-olumsuz arasında kalan duyguları içeren görsellerdeki duyguları ayırt etmede 

kullanılabileceği belirlenmiştir. Yapılan DTM analizi sonuçları, tepki kategorilerinin sıralı olduğunu yani 

olumsuz duygulardan olumlu duygulara uzanan bir sıraya sahip olduğunu göstermektedir. Görsel metinler 

aracılığıyla bireylerin duygusal okur-yazarlık becerilerini incelemede kullanılan sıralı tepki kategorilerine 

sahip ölçekler için DTM gibi modeller ile model uyumu ve madde parametrelerinin daha detaylı 

çalışılabileceği örneklendirilmiştir.  

Bu çalışmanın sonuçları, bireylerin genel tepkilerini ifade edebileceği, tepki kategorilerinin çalıştığı 

kullanışlı bir test skalasının oluşturulabileceği önermesini destekler niteliktedir. Ayrıca bireylerin duygu 

durumlarındaki çok açılılığı yakalamada güçlü görsellerin kullanışlı olabileceği önermesini 

desteklemektedir. Çalışma farklı tepki kategori sayıları ve gruplamaları ile genişletilebilir ve ileriki 

çalışmalar için sonuçların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi önerilebilir. Ayrıca farklı görseller 

seçilerek elde edilen sonuçlarla bu çalışma desteklenebilir. 
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Özet: Bu araştırmanın amacı büyük örneklemlerde kayıp veri ile baş etme yöntemlerinin ölçme değişmezliğine etkisi 

açısından karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla PISA 2015 uygulamasına Türkiye’den katılmış ve fen okuryazarlığına ilişkin 

duyuşsal özelliklerden fen öğrenme motivasyonu ile ilgili maddelere eksiksiz yanıt vermiş 5496 öğrenci verisi 

kullanılmıştır. Büyük örneklemlerde farklı oranlardaki kayıp veri durumlarında araştırma yapmak için eksiksiz veri 

setinden 2000 kişilik veri seti oluşturulmuş ve bu veri setinden tamamen rassal olarak kayıp (TROK) mekanizmasına 

sahip olacak şekilde %5, %10 ve %20 kayıp veri oluşturulmuştur. Elde edilen tüm veri setlerinde kayıp veriler, dizin 

silme (DS), seri ortalaması atama (SO), regresyon atama (RA), beklenti maksimizasyonu (BM) ve çoklu atama (ÇA) 

yöntemleri ile tamamlanmış ve çok gruplu doğrulayıcı faktör analizi (ÇGDFA) yöntemi ile cinsiyetler arası ölçme 

değişmezliği çalışması yapılmıştır. Her bir veri setinden elde edilen bulgular, referans değerler ile karşılaştırılmıştır. 

Araştırmanın sonuçlarında, 2000 kişilik örneklem büyüklüğünde; %5 kayıp içeren veri setinde RA, BM ve ÇA 

yöntemleri, %10 kayıp içeren veri setinde ÇA yöntemi, %20 kayıp içeren veri setinde ise BM yöntemi referans 

değerlere en yakın sonuçları vermiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Kayıp veri, ölçme değişmezliği 

 

GİRİŞ 

Uluslararası düzeyde uygulanan PISA (Programme for International Student Assessment) ve TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study) projeleri, ülkeler arası karşılaştırma yapılmasını 

amaçlamaktadır. Özellikle uluslararası düzeyde yapılan ve sonucunda karşılaştırma yapılan sınavlarda, elde 

edilen sonuçların karşılaştırılabilir olması, ülkeler arası değerlendirmelerde büyük önem taşımaktadır. Aynı 

ölçme aracının uygulandığı, özellikleri birbirinden farklı gruplardan elde edilen bulguların 

yorumlanabilmesi için, ölçme aracının bütün gruplar için aynı anlama gelmesi gerekmektedir.  Bu 

bağlamda karşımıza ölçme değişmezliği kavramı ortaya çıkmaktadır. Drasgow (1984) ölçme 

değişmezliğini “gözlenen test puanları ile gizil özelliklerin arasındaki ilişkinin tüm alt gruplar arasında 

benzer olması” şeklinde tanımlamıştır. 

Ölçme araçları tarafından elde edilen veriler her zaman eksiksiz şekilde elde edilememektedir. 

Yanıtlayıcıdan, ölçme aracından veya uygulayıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı veri setlerinde, bazı 

değişkenlerde kayıp veriler bulunabilmektedir. Kayıp veriler, veri setleri üzerinde yapılan istatistiksel 

işlemlerin sonuçlarını doğrudan etkileyen önemli bir problemdir. 

Bu araştırmanın amacı, kayıp veri ile baş etme yöntemlerinin ölçme değişmezliğine etkisi açısından 

karşılaştırılmasıdır. Yapılan ölçme değişmezliği çalışmalarında kayıp veri durumu, analizlere başlamadan 

önce kontrol edilmesi ve çözülmesi gereken bir problemdir. Kayıp verilerin varlığı, doğrulayıcı faktör 

analizi de dahil olmak üzere birçok analizin sonucunu etkileyebilir. Kayıp verilerin veri setinden çıkarılması 

örneklemi küçülteceğinden, elde edilen sonuçların evrene genellenebilme gücü azalır. Ayrıca kayıp 

verilerin varlığı, analizlerden elde edilen anlamlılık değerlerini etkileyerek tip I ve tip II hataların 

oluşmasına sebep olabilir.  Kayıp veri problemini çözmek için kullanılan yöntemlerin farklılığı bile, 

analizlerden farklı bulgular elde edilmesine neden olabilir (Harrington, 2009). 

Kültür, etnik köken, dil, cinsiyet gibi farklı gruplardan bireylerin karşılaştırılmasında kullanılan testlerin 

öncelikle ölçme değişmezliğinin sağlanması gerekmektedir. Ölçme değişmezliği analizlerinden elde edilen 
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bulguların doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için ise kayıp veri probleminin çözülmesi gerekmektedir. 

Farklı kayıp veri oranlarına bağlı olarak, kayıp veri ile baş etme yöntemlerinin karşılaştırıldığı bu 

araştırmadan elde edilen bulgularla, yapılacak olan ölçme değişmezliği çalışmalarında veri setine uygun 

olan kayıp veri ile baş etme yönteminin seçilebilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda “Kayıp veriler ile baş 

etmede kullanılan dizin silme (DS), seri ortalaması atama (SO), regresyon atama (RA), beklenti 

maksimizasyonu (BM) ve çoklu atama (ÇA) yöntemlerinin, farklı oranlarda kayıp içeren veri setlerinde 

ölçme değişmezliğine etkisi ne düzeydedir?” problemine yanıt aranmaktadır. 

Alan yazın incelendiğinde, Reise, Widaman ve Pugh (1993), doğrulayıcı faktör analizi ve madde tepki 

kuramı modellerinin, psikolojik ölçmelerin değişmezliğine etkilerini araştırmışlardır. Minesota ve Çin’den 

toplanan gerçek psikolojik veriler her iki yöntemle de incelenmiş ve yöntemlerin avantaj ve dezavantajları 

araştırılmıştır. Cheung ve Rensvold (2002), ölçe değişmezliği çalışmalarında genellikle kullanılan çok 

gruplu doğrulayıcı faktör analizinde, GFI uyum iyiliği istatistiğinin ne şekilde değiştiğini araştırmışlardır. 

İki gruptan oluşan simülasyon verisinde gerçekleştirilen değişmezlik çalışmasının sonucunda, GFI 

indeksini temel alan 20 farklı uyum indeksinden, ∆CFI, ∆Gamma ve ∆McDonald’s indekslerinin 

kullanılması önerilmiştir. Chen, Wang ve Chen (2012), açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinde kayıp 

veri yöntemlerini karşılaştırmak amacıyla, farklı oranlarda kayıp içeren veri setleri üzerinde simülasyon 

çalışması yapmıştır. Altı farklı yöntemin incelendiği çalışmada, tüm yöntemler açımlayıcı ve doğrulayıcı 

faktör analizinde modele uygun sonuçlar üretmiştir. Açımlayıcı faktör analizi için en uygun yöntemin 

beklenti maksimizasyonu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. %20’nin altında kayıp olması durumunda 

yöntemler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak eksik veriler %30’dan fazla 

olduğunda, seri ortalaması atama yöntemi ve doğrusal eğim yöntemi kullanılması önerilmiştir. 

 

YÖNTEM 

 

Bu araştırmada, farklı kayıp veri ile baş etme yöntemleri ile tamamlanmış veri setleri üzerinde ölçme 

değişmezliği çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı, DS, SO, RA, BM ve ÇA yöntemlerinin ölçme 

değişmezliği çalışmalarında incelenmesidir. Bu bağlamda çalışma, yeni bir bilgi üretmeye yönelik 

olduğundan temel araştırma biçimindedir. 

Araştırmanın çalışma grubunu, PISA 2015 Türkiye uygulamasına katılan 15 yaş grubu öğrenciler, 

araştırmanın evrenini Türkiye’de 15 yaş grubunda bulunan 1324089 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemini ise PISA 2015 uygulamasına Türkiye’den katılmış 5895 öğrenciden, fen okuryazarlığına 

ilişkin duyuşsal özelliklerden, fen öğrenme motivasyonu ile ilgili maddelere eksiksiz yanıt vermiş 5496 

öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmada, 5496 kişilik eksiksiz veri setinden seçkisiz yöntemle elde edilen 2000 kişilik alt örneklem 

oluşturularak, cinsiyetler arası ölçme değişmezliği çalışmaları yapılmıştır.  

Alan yazında, Sass (2011) 491 birimlik veri setinde, Xu ve Tracey (2017) 684 birimlik veri setinde, Chen, 

Sousa ve West (2005) 924 birimlik veri setinde, Wang, Willett ve Eccles (2011) 1103 birimlik veri setinde, 

Schnabel, Kelava, Vijver ve Seifert (2015) 1801 birimlik veri setinde, Karakoç Alatlı (2016) ise 2149 

birimlik veri setinde ölçme değişmezliği çalışmaları yapmıştır. Örneklem büyüklüğü, ölçme değişmezliği 

çalışmalarının kültürlerarası çalışmalarda olduğu gibi büyük gruplar arasında yapıldığı göz önünde 

bulundurularak 2000 olarak belirlenmiştir. Oluşturulan eksiksiz veri setinden, hücre bazında %5, %10 ve 

%20 oranında rastgele değerler silinmiş ve kayıp veriler oluşturulmuştur. Oluşturulan veri setlerinde 

bulunan kayıp verilerin mekanizmasının belirlenebilmesi için, her veri setinde Little’ın TROK testi 

yapılmıştır. 

Daha sonra, her bir veri seti kayıp veri ile baş etme yöntemlerinden DS, SO, RA, BM ve ÇA ile 

tamamlanmış ve cinsiyetler arası ölçme değişmezliği çalışmaları çok gruplu doğrulayıcı faktör analizi 

(ÇGDFA) yaklaşımı ile incelenmiştir. 

Analize başlamadan önce veri setinde kayıp verilerin, normallik sayıltısının, uç değerlerin ve çoklu 

bağlantının kontrol edilmesi gerekmektedir. Yapılan analiz sonuçlarında, her bir değişkenin normal 
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dağıldığı, veri setinde herhangi bir uç değerin bulunmadığı ve çoklu bağlantı sorununun olmadığı 

görülmüştür. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. İlk olarak, farklı oranlarda kayıp içeren veri setlerinin 

karşılaştırılacağı referans değerler, eksiksiz veri setinde aşamalı olarak ölçme değişmezliği çalışması 

yapılarak elde edilmiştir. 

 

Tablo 1. Eksiksiz veri setinde uyum katsayıları 

 𝝌𝟐 df 𝝌𝟐/𝒅𝒇 SRMR RMSEA CFI TLI ∆CFI 

Şekilsel D. 177.527 10 17.753 .015 .129 .982 .965  

Metrik D. 179.161 14 12.797 .018 .109 .983 .975 .001 

Ölçek D. 191.644 18 10.647 .022 .098 .982 .980 .000 

Katı D. 217.284 24 9.054 .034 .090 .980 .983 -.002 

 

Daha sonra %5, %10, %20 kayıp içeren ve kayıp veri ile baş etme yöntemlerinden DS, SO, RA, BM ve ÇA 

yöntemleriyle tamamlanmış veri setlerinde, ölçme değişmezliği çalışmalarının sonuçlarına yer verilmiştir. 

%5 Kayıp İçeren Veri Setinde Kayıp Veri İle Baş Etme Yöntemlerinin Ölçme Değişmezliğine Etkisi 

%5 kayıp içeren veri setleri, DS, SO, RA, BM ve ÇA yöntemleri ile tamamlanmış ve tamamlanan veri 

setleri üzerinde aşamalı olarak ölçme değişmezliği test edilmiştir. Farklı yöntemlere göre ölçme 

değişmezliğinin her bir aşamasında elde edilen uyum katsayıları Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5 ve 

Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 2. %5 kayıp içeren ve DS yöntemiyle tamamlanmış veri setinde uyum katsayıları 

 𝝌𝟐 df 𝝌𝟐/𝒅𝒇 SRMR RMSEA CFI TLI ∆CFI 

Şekilsel D. 154.073 10 15.407 .016 .131 .982 .964  

Metrik D. 155.654 14 11.118 .019 .110 .982 .974 .000 

Ölçek D. 165.416 18 9.190 .022 .099 .981 .979 -.001 

Katı D. 213.853 24 8.911 .036 .097 .976 .980 -.006 

 

Tablo 3. %5 kayıp içeren ve SO yöntemiyle tamamlanmış veri setinde uyum katsayıları 

 𝝌𝟐 df 𝝌𝟐/𝒅𝒇 SRMR RMSEA CFI TLI ∆CFI 

Şekilsel D. 141.597 10 14.160 .016 .115 .985 .970  

Metrik D. 143.144 14 10.225 .018 .096 .985 .979 .000 

Ölçek D. 151.878 18 8.438 .021 .086 .985 .983 .000 

Katı D. 188.056 24 7.836 .035 .083 .981 .984 -.004 

Tablo 4. %5 kayıp içeren ve RA yöntemiyle tamamlanmış veri setinde uyum katsayıları 

 𝝌𝟐 df 𝝌𝟐/𝒅𝒇 SRMR RMSEA CFI TLI ∆CFI 

Şekilsel D. 168.619 10 16.862 .016 .126 .983 .966  

Metrik D. 171.200 14 12.229 .019 .106 .983 .976 .000 

Ölçek D. 188.968 18 10.498 .023 .097 .981 .979 -.002 

Katı D. 227.833 24 9.493 .037 .092 .978 .982 -.005 
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Tablo 5. %5 kayıp içeren ve BM yöntemiyle tamamlanmış veri setinde uyum katsayıları 

 𝝌𝟐 df 𝝌𝟐/𝒅𝒇 SRMR RMSEA CFI TLI ∆CFI 

Şekilsel D. 197.167 10 19.717 .016 .137 .981 .962  

Metrik D. 199.065 14 14.219 .018 .115 .981 .973 .000 

Ölçek D. 210.348 18 11.686 .021 .103 .981 .978 .000 

Katı D. 250.652 24 10.444 .035 .097 .977 .981 -.004 

 

Tablo 6. %5 kayıp içeren ve ÇA yöntemiyle tamamlanmış veri setinde uyum katsayıları 

 𝝌𝟐 df 𝝌𝟐/𝒅𝒇 SRMR RMSEA CFI TLI ∆CFI 

Şekilsel D. 179.944 10 17.994 .016 .131 .982 .964  

Metrik D. 182.104 14 13.007 .019 .110 .982 .974 .000 

Ölçek D. 191.847 18 10.658 .021 .099 .981 .979 -.001 

Katı D. 228.840 24 9.535 .034 .093 .978 .982 -.004 

 

Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da elde edilen uyum katsayıları incelendiğinde, her bir 

yöntemle tamamlanmış veri setlerinde, cinsiyetler arası ölçme değişmezliğinin her aşamada sağlandığı 

görülmüştür (-.01≤∆CFI≤.01). Her yöntem için elde edilen uyum katsayıları Tablo 1’de verilen referans 

değerler ile karşılaştırıldığında, RA, BM ve ÇA yöntemlerinden elde edilen katsayıların referans değerlere 

daha yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. DS ve SO yöntemleri ᵡ2/𝑑𝑓 değerini referans değerden düşük 

gösterirken, ÇA yöntemi en yakın sonucu vermiştir. 

%10 Kayıp İçeren Veri Setinde Kayıp Veri İle Baş Etme Yöntemlerinin Ölçme Değişmezliğine Etkisi 

%10 kayıp içeren veri setleri, DS, SO, RA, BM ve ÇA yöntemleri ile tamamlanmıştır. Tamamlanan veri 

setleri üzerinde aşamalı olarak ölçme değişmezliği test edilmiştir. Farklı yöntemlere göre ölçme 

değişmezliğinin her bir aşamasında elde edilen uyum katsayıları Tablo 7, Tablo 8, Tablo 9, Tablo 10 ve 

Tablo 11’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 7. %10 kayıp içeren ve DS yöntemiyle tamamlanmış veri setinde uyum katsayıları 

 𝝌𝟐 df 𝝌𝟐/𝒅𝒇 SRMR RMSEA CFI TLI ∆CFI 

Şekilsel D. 138.170 10 13.817 .016 .138 .980 .961  

Metrik D. 139.849 14 9.989 .019 .116 .981 .973 .001 

Ölçek D. 149.173 18 8.287 .023 .104 .980 .978 .000 

Katı D. 164.994 24 6.875 .033 .094 .979 .982 -.001 

 

Tablo 8. %10 kayıp içeren ve SO yöntemiyle tamamlanmış veri setinde uyum katsayıları 

 𝝌𝟐 df 𝝌𝟐/𝒅𝒇 SRMR RMSEA CFI TLI ∆CFI 

Şekilsel D. 116.972 10 11.697 .015 .103 .986 .973  

Metrik D. 118.766 14 8.483 .018 .087 .987 .981 .001 

Ölçek D. 130.098 18 7.228 .023 .079 .986 .984 .000 

Katı D. 152.349 24 6.348 .034 .073 .984 .986 -.002 
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Tablo 9. %10 kayıp içeren ve RA yöntemiyle tamamlanmış veri setinde uyum katsayıları 

 𝝌𝟐 df 𝝌𝟐/𝒅𝒇 SRMR RMSEA CFI TLI ∆CFI 

Şekilsel D. 124.889 10 12.489 .014 .107 .987 .973  

Metrik D. 126.661 14 9.047 .017 .090 .987 .981 .000 

Ölçek D. 137.053 18 7.614 .019 .081 .986 .985 -.001 

Katı D. 153.769 24 6.407 .025 .074 .985 .987 -.002 

 

Tablo 10. %10 kayıp içeren ve BM yöntemiyle tamamlanmış veri setinde uyum katsayıları 

 𝝌𝟐 df 𝝌𝟐/𝒅𝒇 SRMR RMSEA CFI TLI ∆CFI 

Şekilsel D. 194.830 10 19.483 .015 .136 .982 .963  

Metrik D. 196.315 14 14.023 .017 .114 .982 .974 .000 

Ölçek D. 206.635 18 11.480 .020 .102 .981 .979 -.001 

Katı D. 239.704 24 9.988 .031 .095 .979 .982 -.003 

 

Tablo 11. %10 kayıp içeren ve ÇA yöntemiyle tamamlanmış veri setinde uyum katsayıları 

 𝝌𝟐 df 𝝌𝟐/𝒅𝒇 SRMR RMSEA CFI TLI ∆CFI 

Şekilsel D. 170.637 10 17.064 .015 .129 .982 .965  

Metrik D. 171.643 14 12.260 .017 .108 .983 .975 .001 

Ölçek D. 179.590 18 9.977 .020 .096 .982 .980 .000 

Katı D. 207.933 24 8.664 .031 .089 .980 .983 -.002 

 

Tablo 7, Tablo 8, Tablo 9, Tablo 10 ve Tablo 11’de elde edilen uyum katsayıları incelendiğinde, kullanılan 

kayıp veri ile baş etme yöntemlerinin hepsinde cinsiyetler arası ölçme değişmezliğinin her aşamada 

sağlandığı görülmüştür (-.01≤∆CFI≤.01). Her yöntem için elde edilen uyum katsayıları Tablo 1’de verilen 

referans değerler ile karşılaştırıldığında, ÇA yönteminin referans değerlere oldukça yakın sonuçlar verdiği 

görülmektedir. DS ve SO yöntemleri ᵡ2/𝑑𝑓 değerini referans değerden düşük gösterirken, RA yöntemi ise 

CFI ve TLI değerlerini olduğundan fazla göstermiştir. 

%20 Kayıp İçeren Veri Setinde Kayıp Veri İle Baş Etme Yöntemlerinin Ölçme Değişmezliğine Etkisi 

%20 kayıp içeren veri setleri, DS, SO, RA, BM ve ÇA yöntemleri ile tamamlanmış ve her bir veri setinde 

aşamalı olarak cinsiyetler arası ölçme değişmezliği çalışması yapılmıştır. Ölçme değişmezliği çalışmaları 

sonucunda elde edilen uyum katsayıları Tablo 12, Tablo 13, Tablo 14, Tablo 15 ve Tablo 16’da verilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 12. %20 kayıp içeren ve DS yöntemiyle tamamlanmış veri setinde uyum katsayıları 

 𝝌𝟐 df 𝝌𝟐/𝒅𝒇 SRMR RMSEA CFI TLI ∆CFI 

Şekilsel D. 51.330 10 5.133 .012 .101 .990 .979  

Metrik D. 53.491 14 3.821 .019 .084 .990 .986 .000 
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Ölçek D. 63.324 18 3.518 .028 .079 .989 .987 -.001 

Katı D. 73.008 24 3.042 .033 .071 .988 .990 -.002 

 

Tablo 13. %20 kayıp içeren ve SO yöntemiyle tamamlanmış veri setinde uyum katsayıları 

 𝝌𝟐 df 𝝌𝟐/𝒅𝒇 SRMR RMSEA CFI TLI ∆CFI 

Şekilsel D. 66.897 10 6.690 .014 .075 .991 .982  

Metrik D. 73.462 14 5.247 .026 .065 .991 .987 .000 

Ölçek D. 81.349 18 4.519 .030 .059 .990 .989 -.001 

Katı D. 103.382 24 4.308 .042 .058 .987 .989 -.004 

 

Tablo 14. %20 kayıp içeren ve RA yöntemiyle tamamlanmış veri setinde uyum katsayıları 

 𝝌𝟐 df 𝝌𝟐/𝒅𝒇 SRMR RMSEA CFI TLI ∆CFI 

Şekilsel D. 123.315 10 12.332 .015 .106 .986 .973  

Metrik D. 123.726 14 8.838 .016 .089 .987 .981 .001 

Ölçek D. 135.165 18 7.509 .019 .081 .986 .984 .000 

Katı D. 160.396 24 6.683 .039 .075 .984 .986 -.002 

 

Tablo 15. %20 kayıp içeren ve BM yöntemiyle tamamlanmış veri setinde uyum katsayıları 

 𝝌𝟐 df 𝝌𝟐/𝒅𝒇 SRMR RMSEA CFI TLI ∆CFI 

Şekilsel D. 184.683 10 18.468 .013 .132 .984 .968  

Metrik D. 185.777 14 13.270 .015 .111 .984 .977 .000 

Ölçek D. 199.417 18 11.079 .019 .100 .983 .981 -.001 

Katı D. 253.293 24 10.554 .036 .098 .979 .982 -.005 

 

Tablo 16. %20 kayıp içeren ve ÇA yöntemiyle tamamlanmış veri setinde uyum katsayıları 

 𝝌𝟐 df 𝝌𝟐/𝒅𝒇 SRMR RMSEA CFI TLI ∆CFI 

Şekilsel D. 127.995 10 12.800 .013 .112 .987 .973  

Metrik D. 128.662 14 9.190 .015 .093 .987 .981 .000 

Ölçek D. 135.154 18 7.509 .016 .083 .987 .985 .000 

Katı D. 161.763 24 6.740 .031 .078 .984 .987 -.003 

 

Tablo 12, Tablo 13, Tablo 14, Tablo 15 ve Tablo 16’da elde edilen uyum katsayıları incelendiğinde, 

kullanılan kayıp veri ile baş etme yöntemlerinin tamamında ölçme değişmezliğinin her aşamada sağlandığı 

görülmüştür (-.01≤∆CFI≤.01). Elde edilen uyum katsayıları Tablo 1’de verilen referans değerler ile 

karşılaştırıldığında, BM yönteminin referans değerlere yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. BM yöntemi 

ᵡ2/𝑑𝑓 değerini referans değere yakın gösterirken, RA yöntemi ∆CFI değerini çok iyi bilmesine rağmen 

ᵡ2/𝑑𝑓 katsayısını olduğundan düşük göstermiştir. DS ve SO yöntemleri ise ᵡ2/𝑑𝑓 katsayısını referans 

değerden oldukça düşük olarak göstermiştir. 

Alan yazında, DFA modellerinde kayıp veri ile baş etme stratejisi olarak en çok olabilirlik yaklaşımına ve 

çoklu atama yaklaşımına dayalı yöntemler önerilmektedir (Allison, 2003; Brown, 2006). Araştırmadan elde 
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edilen bulgularda, alan yazına uygun olarak en çok olabilirlik yaklaşımına dayalı olan BM yönteminden ve 

ÇA yönteminden, diğer yöntemlere göre daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

SONUÇ 

Araştırmada kayıp veri içeren veri setlerinin, DS, SO, RA, BM ve ÇA yöntemleriyle tamamlanmasının, 

ölçme değişmezliğine etkisi araştırılmıştır. Tüm oranlarda, farklı yöntemlerle tamamlanmış veri setlerinde 

yapılan ölçme değişmezliği çalışmalarının sonucunda, eksiksiz veri setinde olduğu gibi ölçme 

değişmezliğinin tüm aşamaları sağlanmıştır. Veri setlerinde, farklı kayıp veri ile baş etme yöntemleri ile 

tamamlansa da, cinsiyetler arası ölçme değişmezliğini referans veri setinden farklı gösterecek bir sonuç 

bulunmamıştır. 

Araştırma, kayıp veri ile baş etme yöntemleri, kayıp veri mekanizması, veri setlerinin faktör yapısı, 

örneklem özellikleri ve ölçme değişmezliği yaklaşımı açısından sınırlandırılmıştır. Kayıp veri ile baş etme 

yöntemlerinden dizin silme (DS), seri ortalaması atama (SO), regresyon atama (RA), beklenti 

maksimizasyonu (BM) ve çoklu atama (ÇA) yöntemlerine yer verilmiştir. Veri setleri, kayıp veri 

mekanizmalarından tamamen rassal olarak kayıp (TROK) mekanizmasına sahiptir. Çalışmada tek faktöre 

sahip veri setleri kullanılmıştır. Ölçme değişmezliği doğrulayıcı faktör analizi yaklaşımıyla ele alınmıştır. 

Her bir veri setinden elde edilen uyum katsayılarının, eksiksiz veriden elde edilen uyum katsayıları ile 

karşılaştırılması sonucunda, 2000 kişilik veri setlerinde; %5 kayıp içeren veri setinde RA, BM ve ÇA ile 

tamamlanan veri setleri, referans değerlere daha yakın sonuçlar vermiştir. %10 kayıp içeren veri setinde, 

ÇA yönteminden diğer yöntemlere göre daha yakın sonuçlar elde edilmiştir. %20 kayıp içeren veri setinde 

ise referans değere en yakın sonuç veren kayıp veri ile baş etme yöntemi BM olmuştur. 

Araştırma sonucunda uygulamaya yönelik olarak öneriler şu şekildedir: 

 Büyük örneklemlerde %5 civarında kayıp içeren veri setleri RA, BM veya ÇA yöntemi ile 

tamamlanabilir. %10 civarında kayıp veri bulunuyorsa ÇA yöntemi diğer yöntemlere göre daha iyi 

sonuç vermiştir. Kayıp veri miktarı %20 civarında ise, BM yöntemi kayıp verileri tamamlamak için 

kullanılabilir. 
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Özet: Bu çalışmanın amacı kompleks çoktan seçmeli sorularda 5 ve 7 seçeneğin kullanımının madde psikometrik 

özelliklerini nasıl değiştirdiği araştırmaktır. Bu bağlamda 5 ve 7 seçenekli sorular tasarlanmış ve Kahramanmaraş 

Sütçü İmam Üniversitesi’nde okuyan 354 öğrenciye final sınavı olarak uygulanmıştır.  Madde psikometrik özellikleri 

Klasik Test Kuramı yardımıyla hesaplandıktan sonra, 5 ve 7 seçenekli kompleks çoktan seçmeli soruların madde-

güçlük ve madde-ayırt edicilik indekslerinin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. 

Araştırmanın sonunda, elde edilen bulgular gerek bu tür soruları yazan kişiler için gerekse bu tür soruları çözen 

öğrenciler için tartışılmış ve mevcut çalışmanın kısıtlıklarından bahsedilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Çoktan seçmeli sorular, kompleks çoktan seçmeli sorular, seçenek sayısı, madde güçlük indeksi, 

madde ayırt edicilik indeksi  
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Özet: Bu çalışmada Çoklu Doğrusal Regresyon analizi ve Genelleştirilmiş Toplamsal Modeller tanıtılmıştır. 

Çalışmaya ait veri seti PISA 2015 çalışması içinden Türk öğrencilere ait okuma becerileri puanları ile öğrencilere ait 

çeşitli demografik değişkenlerden oluşmaktadır. Örneklemde yer alan öğrenci sayısı 5895 olup kayıp verilerin dikkate 

alınması sonrası çalışma 5089 öğrenciye ait veri üzerinde sürdürülmüştür. Gerekli varsayımlar sınanması sonrası 

yapılan analizlerde; Çoklu Doğrusal Regresyon analizi toplam varyansın %23,9’unu açıklamakta iken Genelleştirilmiş 

Toplamsal Modeller %25,33’ünü açıklamaktadır. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkende açıkladıkları varyans 

miktarı bakımından Genelleştirilmiş Toplamsal Modellerin daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Genelleştirilmiş Toplamsal Modeller, Çoklu Doğrusal Regresyon, Açıklanan varyans.  

 

Abstract: In this study, multiple linear regression analysis and generalized additive models have been introduced. The 

data set of the study consist of reading literacy scores of Turkish students attended in PISA 2015 and their demographic 

variables. The sample consists of 5889 students; however, after omitting missing data 2059 students remained in the 

study. After checking assumptions of interest, it was found out that multiple linear regression analysis accounted for 

23,9% of the variance and that generalized additive models accounted for 25,33% of the variance. It is found that the 

variance explained by generalized additive models was more than multiple linear regression models. 

 

Key Words: Generalized Additive Models, Multiple Linear Regression, Explained Variance. 
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Özet: Bu çalışmanın amacı, Glasser’in temel ihtiyaçlar modeline dayalı bir kariyer değerleri ölçeğinin 

geliştirmesi ve geçerlik-güvenirlik çalışmalarının yapılmasıdır.  Araştırmanın çalışma grubunu Ankara, 

Gaziantep, Antalya’da illerinde yaşayan X,Y ve Z kuşağından toplam 729 kişi oluşturmaktadır. Çalışma 

2017- 2018 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir.  

Ölçeğin geliştirilme aşamasında kariyer değerleri temelinde Glasser’in temel psikolojik ihtiyaçlarını 

yansıtacak ifadeler ölçek maddesi haine getirilmiştir. Bu maddelerden 57 maddelik madde havuzu 

oluşturulmuştur. Uzman görüşü için beş akademisyene sunulan formdan 6 madde çıkarılmış ve geçerlik-

güvenirlik çalışmaları 51 madde üzerinden yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla 

açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu analizler sonucunda 5 faktörlü (hayatta kalma, sevme/ait olma, 

güç, özgürlük ve eğlence) toplam varyansın %49.85 ‘ini açıklayan, en düşük madde yük değeri. 44, en 

yüksek madde yük değeri.78 olan 25 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Güvenirlik için beş alt boyut ve 

ölçeğin tümü için Cronbach α (.85) katsayısı hesaplanmıştır. Sevme ve ait olma .78, özgürlük .76, eğlence 

.66, güç .74 ve hayatta kalma .65 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ölçeğin geçerli ve güvenilir 

olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Anahtar kelimeler:  Kariyer değerleri, ölçek geliştirme, temel ihtiyaçlar  

GİRİŞ 

Değer kavramı farklı kuramcılar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Değer kavramı Allport (1961) 

tarafından bireyin benliğini ifade etmesini sağlayan davranışlar olarak tanımlarken, Schwartz ise genel 

hedefleri içeren zaman ve mekân içinde uygulanabilen kalıcı motivasyonel yapılar olarak tanımlamıştır 

(Brown ve Lent, 2013). Değerleri inanç bağlamında ele alan Rokeach (1973) değerlerin içerisinde bilişsel, 

duyuşsal ve davranışsal ögelerin yer aldığını belirtmiştir. Super (1957) değerleri ihtiyaçlarımızın yansıması 

olarak; Dawis ve Lofquist (1984)’de Super’e benzer bir şekilde mesleki ihtiyaçların kavramsallaştırılmış 

hali olarak tanımlamıştır. 

Yukarıdaki tanımlar dikkate alındığında değerlerin genel değerler ve kariyer değerleri olarak iki ana başlık 

altında ele alındığı görülmektedir. Genel değerler toplumsal alanda söz hakkı olan bireylere insanları ve 

olayları değerlendirebilme, yapılacak eylemleri seçme ve bunları değerlendirme olanağı sağlayan istendik 

yapılar olarak tanımlamaktadır (Rokeach, 1973). Schwartz (1992)’ın genel değerler bağlamındaki 

çalışmalarında geniş yer bulan kültürel değerler ise bir toplumda iyi, doğru veya arzulanan şeyler ile ilgili 

örtülü veya açıkça paylaşılan soyut fikirleri temsil eder. Özgürlük, refah, güvenlik gibi örneklenebilecek 

bu değerler bireylerin belli durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen yapılardır (Williams, 

1970). 

Kariyer değerleri bağlamı incelendiğinde Super (1957; 1973; 1987)‘in yaşam boyu yaşam alanı kariyer 

gelişimi çerçevesinde ele aldığı değerler ile Dawis ve Lofquist’in (1984) işe uyum kuramı kapsamında ele 

aldıkları değerlerin ön plana çıktığı görülmektedir (Leuty ve Hansen, 2011). 

Super’in kariyer değerleri bağlamındaki fikirleri çalışanların iş doyumunu sağlayan faktörleri incelediği 

çalışmalarıyla ortaya çıkmaya başlamıştır. Super (1957) kazanç, çalışma saati, başkalarına yardım etme 
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imkânı, bağımsızlık, yönetici politikaları gibi durumların bireylerin iş doyumunu etkilediğini belirtmiştir. 

Super yapmış olduğu çalışmalar sonucunda kariyer gelişiminde değerlerin yetenekler ve ilgiler kadar 

önemli olduğunu ortaya koymuştur (Zytowski, 1994).  

Super (1957) iş değerlerinin meslek doyumuyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtmektedir. Değer bir 

mesleği seçilebilir kılan özelliklerdir. Super 1970 yılında geliştirmiş olduğu Mesleki Değerler envanteri 

kapsamına özgecilik, estetik, yaratıcılık, entelektüel teşvik, bağımsızlık, başarı, prestij, yönetim, ekonomik 

getiriler, güvenlik, çevre, denetleyici ilişkiler, ortaklık, çeşitlilik, ve yaşam biçimi olmak üzere 15 alt 

boyuttan oluşan yapı dahil oluşturmuştur (Super, 1970). Super (1973, 1987) ihtiyaçların insan davranışının 

temelinde yer aldığını belirtmektedir. Bu ihtiyaçlarla insan davranışlarının birçoğu tahmin edilebilirken 

eğitim ve kariyerle ilgili tahminlerde bulunmak ise zordur.  

Kariyer değerleriyle kuramsal bakış açısı ortaya koyan bir diğer yaklaşım ise Dawis ve Lofquist (1984)’in 

işe uyum kuramı çerçevesinde şekillendirilmiştir. Dawis ve Lofquist (1984)’e göre kişi çevresi ile uyum 

içinde olmayı ve bu uyumu devam ettirebilmeyi amaçlamaktadır. Kişinin iş çevresine getirdiği özellikleri 

ile iş çevresinde yer alan prestij, maaş, sosyal ilişkiler gibi unsurlar birey-çevre arasındaki uyum 

gerçekleşir. Bu uyumun yüksek olması ise iş doyumunu ve yeterlik hissini ortaya koymaktadır. Dawis ve 

Lofquist’ in iş değerleri ile ilgili geliştirilen Minnesota İş Doyumu Ölçeği’nde bağımsızlık, statü, ekonomik 

getiri, güvence, kariyerinde ilerleme, yeteneklerini kullanabilme, iş arkadaşlarıyla iyi geçinme, takdir alma, 

başarı hissi gibi mesleki değerlere vurgu yapılmıştır (Weiss, Dawis, England, ve Lofquist, 1967). 

Glasser (1999) davranışlarımızın kökeninde beş temel ihtiyacın yer aldığını belirtir. Bu temel ihtiyaçlar 

hayatta kalma, sevme ve ait olma, güç, özgürlük ve eğlencedir. Bu temel ihtiyaçlardan hayatta kalma 

fizyolojik, sevme ait olma, güç, özgürlük ve eğlence ise psikolojik kökenlidir (Glasser, 1998). Yaşamımız 

boyunca tüm davranışlarımızı yönlendiren bu ihtiyaçlar doğal olarak kariyerimizi de etkilemektedir.  

Psikolojik ihtiyaçları doyurma arzusu evsensel bir olgudur. Ancak hangi ihtiyacın ne ölçüde doyurulacağı 

kişiden kişiye farklılaşmaktadır (Corey 2015; Glasser, 1999). Kişi hangi kariyer gelişim aşamasında olursa 

olsun ihtiyaçlarını verdiği önem doğrultusunda karşılamak isteyecektir. İhtiyaca verilen önem ve bu 

ihtiyacın karşılanmasından oluşan denge kişiyi kariyer doyumuna ulaştıracaktır. İhtiyaçlara verilen önem 

kariyer bağlamında ele alındığında ise Glasser’in ihtiyaçlarının temel alındığı kariyer değerleri modeli 

ortaya çıkmaktadır.  

Hayatta kalma ihtiyacının karşılanmasına önem veren bireyler kendilerini güvende hissedebilecekleri bir 

çalışma ortamı ararlar. Bu kişiler için çalıştıkları kurumdan geleceklerini garanti altına alacaklarına yönelik 

teminatlar almaları önemlidir. 

Sevgi ve ait olma ihtiyacını karşılamaya önem veren bireyler çalışma arkadaşlarıyla yakın ilişki kurmaya 

özen gösterirler. Çalıştığı kurumu evi gibi görmek isteyen bu bireyler, çalıştığı kurumun kendisini 

sahiplenmesini, çalışma arkadaşlarının aile gibi olmasını isterler.   

Güç ihtiyacının karşılanmasına önem veren bireyler için yaptığı işlerden övgü almak önemlidir. 

Yeteneklerini kullanabileceği bir çalışma ortamı bu kişiler için önem taşımaktadır. Başarılı olmaya önem 

veren bu bireyler elde ettikleri başarılarla çevresindekilerin taktirini almayı da arzularlar.  

Özgürlük ihtiyacını karşılamaya önem veren bireyler ise esnek çalışma saatlerine sahip olmayı, yaptığı 

işlere kendinden bir şeyler katmayı, kendi kariyerlerini kontrol edebilmeyi, iş yerinde bağımsız hareket 

etmeyi önemsemektedir. Çalışma hayatında özerk olmak, seçeneklerini üretip değerlendirmek bu kişilerin 

arzu ettiği ve önem atfettiği şeyler arasında yer alır.  

Son olarak eğlence ihtiyacının karşılanmasına önem veren bireylerin çalışma hayatlarında eğlenmek ve 

öğrenmek önem arz eder. Bu bireyler çalışma ortamının kendileri için eğlenceli bir ortam olmasına, yeni 

deneyimlere ve öğrenmelere açık olmasına, çalışma arkadaşlarını güldürmeye ve onlar tarafından 

güldürülmeye, espri yapılabilen bir çalışma ortamında yer almaya özen gösterirler.  
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Literatüre bakıldığında iş ve meslek yaşantısıyla ilgili değerleri ölçen farklı ölçme araçları olmasına rağmen 

Glasser’in modelini temel alarak kariyer değerlerini belirleyen herhangi bir ölçme aracı bulunmamaktadır. 

Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırmanın amacı Glasser’in temel ihtiyaçlar modeline dayalı bir kariyer 

değerleri ölçeği geliştirmektir. Geliştirilecek ölçeğin X,Y ve Z kuşağındaki kişileri kapsaması 

hedeflenmektedir.  

YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın örneklemi farklı X,Y ve Z kuşağından toplam 729 kişiden oluşmaktadır. X kuşağı verileri 

1980 öncesinde doğan 131 kişiden oluşmaktadır. 1980 ile 2000 yılları arasında doğan Y kuşağı kendi içinde 

grup halinde ele alınmıştır. Y kuşağı kapsamında toplanan verilerde çalışma hayatının içinde olan 141 kişi 

bulunurken ve üniversite eğitimine devam eden 184 kişi bulunmaktadır. 2000 yılından sonra doğanları 

kapsayan Z kuşağında ise lise 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 265 kişi yer almaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Kariyer Değerleri Ölçeğinin 4 

farklı formu kullanılmıştır. Kariyer Değerleri Ölçeği X kuşağı, Y-Ç (Y kuşağı çalışan formu), Y-Ö (Y 

kuşağı öğrenci formu) ve Z kuşağı formlarından oluşmaktadır. Farklı ölçek formlarında yer alan ölçek 

maddeleri aynıdır. Ölçek formlarında yer alan farklılıklar farklı kuşaklardaki bireylere ilişkin istenen 

özelliklerin toplanması amacıyla oluşturulmuştur.  

Ölçeğin Geliştirilme Süreci  

Ölçek geliştirme süreci ölçme yapısının belirlenmesi ve tanımlanması ile başlamıştır. Glasser’in temel 

ihtiyaçları kariyer değerlerini yansıtacak şekilde yeniden yorumlanmıştır. Bunun ardından ölçek 

maddelerinin oluşturulmasına başlanmıştır. Ölçek maddelerinin oluşturulmasında literatürde yer alan 

çalışmalarla birlikte X,Y ve Z kuşağındaki kişilerle görüşmeler yapılmış, kariyer danışmanlığı alanında 

çalışan akademisyenlerin görüşlerine başvurulmuştur. Bu süreçte her bir temel ihtiyacı kariyer değeri olarak 

yansıtacak ölçek maddelerinin oluşturulması amaçlanmıştır.  Madde yazım sürecinin tamamlanmasıyla 57 

maddeden oluşan madde havuzu elde edilmiştir. Hazırlanan 57 maddelik ön deneme formu rehberlik ve 

psikolojik danışmanlık alanında çalışan bir akademisyenin görüşüne sunulmuş ve yapılan öneriler 

doğrultusunda uzman görüşüne hazır hale gelmiştir. Uzman görüşü 3’ü kariyer danışmanlığı 2’si ise ölçme 

değerlendirme alanında uzman olan 5 akademisyenden alınmıştır. Uzman görüşlerinin ardından alınan 

öneriler doğrultusunda 6 madde ölçek formundan çıkartılmıştır. Ölçeğin dil redaksiyonu ise Türk Dili ve 

Edebiyatı alanında uzman bir akademisyen tarafından gerçekleştirilmiştir. Dil redaksiyonuyla 5 madde 

farklı bir şekilde ifade edilerek yeniden yazılmıştır. Uzman görüşü alınan ve revize edilen 51 maddelik 

ölçek formu üzerinden X, Y ve Z kuşakları üzerinden veri toplama çalışmaları başlamıştır.  

Uygulamalar 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirilmiştir. Ankara, Gaziantep, Antalya’da 

gerçekleştirilen uygulamalarda 722 kişiye ulaşılmıştır. Uygulamalar 2018 Mayıs ayı sonunda tamamlanmış 

sonra cevap formlarında eksik olan, birden fazla cevap veren katılımcıların formları gözden geçirilmiş, 

analizlere başlamadan önce kayıp veriler incelenmiştir. Kayıp verilerin %1’in altında olması ve belirli bir 

sistematiğe göre dağılmadığının tespit edilmesiyle beklenti maksimizasyonu (EM) tekniğiyle kayıp veri 

ataması yapılmıştır. Ölçme aracında yer alan uç değerler tek boyutlu uç değerler standart z puanlar 

üzerinden uç değerler incelenmiş ve -3, +3 aralığı dışında kalan 21 veri veri setinden çıkartılmıştır. Çok 

değişkenli uç değerleri belirlemek için ise mahalabonis katsayısı hesaplanmıştır. Ölçme aracında çok 

değişkenli uç değer gösteren 14 kişi veri setinden çıkarılmıştır. Sonuç olarak ölçme aracının geçerlik ve 

güvenirlik analizleri 687 kişi üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

Verilen Analizi 

Geçerlik Analizleri 
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Ölçeğin yapısını keşfetmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu bağlamda faktör yapısını 

belirlemeye yönelik temel bileşenler analizi yapılmıştır. Temel bileşenler analizinde varimax dik döndürme 

yöntemi kullanılmıştır. Bununla birlikte ölçeği geçerliğine ek kanıt sağlamak amacıyla paralel analiz 

gerçekleştirilmiştir. 

Güvenirlik Analizleri 

Ölçme aracında yer alan alt boyutların iç tutarlılığını tespit etmek amacıyla her bir alt ölçeğe ilişkin 

crombach alfa katsayıları hesaplanmıştır.  

BULGULAR 

Araştırmanın bulgular bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. İlk bölüm ölçme aracının geçeliğine kanıt 

sağlayıcı bulgulardan oluşurken ikinci bölümde ölçme aracının güvenirliğine ilişkin bulgular yer 

almaktadır.  

Geçerliğe İlişkin Bulgular  

Ölçme aracının geçerliğine kanıt sağlamak ve faktör yapısını keşfetmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi 

gerçekleştirilmiştir. Verilerin faktör analizi için uygunluğu tespit etmek amacıyla ise Kaiser-Mayer-Olkin 

(KMO) katsayısı ve Bartlett küresellik testi sonuçları incelenmiştir. KMO katsayısı 0.86 olduğu 

bulunmuştur. KMO katsayısının 1 yakın olması verilerin faktör analizine uygun olduğunun göstermektedir. 

Bartlett küresellik testinin 4469,915 ( p<0.01) anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç ise verilerin çok 

değişkenli normal dağılım gösterdiği hipotezini desteklemektedir.  

 

Tablo 1. KMO and Bartlett's Testi Değerleri 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği .860 

Bartlett's Test of Sphericity 

Ki-kare Değeri 4469,915 

S.Derecesi 

p 

300 

.000 

Analizin ilk aşamasında özdeğeri 1’ den büyük olan, toplam varyansın %53.88 ‘ini açıklayan 6 faktörlü bir 

yapı bulunmuştur. Paralel analiz sonuçları ve çizgi grafiği incelenerek faktör sayısının 5 ile sınırlandırılması 

gerektiğine karar verilmiştir. Varimax dik döndürme işlemi sonrasında farklı faktörler altındaki yük 

değerleri arasındaki farkı 0.10’dan küçük olan ve  herhangi bir maddeye yük değeri vermeyen maddeler 

veri setinden çıkarılmıştır.  

Sonuç olarak 5 faktörlü, her bir faktöründe 5 madde olan, en düşük madde yük değeri .44, en yüksek madde 

yük değeri .78 olan 25 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Ayrıca ölçek maddeleri arasında birden fazla 

faktörde yüksek değer veren madde bulunmamaktadır. 

Tablo 2. Açıklanan Toplam Varyans Miktarları 

 Başlangıç Öz Değerleri Faktör Yüklerinin Döndürülmüş Toplamları 

Faktörler Top. Varyans% Küm. % Top.  Varyans%  Küm. % 
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1 5,756 23,024 23,024 5,756 23,024 23,024 

2 2,367 9,467 32,491 2,367 9,467 32,491 

3 1,737 6,947 39,438 1,737 6,947 39,438 

4 1,336 5,346 44,783 1,336 5,346 44,783 

5 1,268 5,07 49,854 1,268 5,07 49,854 

6 1,009 4,035 53,888       

Maddelerin faktörlere dağılımını belirlemek için yapılan Varimax dik döndürme tekniği sonucunda madde 

dağılımları tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde her bir maddenin birbirinden tamamen ayrık 

olduğu ve faktörler arasında birbirine bulaşan herhangi bir maddenin olmadığı görülmektedir.  

Ölçme aracının geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla temel bileşenle analizine ek olarak paralel analiz de 

yapılmıştır. Yapılan paralel analizi sonuçları ölçeğin 5 faktörlü yapısını destekler niteliktedir. Tablo 4 de 

paralel analiz sonucu hesaplanan ve ölçeğin kendisine ait öz değerlerin karşılaştırılması yer almaktadır. 

Tablo 3. Faktör Analizi Sonrası Döndürülmüş Bileşenler Matriksi 

 Faktör 

Maddeler 
Sevme/Ait 

Olma 
Özgürlük Güç 

Hayatta 

Kalma 
Eğlence 

M51 .71     
M42 .71     

M12 .69     
M37 .68     
M22 .65 

 

    

M19  .78    
M34  .74    
M24  .70    

M29  .65    
M9  .59    

M3   .73   
M13   .72   
M28   .66   
M23   .57   

M48 

 

 

  .55   

M21    .65  
M16    .63  
M6    .62  
M26    .59  
M1    .56  

M35     .71 
M25     .66 
M45     .51. 
M50     .51 
M30     .44 

 

Tablo 4. Paralel Analiz Sonucu Elde Edilen Öz Değerler 
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Faktör Random Öz Değer Ölçme Aracındanki Öz Değer    

1 1,3637 5,756    

2 1,3088 2,367    

3 1,2672 1,737    

4 1,2314 1,336    

5 1,1997 1,268    

6 1,1693 1,009    

 

Temel bileşenler analizi sonucundan ölçme aracının kuramsal temellerine bağlı olarak 5 faktörden oluştuğu 

tespit edilmiştir. Bu faktörler hayatta kalma, sevme/ait olma, güç, özgürlük ve eğlence olarak 

isimlendirilmiştir. Paralel analiz sonuçları bu bulguyu desteklemektedir. 

 

Güvenirlik Analizleri 

Ölçme aracının güvenirlik çalışmaları kapsamında alt boyutların iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. 

Tablo 5’de her bir alt boyuta ilişkin iç tutarlılık katsayısı yer almaktadır. 

Tablo 5. Ölçeğin Geneli ve Faktör Analizi Sonucunda Belirlenen Alt Boyutlara İlişkin Güvenirlik 

Katsayıları 

 

        Faktör                                                                                                   Cronbach’s Alpha 

1.Sevme ve ait olma                                                                                                .78 

2.Özgürlük                                                                                                              .76 

3.Güç                                                                                                                       .74 

4.Hayatta kalma                                                                                                       .65 

5.Eğlence                                                                                                                 .66 

Tablo 5 incelendiğinde ölçme aracındaki alt boyutların iç tutarlık katsayılarının sevme ve ait olma için .78, 

özgürlük için .76, güç için .74, hayatta kalma için .65 ve eğlence alt boyutu için .66 olduğu görülmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gerçekleştirilen araştırma kapsamında seçim teorisi temelli kariyer değerleri ölçeğinin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda ölçme aracının madde yazım süreci, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

hakkında bilgi verilmiştir.  

Ölçme aracının geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla açımlayıcı faktör analizi ve paralel analiz yapılmıştır. 

Yapılan temel bileşenler analizi sonucunda ölçme aracının 5 faktörlü bir yapıya sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte paralel analiz sonuçları ölçme aracının 5 faktörlü yapısını doğrular niteliktedir.  

Güvenirliğe kanıt sağlamak amacıyla ise alt boyutlara ilişkin iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. 

Hesaplanan crombach alfa iç tutarlık katsayıları alt boyutlara ilişkin iç tutarlılığın tatmin edici düzeyde 

olduğunu göstermektedir.  
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Araştırmanın ilerleyen aşamalarında geçerlik ve güvenirliğe ilişkin yeni kanıtların elde edilmesi 

planlanmaktadır. Ölçme aracının geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla ölçüt ölçek geçerliği, ölçüt grup 

geçerliği ve doğrulayıcı faktör analizi çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Güvenirliğe kanıt 

sağlamak amacıyla ise test tekrar test katsayılarının hesaplanması planlanmaktadır.  
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Abstract: The objective of this research is to illustrate how a hybrid modeling strategy incorporating different 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) models, (1) simple structure CFA model, (2) complex structure model with 

cross-loadings, (3) bifactor model and (4) second-order factor model, can be utilized to enhance the depth and the 

quality of validity arguments that are very much needed when supporting the meaningfulness of score interpretations. 

Application data were from a larger research study aiming to profile social–emotional skill repertoire of 171 college 

students, who responded to an on-line emotional awareness scale. According to the results, the traditional CFA model, 

one of the first-order factor models, showed that all factors were clearly defined by the expected pattern and CFA with 

cross-loadings showed that the model could be defined by cross-loadings. The higher order models (second-order and 

bifactor model) showed that there was no hierarchically superior construct. The results show that there is no correct 

way or just one way to do CFA and the combination of different CFA strategies when used jointly could prove useful 

when working with complex data structures.  

 

Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Validity.  

 

INTRODUCTION   

The purpose of this research study is to illustrate how a hybrid modeling strategy incorporating different 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) models can be utilized to enhance the validity arguments that are very 

much needed when supporting the meaningfulness of score interpretations, especially those that are made 

for multi-dimensional test data. The hybrid model illustrated includes a total of four different multi-

dimensional CFA models; The first model is the traditional simple-structure multi-dimensional CFA model 

with no cross-loadings, e.g., each item loading into one of the dimension only. The second model is a 

complex-structure model with cross-loadings, e.g., items being allowed to load into more than one 

dimension. The third model is a bifactor model, one of the higher-order factor models, that provide an 

alternative approach to evaluate the general structure of a measurement scale. In this model items are 

allowed to load into a general factor as well as a specific factor. The fourth model, another higher-order 

factor model, is the second-order factor model where items load into a specific factor which then loads into 

a general factor.  

Confirmatory factor analysis (CFA) is a study where the researchers have already obtained a certain amount 

of knowledge about the variables measured based on past evidence and theory and it tests hypotheses 

regarding sources of variability among a set of indicators given a model (Jöreskog, 1969; Hoyle, 2000). 

Regardless of the particular features, the basic purpose of all factor analytic models is to determine the 

number and nature of the factors (the structure underlying the items included in the 

instrument/scale/questionnaire of interest) that account for the relationships amongst observed and latent 

variables (Brown and Moore, 2012). If test scores are to be used for making accurate decision, interpretative 

arguments should be a part of the validation process. One of the means of developing an interpretive 

argument is to support the intended interpretation of the theoretical construct empirically, i.e. through 

studying model fit given data. The use of subscales scores should be clearly supported by the evidence 

collected through CFA models if valid interpretations are desired (Kane, 1990; Rodriguez and Haladyna, 

2013). For instance, if the two of the subscale scores of an emotional awareness scale are to be interpreted 

as measures of “bodily awareness” and "not hiding emotions”, then the items in both subscales should 

reflect the specifics of the subdomains and, hence, the corresponding theoretical construct.  Considering 
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alternative CFA models is an important issue and might help when determining the way in which a test/scale 

is obtained. İn other words, when the latent structure of interest consists of two or more factors, the pattern 

of factor loadings supported by CFA of choice will help designate how a test might be scored to extract 

information useful for a general and, when available, for secondary scale scores.  

There could be cases where the structure of multi-dimensionality suggests a couple of subdomains and/or 

several items that discriminate across both. This study investigates how dimensional complexities in test 

data can be captured using a set of different CFA models. Comparative analyses then can support whether 

the hypothesized pattern of item-factor relationships (which items load into which factors) are indicative of 

how subscales should be scored (Brown & Moore, 2012). Depending on the analysis for example, a bi-

factor CFA model may support the use of a total score (composite of all items) as well as subscale scores 

(composites of subtests of items). A second-order model might also suggest that there is a common factor, 

one which is predicted by subdomain factors instead of items.  

This study provides an application for the hybrid modelling strategy consisting of the four different CFA 

models, (1) simple structure CFA model, (2) complex structure model with cross-loadings, (3) bifactor 

model and (4) second-order factor model. Application data were from a larger research study aiming to 

profile social–emotional skill repertoire of college students, who responded to an on-line emotional 

awareness scale. The ultimate purpose of this study is to illustrate how a hybrid CFA modeling approach 

can be used to enhance the depth and the quality of evidence collected for the validity arguments to support 

the meaningfulness of score interpretations for multi-dimensional test data. 

METHODOLOGY 

Study Group and Instrument  

The participants of the research were 171 Gazi University students in the fall semester of 2017-2018 

educational year. Emotion Awareness Questionnaire was used as data collection tool.  The Emotion 

Awareness Questionnaire (Rieffe et al.,2007) aims to identify how children and adolescents feel and think 

about their feelings. The EAQ was designed witha six-factor structure describing six aspects of emotional 

functioning:  Differentiating Emotions, Verbal Sharing of Emotions, Not Hiding Emotions, Bodily 

Awareness of Emotions, Attending to Others’ Emotions, and Analysesof Emotions.The EAQ consists of 

30 items to which participants respond using a scale from 1 (not true) to 5 (true). The EAQ consists of 20 

reverse-scoring items. At the end the scale, the students were asked to rate their self-emotional awareness 

level by selecting a number from 0 to 100, 100 meaning the at most awareness.  

FINDINGS 

The four models estimated for the emotional awareness data are summarized in Table 1.  

 

Table 1. Goodness of fit statistics for the CFA models. 

 Six-factor 

measurement 

model with no 

cross-loadings 

Six-factor 

measurement 

model with cross-

loadings 

Bifactor 

hierarchical 

model 

Second-order 

factor analysis 

model 

 

AIC 13764.82 13677.52 13639.29 13920.96 

BIC 14075.84 14063.94 14041.43 14200.57 

A-BIC 13762.367 13674.47 13636.13 13918.75 

RMSEA 0.08   p= 0.000 0.06 p=0.002 0.06 p=0.02 0.09 p=0.000 

CHI-SQUARE 779.792 (396) 

p=0.000 

644.49 (372) 

p=0.000 

596.27 (367) 

P=0.000 

955.93 (406) 

p=0.00 

CFI 0.83 0.88 0.90 0.76 

TLI 0.82 0.86 0.88 0.75 

SRMR 0.16 0.08 0.07 0.19 

First, a six-factor model is posited in which the observed measures of items 1-7, 8-11, 12-15, 16-20, 21-25, 

26-30 are conjectured to load on the latent dimension of differentiating emotions, verbal sharing of 

emotions, not hiding emotions, bodily awareness of emotions, attending to others’ emotions, and analysesof 
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emotions, respectively. All of the overall goodness of fit indices suggest that the six-factor model does not 

fit the data well: χ2(396)=779.792, p<.001, SRMR= 0.16, RMSEA= 0.08, TLI=0.82, CFI=0.83. Factor 

loadings are statistically significant and range from .49 to 94.   

A six-factor model with cross loadings is posited in which items 8-11, 1-7, and 16-21 are conjectured to 

load on the latent dimension of not hiding emotions, attending to others’ emotions and analysis of emotions, 

respectively. The goodness of fit indices show that the six-factor model fits the data: χ2(372)=644.49, 

p<.001, SRMR= 0.08, RMSEA= 0.08, TLI=0.88, CFI=0.90.Factor loadings are statistically significant and 

ranges from .32 to .95.  

For the bifactor model, the model also fits data: χ2(367)=596.27, p<.001, SRMR= 0.07, RMSEA= 0.06, 

TLI=0.88, CFI=0.90. The parameter estimates for six subdomains are reasonable and statistically 

significant; however, some factor loadings and factor variance for the general Emotional Awareness factor 

are small and statistically non-significant. Therefore, the bifactor model shows that general factor included 

in the model is psychometrically irrelevant. In other words, when general factor in included in the model, 

the general Emotional Awareness factor does not account for unique variance in the indicators. These 

finding does not provide support for the existence of a broader dimension of Emotional Awareness.  

Another model created to evaluate latent structure of Emotional Awareness is the higher-order CFA model. 

The latent structure of this scale is predicted to characterized by six first-order factors, which represent six 

distinctive ways of emotional awareness: differentiating emotions, verbal sharing of emotions, not hiding 

emotions, bodily awareness of emotions, attending to others’ emotions, and analysesof emotions. For 

higher-order model, the model does not fit data: χ2(406)=955.93, p<.001, SRMR= 0.19, RMSEA= 0.09, 

TLI=0.75, CFI=0.76. The parameter estimates for six subdomains are statistically significant; however, the 

estimates of bodily awareness of emotions subdomain for second order (emotional awareness) are not 

significant. It is concluded that one higher-order factor does not account for the thirty correlations among 

the first-order factors.  

Second, factor scores obtained from traditional CFA model and CFA model with cross-loadings were 

generated. Bifactor model and second-order model was not included because of nonsignificant factor 

loadings. After obtaining factor scores for these two remaining models, the correlation between students’ 

self-report emotional awareness scores and factor scores for each subscale were examined. The correlations 

are given in Table 2.  

 

Table 2. The correlations between factor scores and self-report scale scores. 

CFA with cross-loadings 

 Differentiating 

Emotions 

Verbal 

Sharing of 

Emotions 

Not Hiding 

Emotions 

Bodily 

Awareness 

of Emotions 

Attending 

to Others’ 

Emotions 

Analysesof 

Emotions 

Self-report 

scores 

.24* .19 .32* .02 .23* -.03 

Traditional CFA 

 Differentiating 

Emotions 

Verbal 

Sharing of 

Emotions 

Not Hiding 

Emotions 

Bodily 

Awareness 

of Emotions 

Attending 

to Others’ 

Emotions 

Analysesof 

Emotions 

Self-report 

scores 

,52* ,45* ,33* -,001 ,30* ,42* 

* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

Table 2 shows that the correlations between students’ self-report scale scores and factor scores obtained 

from traditional CFA model is higher than the CFA model with cross-loadings. 

CONCLUSIONS 

This study illustrated an investigation of how specified confirmatory factor analysis methods routinely used 

in psychological and educational research could contribute to evidence for validity. More precisely, it is 
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shown that a traditional CFA model, CFA model with cross-loadings, second-order model and bifactor 

model provides a general framework for an in-depth investigation of construct-relevant psychometric 

properties. CFA can be used to determine the number of appropriate factors that should be in the model and 

the way in which they interrelate to make meaningful interpretations of the data (Jöreskog, 1969). 

According to Kane (1990), the analysis of validation should be based on two kind of arguments: interpretive 

argument and validity argument. Interpretive argument contains the assumptions and inferences in the 

interpretation of the test scores. The conceptual basis for the scale studied in this paper is that differentiating 

emotions, verbal sharing of emotions, not hiding emotions, bodily awareness of emotions, attending to 

others’ emotions, and analyses of emotions are believed to represent emotional awareness. Given this, the 

results from the traditional CFA model, one of the first-order factor models, showed that all factors were 

clearly defined by the expected pattern of target loadings and non-target cross-loadings. Another first order 

factor model included in the study, CFA with cross-loadings, showed that the model could be defined by 

cross-loadings, with stronger cross-loadings among the factors.  

As well as the first-order factor models, higher order factor models, bifactor model and second-order factor 

model, were included in the study. Second order factor analysis model showed that emotional awareness 

could not be considered as a unidimensional construct, suggesting that there is no hierarchically superior 

construct. The other higher-order model, bifactor model, had an acceptable goodness of fit statistics; 

however, the nonsignificant factor loadings suggested that the construct of emotional awareness could not 

be assessed as unidimensional.  

Although our results support the use of the first-order factor models, factor scores obtained from these 

alternative CFA models and their correlation with students’ self-reported emotional awareness score 

suggest that the traditional CFA model is a more appropriate choice to be used. However, it is not claimed 

that this specific psychometric representation will generalize to all instruments in psychological and 

educational research. It is important to understand that there is no correct way or just one way to do CFA 

and the combination of different CFA strategies when used jointly could prove useful when working with 

complex data structures.  
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Özet: Genel tarama modelinde tasarlanan bu çalışmanın amacı PISA 2003 ve 2012 matematik okuryazarlığı 

puanlarının ölçüt geçerliğini beklenti tabloları ve uyum analizi yardımıyla araştırmaktır. Bu amaçla PISA 2003 ve 

2012 problem çözme becerileri puanları kullanılmıştır. Puanlar 3 farklı şekilde kategorize edilmiştir. İlk olarak PISA 

tarafından kullanılan puan aralıkları kullanılmıştır. Ancak PISA puanlarını 357 ve altını da bir kategori kabul ederek 

7 kategori oluşturulmuştur. Ayrıca puan aralıkları %10 ve %20’lik dilimlere bölünerek beklenti tabloları oluşturulmuş, 

damlacık grafikleriyle görsel olarak yorumlanması sağlanmış ayrıca kategoriler arasındaki uyumu incelemek için 

uyum analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda matematik puanlarının %20’lik dilimler halinde kategorize edildiğinde 

%10’luk dilimlere göre daha iyi uyumlu sonuçlar elde edildiği, beklenti tablolarında oranların yükseldiği gözlenmiştir. 

%10’luk grupta analiz yapıldığında matematik puan kategorileri ile problem çözme puan kategorilerinin tam uyumlu 

olmadığı gözlenmiştir. PISA puan kategorileri kullanıldığında üst düzeydeki birey sayısı çok az olduğundan uyum 

analizi sonuçlarının etkilendiği gözlenmiştir. Ancak PISA puan kategorisinde matematik puan kategorileriyle problem 

çözme puanı kategorilerinin benzer olduğu söylenebilir.  
 

Anahtar Kelimeler: PISA, beklenti tabloları, uyum analizi, ölçüt geçerliği 

GİRİŞ   

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization for Economic Cooperation and Development - 

OECD) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Programme for International 

Student Assesment - PISA), 15 yaş grubu öğrencilerin bugünün bilgi toplumunda karşılaşabilecekleri 

zorlukların üstesinden gelebilme noktasında ne derece hazırlıklı olduklarını ölçmeyi amaçlamaktadır. 

PISA uygulamasında okuma, fen ve matematik alanlarına ek olarak zaman zaman farklı yeterlikler de 

değerlendirmeye alınmaktadır. Örneğin; PISA 2003’te problem çözme, 2012’de yaratıcı problem çözme ve 

finansal okuryazarlık, 2015 yılında ise işbirlikli problem çözme ve finansal okuryazarlık becerilerine ilişkin 

değerlendirmelere yer verilmiştir. 2012’de bilgisayar ortamında uygulanan yaratıcı problem çözme 

değerlendirmesi katılan ülkelerin 2/3’üne uygulanmıştır. Ancak yine de değerlendirmenin temel 

bileşenlerinden biri olarak kabul edilmiştir. PISA 2015’teki işbirlikli problem çözme ve finansal 

okuryazarlık değerlendirmelerine de sadece katılmak isteyen ülkeler alınmıştır (OECD, 2005, 2014, 2017; 

Taş, Arıcı, Ozarkan ve Özgürlük, 2016). 

PISA Matematik okuryazarlığı puanlarının ölçüt geçerliğinin belirlenmesi amacıyla yürütülen bu 

araştırmada PISA 2003 ve 2012 matematik ve problem çözme beceri puanları kullanılmıştır. PISA, problem 

çözmede temel bilişsel süreçlere odaklanmak için belli bir alana yönelik bilgi gereksiniminden mümkün 

olduğunca kaçınmaktadır. Bu durumda PISA’da ölçülen diğer alanların da problem çözmeden ayrılmasını 

sağlamaktadır (OECD, 2013). Ancak matematik ile problem çözme arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu 

hem korelasyonlardan hem de yapılan diğer çalışmalardan anlaşılmaktadır. Nitekim Yavuz ve Çetin (2017) 

tarafından yürütülen araştırmanın odak noktasını Türkiye ile Sırbistan’ın matematik puanları açısından 

benzer olmasına rağmen problem çözme becerileri açısından iki ülke arasında fark olması oluşturmaktadır. 

Ayrıca Akyüz ve Pala (2010) tarafından yürütülen araştırmada da matematik okuryazarlığı ve problem 

çözme arasında yüksek etki büyüklüğünde anlamlı ilişki olduğu raporlanmıştır. OECD (2013) tarafından 

da belirtildiği gibi problem çözme ayrı bir alan olmasına rağmen matematiksel düşünceyle iç içe olması 

mevcut araştırmada matematik puanlarının geçerliğine yönelik kanıt toplama sürecinde bir kriter olarak 

kullanılmasını sağlamıştır.  Bu nedenle PISA 2003 ve 2012 yıllarında matematik odaklı olarak 
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gerçekleştirildiği için araştırmaya bu yıllar dâhil edilmiştir. Mevcut yıllardaki problem çözme becerileri ise 

ölçüt puanı olarak ele alınmıştır.  

YÖNTEM 

PISA Matematik puanlarının ölçüt geçerliğinin belirlenmesi amacıyla yürütülen bu araştırmada genel 

tarama modeli kullanılmıştır. Tarama araştırmaları bir değişiklik yapma amacı gütmeden olan durumun 

betimlenmesi için yürütülen araştırmalardır (Karasar, 2014). Ayrıca düzeyi açısından mevcut araştırma 

betimsel bir araştırma olarak değerlendirilebilir.  

Araştırmanın verilerini, PISA 2003 için Türkiye’den bu uygulamaya katılan 4855 ve PISA 2012 için 

Türkiye’den bu uygulamaya katılan 4848 bireyin verileri oluşturmaktadır.   

PISA 2003 ve 2012 matematik puanlarının ölçüt geçerliğinin belirlenmesi amacıyla beklenti tabloları ve 

uyum analizi kullanılmıştır. Ayrıca verilerin anlaşılır olmasını sağlamak için grafikler verilmiştir. Veri 

analizi için öncelikle puan aralıkları belirlenmiştir. Bunun için üç farklı puan aralığına göre araştırma 

yapılmıştır. Birinci olarak OECD (2005, 2013) tarafından belirtilen düzeyler kullanılmıştır (357 puan ve 

altı 0, 358-420 aralığı 1, 421-482 aralığı 2, 483-545 aralığı 3, 546-607  aralığı 4, 608-669 aralığı 5 ve 670 

ve üstü ise 6). Ancak PISA 2003 matematik puanları 3 kategoriye ayrıldığı için PISA 2012’ye benzer 

şekilde puan kategorileri düzenlenmiştir. İkinci olarak matematik ve problem çözme puan aralığı %10’luk 

dilimlere ayrılarak 10 kategori, üçüncü olarak matematik ve problem çözme puan aralığı %20’lik dilimlere 

ayrılarak 5 kategori oluşturulmuştur. Böylece değerlendirmeler bu üç farklı kategori ayrımına göre 

yapılmıştır. 

BULGULAR 

PISA 2003 ve 2012 matematik okuryazarlığının ölçüt geçerliğinin incelenmesi amacıyla yürütülen bu 

araştırmada ölçüt puanları PISA 2003 ve 2012 problem çözme becerisi puanları olarak ele alınmıştır. Puan 

aralıkları %10, %20 ve PISA puan kategorileri olacak şekilde kategorize edilmiştir. Araştırma sonucunda 

PISA 2003 ve 2012 matematik okuryazarlığı puanlarının %10’luk puan dilimine göre orta düzeydeki 

kategorilerde ayrışma olmasına rağmen alt ve üst kategorilerde daha iyi bir uyum olduğu gözlenmiştir. 

%20’lik puan dilimleri incelendiğinde puan aralıklarının geniş olması nedeniyle %10’luk dilimden daha iyi 

bir uyum olduğu söylenebilir. %10’luk puan dilimi için bireylerin genel uyum yüzdeleri PISA 2003 ve 

2012’de sırasıyla %23,5 ve %29 iken, %20’lik puan diliminde %54 ve %50,2’dir. PISA puan kategorileri 

kullanıldığında da, PISA 2003 ve PISA 2012 problem çözme becerileri kategorileriyle matematik 

okuryazarlığı kategorilerinin benzer olduğu söylenebilir. PISA 2012’de alt ve üst kategorilerdeki uyumun 

2003’e göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu yorumlardan yola çıkılarak, her iki yıl için de genel 

anlamda matematik okuryazarlığının, problem çözme becerileriyle benzer olduğu, diğer bir deyişle 

matematik okuryazarlığının zamandaş geçerliğinin yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. 

SONUÇ 

PISA puan kategorileri kullanıldığında üst kategorideki birey sayısı çok azaldığı için uyum analizini 

sonuçlarının dikkatli değerlendirilmesi gerekmektedir. Alt kategoride çok fazla bireyin bulunması, üst 

kategorilerde az sayıda bireyin bulunması grafiklerin okunmasında da problemlere neden olabilir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde PISA 2003 ve 2012 matematik okuryazarlığı puanlarının ölçüt 

geçerliğinin yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Bundan sonraki araştırmalarda yordama geçerliğine 

yönelik araştırmalar yapılabilir. 
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Abstract: Thanks to their key advantages, multiple-choice item tests are the most widely used tools in large-scale 

exams and large classroom assessments. Although advantages such as application and scoring practicality make them 

very convenient to use, they have also some disadvantages like the possibility of cheating and giving the correct 

answer by chance. One of the common procedures to overcome such disadvantages is administering at least two 

different forms of the same test by changing the order of the items. Such a change may affect the performance of the 

students when taking mentioned different test forms. For example, students who start with the most difficult items 

first, may feel discouraged at the beginning of the test. In addition, psychometric properties of the items can also differ 

in such different test forms. The aim of the current study is to explore the effects of this phenomenon on the 

psychometric properties of the test items and ability parameter estimates of the examinees. The study group consists 

of 1,168,048 eighth-grade students in Turkey who took a national exam to apply for high schools. This exam had 20 

multiple-choice items for 6 different courses, namely it is made of 6 subtests of multiple-choice items. Item parameters 

were obtained both with Classical and Item-Response theories, and compared by means of the identical items across 

different forms. Moreover, additional analyses were conducted in order to monitor possible DIF effects due to different 

orders of the same items. Results showed that there could be considerable differences between psychometric properties 

of the items located in different orders. 

 

Keywords: Item order, multiple-choice items, alternative forms, differential item functioning. 

INTRODUCTION   

Multiple-choice items offer a number of advantages including application and scoring practicality. Thanks 

to these advantages, they are widely used in assessment of overcrowded classrooms and large-scale testing. 

Although different types of items (open ended, short answer, etc.) have been used in large-scale testing in 

recent years, multiple-choice items are still seem to be mostly preferred. Likewise, exams administered 

within schools also contain a large proportion of multiple-choice items. Despite the aforementioned 

advantages leading to their widespread use, multiple-choice items also have some important shortcomings 

such as difficulty of configuration, giving the correct answer by chance, and possibility of cheating, etc. 

The structural properties and answering format of multiple-choice items bring the disadvantage of 

facilitated cheating. In this case, the validity and reliability of the measurement results are adversely 

affected. Therefore, administration of multiple-choice items requires some precautions in order to prevent 

the possible threats on the validity and reliability of the measurements. 

 

Particularly, in large-scale exams, it is a common practice to create alternative forms where the items are 

relocated in order to prevent possible cheating among students, especially who sit close to each other. As 

an example of alternative form applications, at least two forms (such as Form A and Form B) are randomly 

given to students, with the same test items located in a different order. Although it is rare, item response 

options can also be relocated, in addition to order of the items. Apart from that, if the test is composed of 

several sub-tests (mathematics, reading skills, social sciences, natural sciences, etc.), it is also a routine to 

change the sequence of the sub-tests.  

Looking at the literature, it was seen that there are various practices for relocating the test items during the 

creation of alternative large-scale test forms. However, different location of an item in alternative forms, 

could lead to varied student performances. In broader terms, relocated items in alternative forms can have 

negative effects on the psychometric properties of the test in general, as well as the examinee performance. 
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Such effects generally arise from the tiredness, distraction, demotivation, and anxiety of the examinee, due 

to the shorter time left for answering the items.   

 

Large-scale testing constitute the basis for making important decisions about individuals. Such important 

decisions can be accurate as long as the validity and reliability of the measurements are high. One of the 

prominent factors affecting validity in large-scale exams is using alternative forms, where locations of the  

items are changed. For this reason, it must be explored whether different item orders in alternative test 

forms have an effect on student performance and the psychometric properties of the test and test items in 

large-scale tests. If a significant impact is determined, it would be helpful to use statistical methods to 

equate the test scores. 

The literature provides examples revealing the effect of different item orders in alternative forms on student 

performance and psychometric properties of the tests and items. While some of these studies found out that 

different order of the same item in alternative test forms affects student performance and test and item 

properties (Eignor & Stocking, 1986; Haertel, 2004; Harris, 1991; Whitely & Dawis, 1976)  some others 

reported opposite findings (Neely, Springston and McCann, 1994; Zwick, 1991; Coniam, 1993; Tal, Akers 

and Hodge, 2008). In fact, our study was triggered by the existence of such controversial findings in the 

literature. We should also point out that mentioned studies were mostly implemented on 2 or 3 alternate 

forms consisting of items which had been tested already with calculated item difficulty and discrimination 

indices (Tan, 2009; Coniam, 1993; Mollenkopf, 1950). These items are grouped as easy, medium and 

difficult and located in different patterns such as easy to difficult, difficult to easy, various combinations of 

difficulty, or randomly. The alternative forms then applied to the equivalent groups and results are 

compared. However, in countries like Turkey, test items for large-scale exams are not piloted for assessing 

the reliability once they are prepared by experts. Instead, item difficulty and discrimination indices are 

determined based on expert views and estimates. In such cases, test items are usually located in alternative 

forms randomly. Alternatively, easy items are placed at the beginning of forms according to expert 

judgment, while the rest are located randomly. In addition, the number of alternative forms can be above 

two in some large-scale test applications. The present study focuses on 4 (A, B, C, and D) alternative forms 

in the context of a large-scale testing. 

 

On the other hand, it was seen that mentioned studies use different methods and statistical techniques for 

examining item order effects. For example, some studies examine the effect of item location on student 

performance only, and the differences between mean test score of students taking different forms are 

compared by using parametric techniques such as t test or analysis of variance. Moreover, item difficulty 

and discrimination indices are compared by t-test and Fisher's Z transformation techniques or by IRT 

models. In addition to item parameters, validity, reliability, and factor structure of the alternative forms are 

also compared. Contradictory results regarding the effects of item locations on psychometric characteristics 

of tests and test items may be due to the different samples or analysis techniques employed in respective 

studies. Thus, results obtained through different techniques from different samples could be evaluated 

together for a better clarification. 

 

The present study was carried out in an attempt to solve some of the problems mentioned above by 

answering the following questions. 

As a result of random distribution of multiple-choice items with unknown item difficulty and discrimination 

indexes;  

1. is there a significant difference between the CTT based item difficulty and discrimination 

indices of the identical items located differently in four alternative forms?  

2. is there a significant difference between the IRT-based item parameters of the items located 

differently in four alternative forms?  

3. is there a significant difference between the test statistics and the parameters calculated for 

four alternative forms? 
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4. is there a significant DIF between the items and response options located differently in four 

alternative forms? 

5. How the results are obtained from the analysis based on the structural equation modeling 

for four alternative forms? 

METHODOLOGY 

This is a correlational study implemented on a real dataset. The sample consists of 1,168,048 8th grade 

Turkish students preparing for the nationwide TEOG test (Transition from Primary to Secondary 

Education). It is an important large-scale test because students are placed in different types of high 

schools (vocational high school, science high school, social sciences high school, etc.) according to score 

they obtain from this test. The average age of the examinees is 14.2. 

Items had four-choice responses and prepared by the field experts in the MoNE measurement and 

evaluation department considering the applicable achievements and previous questions. The test consisted 

of the 20 items of sub-tests for the Turkish language, Mathematics, Religious Culture, Science and 

Technology, History of Turkish Revolution, and Foreign Language courses. Tests were implemented in 

two sessions on two consecutive days. On day one, a 3x20=60 items test was applied for each of the 

Turkish language, Mathematics and Religious Culture courses. On the following day, sub-tests were 

given in the other courses as Science and Technology, History of Turkish Revolution, and Foreign 

Language. Each session was completed in 120 minutes. For the whole group, the distribution of Maths, 

Foreign Language and Science and Technology scores was found to be positively skewed with the means 

ranging from 5 to 7. It can be said that the results from the Religious Culture and History of Turkish 

Revolution tests indicated medium difficulty and normal distribution. Internal consistency of the tests 

ranged between 0.82 and 0.89. 

Data were first checked for eligibility for the analyses to be conducted in the study. It was found that 

missing data or extreme values were not at a level affecting the analysis results. Each sub-test was 

determined to be unidimensional, and the explained variance levels and eigen values were close to each 

other. Analyses were not started until after these checks. In order to answer research question one, item 

difficulty and discrimination indices were calculated for each form and their differences were tested with 

variance analysis. Regarding research question two, the parameters of the items were calculated and the 

differences were tested with the maximum likelihood ratio test. For the third research question, the test 

and item parameters for the four forms were calculated and compared. For the fourth question, the 

identical items which had different locations in each of the forms were paired to perform logistic 

regression and DIF analysis based on Lord's chi square. Finally, confirmatory factor analysis of the was 

performed and the resulting standardized coefficients and statistics for the model fit were compared. 

FINDINGS 

The study results are given parallel to each of the research questions as follows: 

1. The difference between difficulty levels of some items that had different locations in four 

alternative forms were found to be significant. Items that were relatively longer or required 

problems solving skills tended to get more difficult towards the end of the test forms. However, 

there was no significant difference among the item discrimination indices in the four alternative 

forms. 

2. For all of the alternative forms, item parameters were obtained using BILOG MG. No significant 

difference was found between parameters of the items ordered differently in the four forms. 

3. Significant differences found between the mean of the difficulty and discrimination parameters of 

the alternative forms. In cases, where difficult items or those required problem solving skills were 

located in the beginning of the test, lower mean difficulty and discrimination values yielded in 

comparison to the versions where easy items were located at the beginning of the test. 

4. A few items located differently in each form showed DIF at level B. On the other hand, the DIF 

analysis for some of the response options showed DIF at levels B or C. 

In the popular latent variable modeling software, Mplus (Muthén & Muthén, 1998-2012),  
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5. Measurement invariance can be examined efficiently by doing multiple-group confirmatory factor 

analyses and monitoring the change of the chi-square fit statistics. confirmatory factor analyses 

were conducted using Mplus (Muthén & Muthén, 1998-2012). According to confirmatory factor 

analysis results, item difficulties and discriminations differed among the test forms of the same 

course.  

 

CONCLUSIONS 

Results of this study demonstrate that when analysed in detail, significant differences could be noticed 

between the psychometric properties of the tests ultimately affecting the performance of the examinees 

answering alternative forms in large-scale testing. Therefore, it is considered essential to analyse the 

psychometric properties of both the alternative test scores and the test forms before proceeding with 

effectual evaluations. If item order is proven to be influential, corrective measures, such as equated scores, 

should be used. 
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Abstract: This study provides a review of software packages for fitting maximum likelihood estimation of the DINA 

model. Six software packages: flexMIRT, LatentGOLD, mdltm, Mplus, OxEdit, and R are considered. Each package 

is reviewed in terms of data manipulation, statistical capabilities, output, user friendliness, and documentation. The 

results of these packages are compared using a sample data set and a Q-matrix. The study aims to give the reader a 

summary of different capabilities of each package. 
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Abstract: In an achievement test, the examinees with required knowledge and skill on a test item are expected to 

answer the item correctly while the examinees with a lack of necessary information on the item are expected give an 

incorrect answer. However, an examinee can give a correct answer to the multiple-choice test items through guessing 

or sometimes miss an item due to anxiety or carelessness. Either case can cause a bias estimation of examinee abilities 

and item parameters. 4PL IRT model and DINA model can be used to mitigate these negative impacts on the 

examinees’ ability estimations. The current simulation study aims to compare the estimated pseudo-guessing and 

slipping parameters from 4PL IRT model and DINA model under the several study conditions. DINA model was used 

to simulate the datasets in the study. The study results showed that the estimated parameters from 4PL IRT model and 

DINA model were very similar. Nonetheless, RMSE values were smaller for the estimated parameters using DINA 

model as opposed to 4PL IRT model. Overall, RMSE values tended to be smaller for both models as the correlation 

between the dimensions became larger.  

 

Keywords: 4PL IRT model, DINA model, (pseudo) guessing effect, slipping effect, lower−upper asymptote parameter  

INTRODUCTION  

Psychological and educational tests are usually used for observing a sample of examinees’ behaviors. Many 

of them focus on measuring the abilities and skills of examinees. Therefore, it is important to know how an 

examinee’s ability determines the correctness of an answer on an item (Lord, 1980). In an achievement test, 

a correct response is expected from an examinee with required knowledge on the item whereas an examinee 

without the necessary knowledge on the item is supposed to give an incorrect answer (Rowley & Traub, 

1977). However, this assumption may not hold for the multiple-choice test items. In a test with multiple-

choice test items, an examinee’s response may be a reflection of true ability, guessing behavior or 

unexpected incorrect response (i.e., slipping effect) due to anxiety or carelessness (Liao, Ho, Yen, & Cheng, 

2012; Yen, Ho, Laio, Chen, & Kuo, 2012). Under the presence of guessing and slipping effects, the 

estimation of examinees’ abilities and item parameters might be biased. These two effects can be modeled 

using item response theory (IRT) and cognitive diagnostic models (CDMs). Accordingly, four-parameter 

logistic (4PL; Barton & Lord, 1981) and deterministic inputs, noisy, ‘‘and’’ gate (DINA; Haertel, 1989; 

Junker & Sijtsma, 2001) models including (pseudo) guessing−guess and inattention−slip parameters are 

described shortly in the next section. 

 

The 4PL IRT Model 

Barton and Lord (1981) proposed 4PL IRT to model a parameter for the upper asymptote in item 

characteristic curve. This model accounts for unexpected incorrect responses (missing) of examinees with 

a high ability level due to anxiety and carelessness. In this model, the probability of correct response given 

the ability level is formulated as: 

Pj(𝜃𝑖) = Pr(Xij = 1| 𝜃𝑖, aj, bj, cj, dj) = cj + (dj - cj)
exp [𝑎𝑗(𝜃𝑖−𝑏𝑗)]

1+exp [𝑎𝑗(𝜃𝑖−𝑏𝑗)]
,    (1) 

 

where Xij is the observed score of an examinee i on item j, i is the ability level of examinee i, cj is the 

pseudo-guessing parameter for item j, aj is the discrimination parameter for item j, bj is the difficulty 

parameter for item j, and dj is the upper asymptote parameter (i.e., slipping parameter) for item j. Although 
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Barton and Lord (1981) proposed using a common upper asymptote across all test items, the general form 

of 4PL model allows estimating a different upper asymptote for each test item.  

The DINA Model 

DINA model, proposed by Junker and Sijtsma (2001), requires configuring a Q matrix (Tatsuoka, 1983) 

as the other CDM models do. This matrix is composed of (J×K times) 1 and 0s, including attributes in the 

columns and items in the rows of the matrix. The element in jth row and kth column of the matrix is 

showed as qjk. If qjk equals 1, it means an examinee is required to possess the corresponding attribute in 

order to answer the item correctly. If the attribute is not required for answering the item correctly, qjk 

becomes 0 in the Q matrix. Assume vector yi represents the observed score of an examinee i to J items 

and the elements of yi are statistically independent of the required attributes vector for the test αi = {αi1, 

αi2, . . . , αiK}. Using Q-matrix and respondent’s skills vector, DINA model produces the following ηij: 

𝜂𝑖𝑗 = ∏ 𝛼
𝑖𝑘

𝑞𝑗𝑘𝐾
𝑘=1 .                (2) 

In equation 2, if an examinee possesses all necessary attributes for the correct answer on the item, ηij = 1; 

otherwise, ηij = 0. DINA model allows an examinee possessing all required attributes to miss an item 

(slip) or an examinee without at least one of the required attributes to answer the item correctly (guess). 

DINA model includes a guess (g) and slip (s) parameter for each test item. The parameter gj is defined by 

gj = P(Yij = 1 | ηij = 0), and the parameter sj is defined by sj = P(Yij = 0 | ηij = 1). Accordingly, the 

probability of correct response on item j given an examinee i with an attribute profile αi is formulated as:  

𝑃(𝑌𝑖𝑗 = 1|𝛼) = (1 − 𝑠𝑗)𝜂𝑖𝑗g
𝑗

1−𝜂𝑖𝑗
.     (3) 

 

4PL IRT model and DINA model allow c−g and d−s parameters for modeling guessing and slipping 

effects. The current simulation study aims to compare the estimated c−g and d−s parameters from 4PL 

IRT model and DINA model using the simulated datasets under the several study conditions through DINA 

model. Therefore, the current study may be helpful for the field to show the similarities and differences 

between these two models and the important study design factors for the accurate estimation of guess and 

slip parameters.  

METHODOLOGY 

All data were generated and analyzed in R program (Core team, 2017). DINA model was used for data 

generation. The analysis of datasets was conducted in “CDM” package (Robitzsch, Kiefer, George, & 

Uenlue, 2018) for DINA model and “mirt” package (Chalmers, 2018) for 4PL model available in R 

program. Three levels of g and s parameters were manipulated in the data generation: .0−.15 (low), .15−.30 

(moderate), and .30−.45 (high). Then, these levels were crossed between g and s parameters in the data 

generation. The correlation among the attributes was fixed at .2 (weak), .5 (moderate) or .8 (strong). Test 

length was 20 or 40. Sample size was fixed at 3,000 considering the adequacy of sample size for the 

convergence of parameters to a solution. The number of attributes was 3 or 5. Overall, there were a total of 

108 conditions for data generation (3 g level x 3 s level x 3 correlation level x 2 test length x 2 number of 

attributes). The number of replication for each condition was 100. Each dataset was analyzed using 4PL 

IRT and DINA models. Root mean square error (RMSE) and Pearson product-moment correlation 

coefficient (r) were used to evaluate 4PL IRT and DINA models in terms of the estimation of g and s 

parameters.  

 

FINDINGS 

RMSE of c−g and d−s parameters were presented across 4PL and DINA models in Table 1 when the 

number of attributes was 3, and test length was 20 with a total of 27 conditions (3 g level x 3 s level x 3 

correlation level). 

 

Table 1. RMSE values for the estimated guess and slip parameters via 4PL IRT and DINA models 

 g0s0cor.2 g0s0cor.5 g0s0cor.8 g0s.15cor.2 g0s.15cor.5 g0s.15cor.8 g0s.30cor.2 g0s.30cor.5 g0s.30cor.8 
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DINA_g .0067 .0065 .0066 .0069 .0067 .0067 .0075 .0075 .0072 

4PL_ c .0324 .0264 .0187 .0299 .0239 .0192 .0427 .0343 .0213 

DINA_s .0065 .0067 .0063 .0111 .0106 .0112 .0128 .013 .0128 

4PL_d .0325 .027 .0196 .0609 .0442 .0295 .0784 .0723 .0438 

 g.15s0cor.2 g.15s0cor.5 g.15s0cor.8 g.15s.15cor.2 g.15s.15cor.5 g.15s.15cor.8 g.15s.30cor.2 g.15s.30cor.5 g.15s.30cor.8 

DINA_g .0112 .0112 .0109 .0121 .0117 .0118 .0149 .0139 .0129 

4PL_ c .0622 .0429 .0296 .0717 .0659 .0464 .0926 .0863 .0712 

DINA_s .0068 .0069 .0066 .0118 .0114 .0114 .0163 .0156 .0148 

4PL_d .0298 .0249 .0188 .072 .0651 .0469 .1139 .1007 .0831 

 g.30s0cor.2 g.30s0cor.5 g.30s0cor.8 g.30s.15cor.2 g.30s.15cor.5 g.30s.15cor.8 g.30s.30cor.2 g.30s.30cor.5 g.30s.30cor.8 

DINA_g .0129 .0128 .0134 .0161 .0156 .0144 .0191 .0186 .018 

4PL_ c .0797 .0724 .0428 .1143 .0991 .0857 .1953  .0189  .1828  

DINA_s .0076 .0077 .0071 .0142 .0143 .0131 .0193 .0189 .0174 

4PL_d .0426 .0336 .0205 .0936 .083 .0697 .1942  .1881  .1812  

Table 1 showed that RMSE values of the estimated c and d parameters via 4PL IRT model ranged between 

.019−.195. For g and s parameters estimated by DINA model, the range of RMSE was .006−.019.  

The correlation between 4PL IRT model c parameters and DINA model g parameters, and 4PL IRT model 

d parameters and DINA model s parameters were ranged between .971 and .999. 

CONCLUSIONS 

The current simulation study aims to compare the estimated c−g and d−s parameters from 4PL IRT model 

and DINA model under the several study conditions (e.g., number of attributes, level of correlation among 

attributes, test length, level of g and s parameters). The research findings indicate that the estimated guess 

and slip parameters using 4PL IRT and DINA models are very similar. Nevertheless, RMSE values were 

smaller for the estimated parameters using DINA model as opposed to 4PL IRT model. Overall, both 

models yielded more accurate parameter estimates as the correlation between the dimensions became larger. 

An important limitation of the current study is the use of DINA model for the data generation. This might 

be a possible reason for the smaller RMSE values of the estimated slip and guess parameters via DINA 

model. Among 108 conditions of the current study, 27 of them were reported for the evaluation of 

preliminary results. In a future study, it might be helpful to use an empirical dataset for the evaluation of 

guess and slip parameters estimated via 4PL IRT and DINA models.  
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Abstract: Large-scale assessments are generally designed for summative purposes to compare achievement among 

participating countries. However, these non-diagnostic assessments have been also adapted in the context of cognitive 

diagnostic assessment for diagnostic purposes. Because of the large amount of investments in these assessments, it 

would be cost-effective to draw finer-grained inferences about the attribute mastery. Nonetheless, the correctness of 

attribute specifications in the Q-matrix has not been verified after designed by domain experts. Furthermore, the 

underlying process of TIMSS assessment is unknown because it is not developed for diagnostic purposes. Thus, this 

study suggests first validating attribute specifications in the Q-matrix and second defining specific reduced or saturated 

models for each item. In doing so, TIMSS 2011 data from randomly selected twenty countries are used for cross 

validation of the two analyses. Results show that attribute specifications can differ from expert opinions and the 

underlying model for each item can vary.  
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Özet: Bu çalışmada duygu durumlarının belirlenmesinde kullanılmak üzere geliştirilen 12 maddelik Pozitif  Duygu 

Durum Ölçeği’nde yer alan likert tipi maddelerin 5'li tepki kategorileri için maddeler-içi ve maddeler-arası geçişlilik 

özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla ölçekte yer alan maddelerin tepki kategorileri, kategori eşik (threshold) değerleri 

ve sıraları Samejima’nın Derecelendirilmiş Tepki Modeli (DTM) (Graded Response Model-GRM) ile hesaplanmıştır. 

Klasik Cronbach α güvenirlik katsayısı 0.92 olarak hesaplanan bu ölçekteki maddelerin DTM ile hesaplanan 

ayırtedicilik parametreleri 1.82 ile 2.53 arasındadır ve bu değerler maddelerin genelde iyi düzeyde ayırtediciliğe sahip 

olduğunu göstermektedir. Model veri uyumunun değerlendirilmesinde; model varsayımları, madde bilgi fonksiyonları 

ve madde parametrelerinin değişmezliği incelenmiştir. Bulgular, ölçeğin tek boyutlu bir yapıya sahip olduğunu ve 

maddeler için gözlenen eşik parametrelerinin hem kendi içlerinde beklendiği gibi neredeyse eşit aralıklar ile sıralı 

olduğu hem de bu aralıkların ölçeği oluşturan tüm maddeler için karşılaştırılabilir olduğu bulunmuştur. Sıralama 

ölçeğinde olan maddelerden oluşan ölçekler için "gözlenen madde eşik değerlerinin" hesaplanması ve "beklenen eşik 

değerleri" ile karşılaştırılmasına izin vermesi açısından DTM' nin oldukça kullanışlı olduğu sonucuna varılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Likert, Pozitif Duygu Durumları, Derecelendirilmiş Tepki Modeli, Madde Parametre Kestirimi, 

Madde Tepki Kuramı 

GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı pozitif duygu durumlarının belirlenmesinde kullanılan Pozitif Duygu Durum 

Ölçeği’nin içerdiği maddelerin tepki kategorilerini ve bu kategorilerin maddeler arası benzerlik ve 

farklılıklarını incelenmektir. Bu amaçla ölçekte yer alan maddelere verilen tepkileri belirlemede kullanılan 

kategoriler arası eşik (threshold) parametrelerinin maddeler arasında sıralı olup olmadığı Samejima’nın 

Derecelendirilmiş Tepki Modeli (DTM) ile incelenmiştir. Madde Tepki Kuramı (MTK), psikolojik 

ölçümlerin psikometrik özelliklerinin incelenmesinde önemli yöntemler sunmaktadır. Çok kategorili 

puanlanan modeller, cevaplayıcının yetenek düzeyi ile belli bir kategoride tepki verme arasında doğrusal 

olmayan ilişkiler kuran modellerdir (Embretson & Reise, 2000). MTK içinde yer alan DTM (Samejima, 

1969), çok kategorili puanlanan maddelerin sıralı cevap kategorilerine sahip olduğu durumlarda 

kullanılmaktadır. DTM, madde ağırlıklandırmalarında farklı madde ayırtedicilik değerlerinin kullanılması, 

her bir yetenek düzeyinde ölçme hatası kestiriminin yapılması ve birey ve maddeler için parametre 

değişmezliğinin elde edilmesini sağlamaktadır (Lord, 1980). Çok kategorili puanlanan modeller, bireysel 

iyi-oluş, duygu durumları gibi psikolojik yapıların psikometrik özelliklerinin incelenmesinde sıklıkla 

kullanılmaktadır (Baker, Rounds & Zevon, 2000; Gray-Little, Williams & Hancock, 1997; Koch, 1983; 

Köse, 2015; Demirtaşlı, Yalçın &Ayan, 2016; De Ayala, Dodd & Koch, 1990).  

Bireylerin bireysel iyi-oluş, mutluluk, dayanıklılık gibi pozitif duygu durumlarının belirlenmesi ve bu 

duygu durumlarının geliştirilmesi eğitim öğretim ortamlarının en temel amaçları arasında yer almaktadır. 

Bu gibi özellikleri incelemek amacıyla kullanılan ölçme araçlarında yer alan çok kategorili puanlanan 

maddelere verilen cevaplar, bireylerin durumlarını en iyi tanımlayan kategorileri seçtikleri varsayılan öznel 

değerlendirmelerine dayanmaktadır. Bu noktada kullanılan ölçekte yer alan sıralı tepki kategorileri 

arasındaki sıranın her madde için aynı olması, her bir maddeden elde edilecek sonuçlar için aynı anlamı 

ifade etmesi ve ölçme sonuçlarının yorumlanması açısından önemlidir. 
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Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, bireylerin pozitif duygu durumlarını belirlemede kullanılan Pozitif 

Duygu Durum Ölçeği’nin madde tepki kategorilerinin psikometrik özelliklerini DTM ile incelemektir. Çok 

kategorili puanlanan maddelerin madde parametrelerinin (ayırtedicilik ve kategori eşik değer parametreleri) 

kestiriminin elde edilmesi, model veri uyumunun incelenmesi ve yetenek ölçeği boyunca farklı yetenek 

düzeylerinde elde edilen ölçümlerin ölçme kesinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.   

YÖNTEM 

Araştırma Grubu  

Çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 276 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır.  

Ölçme Aracı 

Pozitif Duygu Durum Ölçeği, 5’li tepki kategorilerine sahip (1 “hiç veya çok az”dan  – 5 “çok” a kadar 

olan ifadeleri içeren) 12 pozitif duygu durumunu (mutlu, güçlü, huzurlu, gibi) içeren maddeden 

oluşmaktadır. Ölçekte yer alan maddeler 1-5 arasında puanlanmıştır. Kullanılan 12 duygu durumunun 

Tablo 1'de listelendiği bu ölçek, bireylere on-line bir sistem aracılığıyla uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Pozitif duygu durum ölçeğinden elde edilen verilerin analizinde klasik madde güvenirlik analizi ve 

Derecelendirilmiş Tepki Modeli kullanılmıştır. Betimleyici istatistikler (ortalama, standart sapma), 

Cronbach’s α güvenirlik indeksi, ayırtedicilik ve kategori eşik parametre değerleri hesaplanmıştır.  

Veri analizine başlamadan önce veriler kayıp veri açısından incelenmiş ve kayıp veriye sahip bireyler 

analize dahil edilmemiştir. Tek değişkenli uç değerleri incelemek için her bir değişkene ait Z-puanları 

hesaplanmış ve ±3 aralığı dışında yer alan değerler analizden çıkartılmıştır. Çok değişkenli uç değerler 

Mahallonobis uzaklık değerleri ile incelenmiştir. Basıklık (,-804 ve ,-132 aralığında) ve çarpıklık (-,567 ve 

,064 aralığında) değerleri ±1 aralığında yer aldığından çok değişkenli normallik varsayımının sağlandığı 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, verinin çok değişkenli analizlere uygun olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.   

Tek boyutlu MTK modellerinin temel varsayımı olan tek boyutluluk, Açımlayıcı Faktör Analizi ile 

incelenmiştir. Analiz sonucunda Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) değeri 0.91 olarak elde edilmiştir. χ2değeri 

ve Bartlett’s testi sonucu anlamlı bulunmuştur (χ2(66) =2130,35; p<0.05). Veri yapısının boyutluluğu 

özdeğer grafiği ile incelenmiş ve tek boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Faktörün açıkladığı toplam varyans 

%51’dir ve maddelerin faktör yükleri 0,66 ile 0,76 arasında değişim göstermektedir.  

 

Derecelendirilmiş Tepki Modeli (DTM) 

Pozitif duygu durumları ölçeğinden elde edilen verilere ait madde ve test parametrelerinin kestirimi DTM 

ile elde edilmiştir. DTM, çoklu puanlanan sıralı tepki kategorileri için geliştirilmiştir. DTM’nin en büyük 

avantajı, ikili puanlanan modellere kıyasla bireylerin yeteneği hakkında daha fazla bilgi alınabilmesidir 

(Koch, 1983). Çoklu puanlanan maddeler, ikili puanlanan maddelere benzer olarak kategorik maddelerdir. 

Ancak ikiden fazla tepki kategorisine sahiptir. Bu sıralı kategoriler, k tane sıralı tepki kategorisine sahip bir 

madde için kategorileri ayıran k-1 sınır (boundary) veya eşik (threshold) parametresine sahip olur. Bireyin 

belirli bir kategoriden daha düşük düzeydeki kategorilere tepki verme olasılığına karşın, o kategori ya da 

üzerindeki kategorilere tepki verme olasılığını belirlemeye çalışır (Demars, 2010). 
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Modelde yer alan bir i maddesi iki çeşit parametre ile tanımlanır. ai (ayırtedicilik) parametresi, örtük 

özelliğin bir fonksiyonu olarak kategorilerdeki tepki olasılığının değişme gücü olarak tanımlanabilir 

(Rubio, Aguado, Hontangas and Hernandez, 2007). bi (eşik parametresi), her bir kategori sınırı için, o sınıra 

olumsuzdan ziyade olumlu tepki verilmesi olasılığının 0,5 olduğu özellik, θ, düzeyidir (Embretson & Reise, 

2000).  

DTM, bireyin herhangi bir kategoriye koşullu cevap verme olasılığını belirlemek için 2 aşamalı bir süreci 

gerektirmektedir  (Embretson & Reise, 2000). Ilk aşamada, cevap olasılıklarının kestirimi Eşitlik 1’ de yer 

alan her madde için k-1 eğrinin hesaplanmasını içerir.   

 
bik parameteresi, her bir kategori sınırı için, o sınıra olumsuzdan ziyade olumlu tepki verilmesi olasılığının 

0,5 olduğu özellik, θ, düzeyidir. P* ik(θj) (sınır karakteristik eğrisi); θjözelliğine sahip bir bireyin belirlenen 

bir “k” kategorisi sınırının üzerinde tepki verme olasılığıdır.Eşitlik 2’de, ikinci aşamada kategori 

karakteristik eğrilerinin kestirimi elde edilir. Pik(θj), θjkoşulunda bir bireyin i maddesine ait bir k kategorisini 

seçme olasılığını ifade etmektedir (Embretson & Reise, 2000).  

 

 
 

DTM madde paremetreleri kestirimi için Marjinal Maksimum Olasılık (MML) yöntemi kullanımıştır. 

DTM’de, her madde için ayırtedicilik (eğim) ve 5’li tepki kategorileri için 4 eşik parametresi kestirilmiştir. 

Model veri uyumunun değerlendirilmesinde, parametre kestirimindeki iterasyon sayısı, parametrelerin 

standart hatası ve parametre değişmezliği incelenmiştir. Ölçümlerin kesinliği için, farklı yetenek düzeyleri 

boyunca her maddenin sağladığı bilgi miktarı madde bilgi fonksiyonları ile değerlendirilmiştir. Madde tepki 

kategorilerinin her bir madde için sıralı olma durumu grafiksel yöntemler aracılığıyla incelenmiştir.  

BULGULAR 

 

DTM ile her madde için ayırtedicilik (eğim) ve 5’li tepki kategorileri için 4 eşik parametresi kestirilmiştir. 

Tablo 1, DTM analizinden elde edilen madde parametrelerini göstermektedir. Klasik güvenirlik analizi 

sonuçlarına göre 12 maddelik ölçeğe ait Cronbach’s α değeri α=0,92’dir. 

 

 

 

 

Tablo 1.Betimleyici istatistikler ve DTM ile kestirilen madde parametreleri GRM  
Maddeler Ort. S.S ai (se) b1(se) b2(se) b3(se) b4(se) 

1. Mutlu 3,0 1,1 2,17(.22) -1,39(.16) -0,82(.11) 0,59(.11) 2,10(.24) 

2. Huzurlu 2,9 1,1 2,23(.21) -1,24(.15) -0,57(.11) 0,71(.11) 2,25(.24) 

3. Memnun 2,9 1,1 2,10(.21) -1,41(.17) -0,42(.11) 0,67(.11) 2,08(.22) 

4. İletişime açık 3,5 1,1 2,14(.23) -2,09(.26) -1,06(.13) -0,14(.10) 1,33(.15) 

5. Anlayışlı 3,4 1,0 1,87(.16) -2,14(.27) -1,18(.16) -0,07(.11) 1,61(.19) 

6. Motive 2,9 1,1 2,53(.24) -1,42(.15) -0,39(.09) 0,75(.10) 1,83(.19) 

7. Dayanıklı 3,2 1,1 2,21(.24) -1,77(.19) -0,83(.12) 0,37(.10) 1,54(.16) 

8. Güçlü 3,2 1,1 2,30(.19) -1,66(.18) -0,80(.11) 0,27(.10) 1,52(.15) 

9. Özgüvenli 3,2 1,1 1,99(.15) -1,71(.20) -0,83(.12) 0,18(.11) 1,64(.18) 

10. Azimli 3,2 1,1 2,01(.16) -1,71(.20) -0,92(.13) 0,29(.11) 1,74(.19) 

11. İyimser 3,1 1,1 1,82(.15) -1,74(.22) -0,81(.14) 0,39(.12) 1,70(.20) 
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12. Cesur 3,0 1,2 1,82(.18) -1,68(.21) -0,56(.12) 0,51(.12) 1,81(.22) 

 
DTM kalibrasyonunda, 60 parametre kestirimi yapılmıştır. Madde ayırtediclik parametresi, maddenin 

özellik ölçeği boyunca bireyleri yeteneklerine göre ayırma gücünü ifade etmektedir. Madde ayırt edicilik 

(ai) parametreleri 1.82 ve 2.53 arasında değişmektedir. Buna göre, maddelerin ayırtedicilik değerlerinin 

yüksek olduğu söylenebilir. Veri yapısı bağlamında, ai parametresi, maddenin “psikolojik belirsizliğinin” 

sayısal değeri olarak ele alınabilir (Roskam, 1985). Daha yüksek ai parametre değerleri, maddenin iyi 

tanımlanmış ve net bir anlama sahip olduğunu göstermektedir (Ferrando, Lorenzo, &Molina, 2001). Sonuç 

olarak, ölçekte yer alan 12 maddenin yüksek ayırtediciliğe sahip olduğu ve iyi tanımlanmış maddeler 

olduğu belirlenmiştir. 

bik parametereleri bi1 ve bi4, maddelerin yetenek (özellik) ölçeğindeki yerini göstermektedir. Örneğin, 

madde 1 için b11= -1.39, kategori 1 ve üzerini 0.5 olasılıkla cevaplamak için gereken yetenek düzeyini ifade 

etmektedir. b15 = 2.10 ise, kategori 5’i 0.5 olasılıkla cevaplamak için gereken yetenek düzeyini ifade 

etmektedir. DTM analizinden elde edilen madde parametre değerleri, Pozitif Duygu Durumu Ölçeği’nin 

psikometrik özelliklerini incelemede uygun olduğunu göstermektedir.  

Şekil 1, 12 madde için kestirilen kategori eşik değer parametrelerini göstermektedir. DTM’ de elde edilen 

ai parametreleri, rastgele etkiler (random effect) olarak işlem görmektedir. Her madde kendi ayırtedicilik 

parametre değerine sahip olduğundan, eşik değerlere ait grafik çizgileri birbirine paralel değildir. 12 

maddenin eşik değer parametrelerinin, her madde için sıralı olduğu Şekil 1’de görülmektedir.  

 

 
Şekil 1. DTM ile kestirilen 12 maddeye ait eşik parametre (bi) değerleri 

 

Şekil 2’de, yüksek ayırtedicilik (Madde 6), orta düzey ayırtedicilik (Madde 10) ve düşük ayırtedicilik 

(Madde 11) parametre değerlerine sahip 3 maddeye ait madde bilgi fonksiyonları verilmiştir. Şekil 2, farklı 

ayırtedicilik (eğim) değerlerinin yetenek ölçeği boyunca ölçme kesinliğini nasıl etkilediğini göstermektedir. 

Yüksek ayırtedicilik değerine sahip Madde 6’nın, yetenek ölçeği ranjında Madde 10 ve 11’ den daha fazla 

bilgi sağladığı görülmektedir.  
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Şekil 2. Madde 6, 10 ve 11 için madde bilgi fonksiyonları 

Pozitif Duygu Durum Ölçeği için madde parametre kestirimi, 5 iterasyonda tamamlanmıştır. ai parametresi 

için S.H. (standart hata) değerleri SHMadde11 = 0.15 ile SHMadde6 = 0.24 arasında değişmektedir. bik 

parametreleri için S.H. değerleri SHMadde6,k = 2 = 0.09 ve SHMadde5,k =1 = 0.27 arasında değişmektedir. Elde 

edilen parametre kestirimleri ve standart hataları kabul edilebilir aralıklarda yer almaktadır. 

Model veri uyumu, her kategori için gözlenen (observed) cevap oranı ile beklenen (predicted) cevap 

oranları karşılaştırılarak da incelenebilmektedir (Cagnone & Mignani, 2004). Tablo 2, 12 maddeye ait 

cevap kategorilerinin gözlenen ve beklenen cevap oranlarını göstermektedir.  

 

Table 2. DTM’ ye göre kestirilen gözlenen ve beklenen cevap oranları  
Madde  Kat.1* Kat.2 Kat.3 Kat.4 Kat.5 

m1 

 

Göz.** 0.13 0.11 0.42 0.27 0.05 

Bek. 0.14 

0.15 

0.12 

0.15 

0.41 

0.39 

0.26 

0.25 

0.05 

0.03 m2 

 

Göz. 

Bek. 0.16 0.16 0.38 0.24 0.04 

m3 

 

Göz. 0.13 0.22 0.33 0.25 0.05 

Bek. 0.14 0.23 0.32 0.24 0.05 

m4 

 

Göz. 0.05 0.13 0.25 0.40 0.15 

Bek. 0.05 0.14 0.25 0.39 0.15 

m5 

 

Göz. 0.06 0.11 0.28 0.41 0.12 

Bek. 0.06 0.13 0.28 0.39 0.12 

m6 

 

Göz. 0.11 0.24 0.37 0.19 0.06 

Bek. 0.12 0.25 0.35 0.19 0.06 

m7 

 

Göz. 0.07 0.17 0.35 0.28 0.11 

Bek. 0.08 0.17 0.35 0.27 0.11 

m8 

 

Göz. 0.08 0.16 0.31 0.30 0.11 

Bek. 0.09 0.16 0.32 0.30 0.11 

m9 

 

Göz. 0.09 0.16 0.29 0.34 0.10 

Bek. 0.09 0.16 0.28 0.33 0.10 

m10 

 

Göz. 0.09 0.14 0.34 0.32 0.09 

Bek. 0.09 0.14 0.34 0.31 0.09 

m11 Göz. 0.10 0.17 0.33 0.27 0.11 
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 Bek. 0.10 0.17 0.33 0.27 0.11 

m12 

 

Göz. 0.10 0.22 0.30 0.26 0.09 

Bek. 0.11 0.23 0.30 0.25 0.09 

      *Kat., kategorileri ifade etmektedir. 

       ** Göz. ve Bek. ifadeleri sırasıyla gözlenen ve beklenen cevap oranlarını ifade etmektedir.  

Gözlenen ve beklenen cevap oranları arasındaki küçük farklılıklar model veri uyumunun sağlandığını 

göstermektedir (Cagnone & Mignani, 2004). 

 
Parametre değişmezliğini incelemek için örneklem rastgele ikiye ayrılmış ve her alt grup için madde 

ayırtedicilik ve kategori eşik parametre değeri kestirimi yapılmıştır. Iki alt gruptan elde edilen ai parametre 

değerleri arasındaki korelasyon r= 0.78 (p < .01) dir. bik parametre değerleri arasındaki korelasyonlar ise; 

bi1 = 0.92, bi2= 0.86, bi3= 0.93, bi4= 0.88 (p < .01) olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, maddeler 

arasındaki eşik parametre değişmezliğinin sağlandığını göstermektedir.  

SONUÇ 

Ölçme araçlarında yer alan çok kategorili puanlanan maddelere verilen cevaplar, bireylerin durumlarını en 

iyi tanımlayan kategorileri seçtikleri varsayımıyla öznel değerlendirmelerine dayanmaktadır. Farklı 

bireyler, karar verirken farklı kriterlere göre durumlarını değerlendirerek cevap vermektedir. Bireylerarası 

bu öznel karar verme farklılıklarını tanımlamak ölçekleme için oldukça önemlidir (Wang, Wilson & Shih, 

2006). Çünkü bireylerin ölçek maddelerine verdiği tepkilerden en doğru ve kullanışlı bilgiler ortaya 

çıkarmak, ölçme ve değerlendirmenin en temel amaçlarındandır (Wu & Adams, 2006). Bu nedenle bu 

çalışmanın amacı, bireylerin pozitif duygu durumlarını belirlemek için kullanılan pozitif duygu durumu 

ölçeğinin madde tepki kategorileri arasındaki psikometrik özellikleri incelemektir. Ölçekte yer alan madde 

tepki kategorilerinin her madde için sıralı olması, ölçekten elde edilen sonuçların kullanılmasında ve 

yorumlanmasında önem taşımaktadır (Messick, 1995). 

Bu çalışmada uygulama verileri kullanılarak, uygulamaya konu 12 maddelik yeni bir ölçeğin madde 

parametreleri ve maddeler arası ne kadar karşılaştırılabilir oldukları DTM analizi kullanılarak incelenmiş 

ve beklenen eşik değerlerinin gözlenenler ile uyum sağladığı belirlenmiştir. DTM, maddelerin farklı 

kategori eşik ve ayırtedicilik değerlerine sahip olmasına izin verdiği için madde özelliklerinin 

derinlemesine incelenmesini sağlamaktadır. Hesaplanan kategori eşik parametrelerinin her madde için 

kabul edilebilir aralıklarda yer alması ve gözlenen kategori eşik değerlerinin maddeler arası 

karşılaştırılabilir olması, maddelerden elde bilginin aynı şekilde kullanılabilir olduğunu göstermektedir. 

Toplam puanların hesaplanmasında, bir maddeye verilen, örneğin, 4 cevabının, diğer bir maddeye verilen 

4 cevabı ile ne kadar karşılaştırılabilir veya bir maddedeki 3 ile 4 cevabı arasındaki mesafenin bir diğer 

maddedeki aynı mesafeye ne kadar denk olduğu oldukça önemlidir. Mevcut çalışma bu sorulara 

odaklanmakta ve sıralama ölçeği kullanan maddelerden oluşan ölçme araçları için de madde 

parametrelerinin hesaplanmasının önemli olduğunun altını çizmektedir. Önerilen, 3'lü, 5'li gibi sıralı cevap 

ölçeklerini kullanan maddelerden oluşan ölçekler için DTM gibi modeller ile model uyumu ve madde 

parametrelerinin detaylı bir biçimde çalışılmasıdır. Sıralama ölçeğinde olan maddelerin parametreleri, 

DTM analizi yanında çoklu puanlanan tepki kategorilerinin analizinde kullanılan farklı modeller açısından 

da incelenebilir.  
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Özet: Bu araştırmada bireyselleştirilmiş test türleri olan BBT ve BÇAT’ın uygulamalarında farklı test durdurma 

koşulları, panel desenleri ve test uzunluklarının kullanılmasının ölçme kesinliğine olan etkisi test edilmiştir. Bu amaçla 

3 parametreli lojistik modele göre 1000 maddelik bir madde havuzu ve yetenek parametresi değeri -3.50 ile 3.50 

aralığında olacak şekilde 500 birey simülatif olarak oluşturulmuştur. Simülasyon çalışması olarak yürütülen bu 

araştırmanın değişkenleri BBT simülasyon koşulu için test durdurma kuralı, BÇAT simülasyon koşulu için panel 

deseni ve test uzunluğudur. BBT için test durdurma kuralı olarak standart hata ve güven aralığı; BÇAT için panel 

deseni olarak “1-2-2” ve “1-2-3” panel desenleri ve test uzunluğu olarak 30 ve 60 maddeden oluşan test uzunlukları 

kullanılmıştır. Her bir koşula ilişkin analiz sonuçları ortalama hata ve yanlılık değerleri açısından karşılaştırılmıştır. 

Bulgular standart hatanın 0.20’ye eşit olduğu durdurma kuralının uygulandığı BBT’nin, %95 güven aralığı durdurma 

kuralının uygulandığı BBT’ye göre daha düşük ortalama hata ve yanlılık değerleri ürettiğini ortaya çıkartmıştır. Bir 

diğer bulguya göre de test uzunluğunun uzun olduğu “1-2-3” BÇAT panel deseni test uzunluğunun kısa olduğu “1-2-

3” BÇAT panel deseni ve test uzunluğunun kısa ve uzun olduğu “1-2-2” BÇAT panel desenlerine göre daha düşük 

ortalama hata ve yanlılık değerlerine sahiptir. Ayrıca tüm koşullar altında uygulanan BBT ve BÇAT uygulamalarından 

kestirilen yetenek ve gerçek yetenek değerleri arasında yüksek düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir. BBT 

uygulamasının, BÇAT uygulamasına göre ölçme kesinliği açısından daha iyi sonuçlar verdiği saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bireyselleştirilmiş Bilgisayarlı Test (BBT), Bireyselleştirilmiş Çok Aşamalı Test (BÇAT), Ölçme 

Kesinliği 
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Özet: Bu çalışmanın amacı TIMSS 2007, 2011 ve 2015 döngülerinde öğrenci başarılarında eğilimin belirlenmesi 

amacıyla kullanılan ortak maddelerin, madde kayması (item drift) gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Bu amaç 

doğrultusunda üç döngüde de kullanılan 25 ortak madde, üç veri seti halinde lojistik regresyon analiz tekniği 

kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre birinci veri setinde bir madde ikinci veri setinde beş madde ve 

üçüncü veri setinde ise yine beş madde olmak üzere toplam 11 maddenin madde kayması gösterdiği belirlenmiştir. 

Öğrenci başarınlarındaki eğilimin belirlenmeye çalışıldığı sınavlarda kullanılan ortak maddelerin madde kayması 

göstermesi istenmeyen bir durumdur. Madde kayması başta eşitleme çalışmaları olmak üzere bu sınavlar hakkında 

yanıltıcı yorum yapılmasına neden olmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Madde kayması, ölçme değişmezliği, lojistik regresyon analizi, TIMSS 

GİRİŞ 

Öğrenci başarılarında eğilimin belirlenmesi/kestirilmesi eğitim reformlarında yapılan değişikliklerin 

değerlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Belirli zaman aralıklarında yapılan sınavlarda aynı 

maddelerin yer alması ile öğrencilerin başarılarındaki eğilim kestirilebilir ve böylece başarı gelişimleri 

daha net ortaya konabilir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken farklı zamanlarda sorulan soruların 

aynı sorular olmasıdır. Teoride eğilimin daha net ortaya konması amacıyla testlerde yer alan tüm 

maddelerin aynı olması istenirken bu durumun pratikte uygulanması olası değildir (Stanco, Martin ve 

Mullis, 2010). Ülkemizde uygulanmakta olan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) gibi uluslararası sınavlarda da aynı maddeler kullanılarak öğrenci başarılarındaki eğilim 

belirlenmeye çalışılmaktadır. TIMSS’te yer alan maddelerden bir kısmı farklı TIMSS döngülerinde 

tekrarlı olarak kullanılmaktadır. Bu tekrarlı uygulamalarda bazı maddeler iki döngüde bazı maddeler ise 

üç döngü de yer almaktadır.  Tablo 1’de üç TIMSS döngüsünde yer alan maddelerin bloklarına ilişkin 

bilgiler gösterilmektedir.  

Tablo 7. Veri Setlerine İlişkin Bilgiler 

 TIMSS 2007 TIMSS 2011 
TIMSS 

2015 

Ortak madde sayısı (çoktan 

seçmeli) 

Veri Seti 1 M14 M13 M01 9 madde 

Veri Seti 2 M08 M09 M05 7 madde 

Veri Seti 3 M12 M11 M07 9 madde 

 
Tablo 1 incelendiğinde, TIMSS’te üç döngüde de kullanılan maddeleri içeren üç veri seti elde edildiği 

görülmektedir. Bu veri setlerinden birincisini TIMSS 2015’te M01 kodu ile TIMSS 2011’de M13 kodu 

ile ve TIMSS 2007’de M14 kodu ile uygulanan bloklardaki toplam 9 çoktan seçmeli ortak madde 

oluşturmaktadır. Diğer veri setleri için blok numaraları ve bloklar içerisindeki çoktan seçmeli ortak 

madde sayıları tabloda gösterilmektedir.  
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Alanyazında başarıdaki eğilimin belirlenmesinde kullanılan ortak maddeler için yıllar arası farklılığın 

belirlenmesinde madde kayması (item drift) çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Madde kayması 

ölçme değişmezliğinin belirlenmesine hizmet etmesi bakımından Değişen Madde Fonksiyonuna (DMF) 

benzemektedir. Her iki yöntemde de amaç maddelerin farklı alt gruplarda ya da farklı uygulamalarda 

değişiklik gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Bu yöntemler arasındaki fark ise şu şekildedir; DMF 

analizleri tek bir uygulama üzerinden elde edilen maddelerin farklı gruplarda değişiklik gösterip 

göstermediğini belirlerken, madde kayması analizlerinde maddeler farklı yıllarda uygulanır ve madde 

özelliklerinin yıllar arası farklılık gösterip göstermediği belirlenir. Bu nedenle madde kaymasının 

belirlenmesinde maddelerin farklı zamanlardaki yapılan sınavlarda uygulanmış olması gerekmektedir. Bu 

noktada madde kayması sabit ölçek gerektiren ölçme uygulamalarında bir tehdit oluşturmaktadır (Well, 

Subkoviak, & Serlin, 2002).). Örneğin, geniş ölçekli sınavlarda farklı zamanlardaki testlerin birbirine 

eşitlemesi amaçlandığında ortak maddelerin madde kayması göstermesi sonuçlarda yanlılık olacağını 

göstermektedir.  

Literatürde madde kaymasının belirlenmesinde farklı yöntemler kullanıldığı görülmektedir (Albano ve 

Rodriguez, 2012; Park, Lee ve Xing, 2016; Wu, Li, Ng ve Zumbo, 2006).  Kullanılan yöntemler arasında 

lojistik regresyon analizi de bulunmaktadır. Analizlerin lojistik regresyon analizi ile gerçekleştirilmesi 

birtakım avantajlar sağlamaktadır (Wu, Li, Ng ve Zumbo, 2006). Bu avantajlardan bir tanesi Madde 

Tepki Kuramı (MTK) ya da Mantel-Haenszel yöntemlerinden farklı olarak lojistik regresyon analizine 

ikiden fazla grubun dahil edilebilmesidir. Bu çalışmada maddelerin üç döngü halinde uygulanması söz 

konusu olduğundan üç farklı analiz yapmak yerine ikiden fazla grubun tek bir analize dahil edilebildiği 

yöntem kullanılmıştır. 

Çalışmanın Amacı 
Bu çalışmanın amacı TIMSS 2007, 2011 ve 2015 yıllarındaki matematik alt testlerinde yer alan ortak 

maddelere ilişkin madde kaymasının (item drift) incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 

sorulara cevap aranacaktır. 

1. TIMSS’te yer alan ortak maddeler içerisinde Veri Seti1’de yer alan maddeler için madde 

kayması var mıdır? 

2. TIMSS’te yer alan ortak maddeler içerisinde Veri Seti2’de yer alan maddeler için madde 

kayması var mıdır? 

3. TIMSS’te yer alan ortak maddeler içerisinde Veri Seti3’te yer alan maddeler için madde 

kayması var mıdır? 

Araştırmanın Yöntemi 
Bu çalışma TIMSS 2007, 2011 ve 2015 yıllarında uygulanan ortak maddelerin madde kayması gösterip 

göstermediğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Genel bir ifadeyle çalışmanın amacı var olan bir durumun 

fotoğrafını çekerek bir betimleme yapmaktır ve bu nedenle betimsel düzeyde tarama türünde bir 

çalışmadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014).  

Evren ve Örneklem 
Çalışmanın evrenini, TIMSS 2007, 2011 ve 2015 yıllarında çalışmaya Türkiye’den katılan öğrenciler 

oluşturmaktadır. Analizlere dahil edilebilecek en fazla sayıda madde belirlenmesi amacıyla bloklar 

belirlenmiştir. Bu nedenle çalışmanın örneklemini ortak maddelerin yer aldığı blokları alan öğrenciler 

oluşturmaktadır. Buna göre;  

 Veri seti1 için TIMSS 2007’de 260 öğrenci, 2011’de 435 öğrenci ve 2015’te ise 401 öğrenci,  

 Veri seti2 için TIMSS 2007’de 294 öğrenci, 2011’de 463 öğrenci ve 2015’te ise 419 öğrenci,  ve 

son olarak  

 Veri seti3 için TIMSS 2007’de 295 öğrenci, 2011’de 454 öğrenci ve 2015’te ise 409 öğrenci 

analizlere dahil edilmiştir.  

Veri Seti 
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Çalışmada kullanılan veri TIMSS 2007, 2011 ve 2015 yıllarında her üç yılda da uygulanan ortak 

maddeler üzerinden elde edilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda öncelikle her üç sınav döneminde de 

uygulanan maddeler belirlenmiştir. Buna göre toplamda 25 çoktan seçmeli madde olduğu belirlenmiştir 

ancak bu maddelerin tamamı aynı test kitapçığında yer almadığı için analizler veri setleri bazında 

yapılmıştır. Sonuç olarak birinci veri setinde 9, ikinci veri setinde 7 ve üçüncü veri setinde 9 madde 

üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. 

Verinin Analizi 

Verinin analizi SPSS paket programında lojistik regresyon analiz tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Maddeler 

üç blokta toplandığı için her bir veri seti için bir analiz olmak üzere üç ayrı analiz yapılmıştır.  

Bulgular ve Yorum 

Birinci alt probleme ait bulgular ve yorumlar 

Veri seti 1’de madde kaymasının varlığının belirlenmesi ve tek biçimli ve tek biçimli olmayan madde 

kayması türlerine karar vermek amacıyla lojistik regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 

2’de sunulmuştur.  

Tablo 8. Veri Seti1'de Tek Biçimli ve Tek Biçimli Olmayan Madde Kayması için Omnibus Test Model 

Katsayıları 

 

p*<0,05 
Madde kayması gösteren maddelerin belirlenmesi amacıyla omnibus test sonuçları incelendiğinde veri 

seti 1’de yer alan maddelerden yalnızca 8. maddenin, madde kayması gösterdiği görülmektedir (X2 

(4)=12,49 p<0,05). Χ2 fark testi (model3 Χ2 -model1 Χ2) anlamlı bulunan maddeler madde kayması 

göstermektedir. Madde kaymasının büyüklüğünün belirlenmesi için madde kayması gösteren maddelerin 

ΔR2 değeri (model 3 R2- model1 R2) incelenmiştir. Veri seti 1’de yalnızca 8. madde, madde kayması 

gösterdiği için bu maddenin ΔR2 değeri yorumlanmıştır. Buna göre bu maddenin, 0,010 ≤ |ΔR2| <0,020 

olduğu için orta düzeyde (B düzeyi) ve madde kayması yönünün belirlenmesi için model3 R2 – model2 R2 

değeri incelenmesi sonucunda ise tek biçimli madde kayması gösterdiği belirlenmiştir.  

 

İkinci alt probleme ait bulgular ve yorumlar 

Madde 

No 

Nagelkerke R2 Madde Kayması Madde 

Kayması 

Δ R2 

Madde 

Kayması 

Büyüklüğü 

Madde 

Kayması 

Yönü 
Model 

1 

Model 

2 
Model 3 Χ2(sd=4) p 

1 0,306 0,312 0,313 8,067 ,089 0,007   

2 0,404 0,404 0,408 5,349 ,253 0,004   

3 0,618 0,621 0,622 6,958 ,138 0,004   

4 0,460 0,465 0,467 8,665 ,070 0,007   

5 0,474 0,475 0,479 6,815 ,146 0,005   

6 0,288 0,290 0,291 4,011 ,405 0,003   

7 0,498 0,499 0,500 3,313 ,507 0,002   

8 
0,427 0,438 0,438 

12,49 ,014* 0,011 
B TB 

9 0,481 0,483 0,485 4,645 ,326 0,004   
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Veri seti 2’de madde kaymasının varlığının belirlenmesi ve tek biçimli ve tek biçimli olmayan madde 

kayması türlerine karar vermek amacıyla lojistik regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 

3’te sunulmuştur.  

Tablo 9. Veri Seti 2'de Tek Biçimli ve Tek Biçimli Olmayan Madde Kayması için Omnibus Test Model 

Katsayıları 

 

p*<0,05 

 
Tablo 3 incelendiği zaman veri seti 2’de yer alan 1, 2, 3, 5 ve 7. maddelerin madde kayması gösterdiği 

görülmektedir. Bu maddelerden 1, 2 ve 5. maddeler |ΔR2| <0,010 olduğu için ihmal edilebilir düzeyde (A 

düzeyi) madde kayması gösterirken, 3. ve 7. maddeler orta düzeyde (B düzeyi) madde kayması 

göstermektedir. Tüm maddeler tek biçimli madde kayması göstermektedir.  
 

Üçüncü alt probleme ait bulgular ve yorumlar 

Son olarak veri seti 3’te madde kaymasının varlığının belirlenmesi ve tek biçimli ve tek biçimli olmayan 

madde kayması türlerine karar vermek amacıyla lojistik regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 

Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 10. Veri Seti 3'te Tek Biçimli ve Tek Biçimli Olmayan Madde Kayması için Omnibus Test Model 

Katsayıları 

 

p*<0,05 

Madde 

No 

Nagelkerke R2 Madde Kayması Madde 

Kayması 

Δ R2 

Madde 

Kayması 

Büyüklüğü 

Madde 

Kayması 

Yönü 
Model 1 Model 2 Model 3 

Χ2 

(sd=4) 
p 

1 0,366 0,375 0,375 11,372 ,023* 0,009 A TB 

2 0,610 0,614 0,617 12,019 ,017* 0,007 A TB 

3 0,483 0,491 0,496 17,5 ,002* 0,013 B TB 

4 0,660 0,661 0,661 2,772 ,597 0,001   

5 0,452 0,459 0,461 11,161 ,025* 0,009 A TB 

6 0,555 0,556 0,557 3,372 ,498 0,002   

7 0,350 0,364 0,367 19,328 ,001* 0,017 B TB 

Madde 

No 

Nagelkerke R2 Madde Kayması Madde 

Kayması 

Δ R2 

Madde 

Kayması 

Büyüklüğü 

Madde 

Kayması 

Yönü 
Model 1 Model 2 Model 3 Χ2(sd=4) p 

1 0,501 0,504 0,506 7,129 ,129 0,005   

2 0,418 0,418 0,419 1,502 ,826 0,001   

3 0,293 0,299 0,300 8,72 ,068 0,007   

4 0,170 0,186 0,191 18,834 ,001* 0,021 C TB 
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Tablo 4’e göre veri seti 3’te yer alan 4, 5, 7, 8 ve 9. maddeler olmak üzere toplam 5 madde, madde 

kayması göstermektedir. Bu maddelerden 8. madde ihmal edilebilir düzeyde (A düzeyi), 5., 7., ve 9. 

maddeler orta düzeyde (B düzeyi) ve 6. madde ise |ΔR2| ≥ 0,020 olduğu için yüksek düzeyde (C düzeyi) 

madde kayması göstermektedir. Maddelerin dördünde tek biçimli madde kayması gözlenirken bir 

tanesinde (5. madde) ise tek biçimli olmayan madde kayması gözlenmektedir.  

 
Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmanın amacı, TIMSS 2007, 2011 ve 2015 yıllarında uygulanan ortak maddelerin madde kayması 

gösterip göstermediğini, eğer madde kayması görülürse büyüklüğü ve yönünü tespit etmektir. Bu amaç 

doğrultusunda lojistik regresyon yöntemi kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda 

birinci veri setinde bir, ikinci veri setinde beş ve üçüncü veri setinde de beş madde olmak üzere toplam 11 

maddede madde kayması olduğu belirlenmiştir. Bu maddelerden dört tanesinde ihmal edilebilir düzeyde, 

altı tanesinde orta düzeyde ve bir tanesinde ise yüksek düzeyde madde kayması olduğu tespit edilmiştir. 

Maddelerden yalnızca bir tanesinde tek biçimli olmayan madde kayması gözlenmiştir. Elde edilen 

sonuçlar alanyazında yer alan başka çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Wu, Li, Ng, and Zumbo 

(2006) TIMSS 1995, 1999 ve 2003 yıllarında üç döngüde kullanılan maddeler için madde kaymasını 

belirlemek amacıyla 23 madde üzerinde lojistik regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve sonucunda 

katsayıların ihmal edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Madde kayması farklı zamanlarda uygulanan 

sınavların ortak maddeler üzerinden yapılan eşitleme çalışmalarında ciddi problemlere neden olmaktadır. 

Ülkemizde son yıllarda tartışılmakta olan önemli konulardan biri ÖSYM tarafından yapılmakta olan TYT, 

ALES gibi büyük ölçekli sınavların eşitleme çalışmaları için ortak madde kullanılmasıdır. Ortak maddeler 

üzerinden yapılacak eşitleme çalışmalarında öncelikle maddelerin madde kayması gösterip 

göstermediğinin incelenmesi gerekmektedir.  

 

Öneriler 

Bu çalışmada Türkiye verisi üzerinden TIMSS’te üç döngü şeklinde yer alan maddeler için madde 

kayması incelenmiştir. Çalışma sonuçlarının genellenebilmesi için farklı ülkelerden elde edilen veri 

üzerinden de madde kayması incelemesi yapılabilir. Ayrıca madde kayması için alanyazında birden fazla 

yöntem bulunmaktadır ve bu yöntemler uygulanarak karşılaştırma yapılabilir.   
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5 0,372 0,375 0,383 12,941 ,012* 0,011 B TBO 

6 0,300 0,300 0,301 1,147 ,887 0,001   

7 0,373 0,387 0,388 16,983 ,002* 0,015 B TB 

8 0,406 0,414 0,415 10,976 ,027* 0,009 A TB 

9 0,367 0,380 0,381 13,005 ,011* 0,014 B TB 
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Özet: Bu araştırma teknolojinin gelişmesi ile birlikte değişen ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden biri olan ve üst 

düzey becerilerin ölçülmesinde elverişli şekilde kullanılan e-portfolyonun üniversitelerde kullanımına yönelik olarak 

öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma deseni için 

nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Görüşme tekniği kullanılarak verilerin 

toplandığı çalışmada, örnekleme yöntemi için ölçüt örnekleme yöntemi seçilmiş ve e-portfolyo uygulayan öğretim 

üyeleri ile e-portfolyo ile değerlendirilen öğretmen adaylarından oluşan örneklem belirlenmiştir. Verilerin analizinde 

betimsel içerik analizi kullanılmıştır. Buna göre öğretim üyelerinin ve öğretmen adaylarının e-portfolyo uygulamasına 

ilişkin olarak belirttiği görüşler doğrultusunda geleneksel yöntemlerin özellikleri, öğretmen yeterlikleri, avantajlar, 

sorunlar ve öneriler şeklinde toplam beş alt tema oluşturulmuş devamında temalar altındaki kategorilere ilişkin frekans 

değerlerine yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; geleneksel yöntemlerin üniversite öğencilerinin üst düzey 

becerilerinin ölçülmesinde yetersiz olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında hem öğretmen yeterlikleri bağlamında, 

hem de 21. yüzyıl becerilerinin ölçülmesinde e-portfolyo sisteminin oldukça avantajlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmen adayları e-portfolyo sisteminin bir değerlendirme aracı olmasının yanında teknolojik yeterliklerini, kariyer 

ve pedagojik özelliklerini geliştirmesine katkısı olduğunu belirtmişlerdir. Bunların yanında üniversitelerde yeterli 

teknik alt yapının olmaması, öğrenci sayısının çok olması gibi özelliklerinin e-portfolyo uygulanmasının 

olumsuzlukları olarak dikkat çekmektedir. Fakat tüm sonuçlar dikkate alındığında, yüksek öğretimin tüm alanlarında 

e-portfolyo kullanılması gerektiği ve bunun için yeterli alt yapının sağlanması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Elektronik portfolyo, öğretim üyeleri, öğretmen adayları  

GİRİŞ   

Üst düzey becerilerin kazandırılması için öğretim yöntem ve teknikleri daha çok öğrenci merkezli bir 

yapıya dönüşmektedir. Öğrenci merkezli bir yapıya dönüşen eğitim sisteminde bireylerin ölçme ve 

değerlendirmeleri de edindikleri bilgileri gerçek yaşam durumlarında ne kadar ve nasıl kullanabildiklerini 

ölçen bir yapıya dönüşmüştür (Marzano, Pickering & McTighe, 1993). Eğitim sistemlerinde meydana gelen 

değişikliklerle beraber üst düzey zihinsel becerileri ölçen farklı öğretim yöntemleri ve değerlendirme 

araçları da kullanılmaya başlanmıştır. Eğitim alanında kullanılan klasik ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımlarının öğrencilerin sahip olduğu bilgileri ayrıntılı olarak nasıl kullandığı, karşılaştıkları sorun ya 

da problemleri nasıl çözdüğü konusunda çok fazla bilgi vermemesi nedeni ile durum belirleme ve 

portfolyoya dayalı durum belirleme araçlarının kullanımları giderek artmıştır (Aslanoğlu ve Kutlu, 2003). 

Teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının her alanda artmasına paralel olarak, 1990’lı yıllardan 

itibaren portfolyoların elektronik ortama aktarılmasına ve elektronik ortamda sunulmasına imkan tanıyan 

elektronik portfolyo (e-portfolyo) kavramı ortaya çıkmıştır (Barrett, 2001). E-portfolyo kavramı ile ilgili 

literatürde farklı tanımlamalar yapılmıştır. Barrett’e (2001) göre e-portfolyo bireylerin belirli bir zaman 

aralığında elektronik ortamda meydana getirdikleri çalışmalar topluluğudur. Başka bir tanımlamada ise e-

portfolyonun bilgisayar ortamında oluşturulan; metin ögelerinin bulunmasının yanısıra grafik, video, ses 

ve diğer çoklu ortam materyallerini de içeren, kâğıt-temelli portfolyonun elektronik versiyonu olduğu ifade 

edilmiştir (Butler, 2006). 
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Günümüzde büyük bir gelişim ve değişim gösteren teknoloji ile beraber yurt dışında eğitim alanında bir 

ölçme değerlendirme aracı olarak e- portfolyonun kullanımı giderek artmaktadır. Ülkemizde ise gerek e- 

portfolyonun bir değerlendirme aracı olarak kullanımı gerekse e-portfolyo ile ilgili yapılan çalışmaların 

azlığı dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada, yükseköğretimde e- portfolyo kullanımına ilişkin 

olarak öğretim üyelerinin ve öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Yükseköğretimde öğretmen adaylarının dönem içi ve dönem sonu performanslarının 

değerlendirilmesinde geleneksel yöntemlerin (vize-final, sözlü sınav, yazılı sınav) avantaj ve 

dezavantajları nelerdir?  

2. Öğretmen adaylarının dönem içi ve dönem sonu performanslarının değerlendirilmesinde e-

portfolyo sisteminin kullanılmasının katkıları nelerdir?  

3. Öğretmen adaylarının dönem içi ve dönem sonu performanslarının değerlendirilmesinde e-

portfolyo sisteminin kullanılması öğretmen yeterliklerine etkisi nasıldır?   

4. Öğretmen adaylarının e-portfolyo sistemi kullanılarak değerlendirilmesinde karşılaşılabilecek 

sorunlar neler olabilir?  

5. Öğretmen adaylarının e-portfolyo ile değerlendirilmesinin daha iyi bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için neler yapılabilir? 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Deseni 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması 

bir ya da daha fazla olayın, ortamın, programın, sosyal grubun ya da birbirine bağlı diğer sistemlerin 

derinlemesine incelendiği bir yöntemdir (McMillan, 2000). Bu çalışmada da e-portfolyo kullanan ve e-

portfolyo konusunda bilgi sahibi olan öğretim üyeleri ile üniversitedeki performanslarının e-portfolyo ile 

değerlendirildiği öğretmen adaylarından e-portfolyo hakkındaki görüşleri saptanmıştır.  

Katılımcılar 

Araştırmada yer alan katılımcılar Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 

çeşitli öğretmenlik bölümündeki öğrenciler ile e-portfolyo sistemini kullanmış veya bilgi sahibi olan 

Türkiye’deki üniversitelerde görev yapmakta olan öğretim üyeleri oluşturmaktadır. Buna göre çalışmada 

10 öğretim üyesi ve 10 öğrenci olmak üzere toplam 20 kişi ile görüşme yapılmıştır. E-portfolyo 

kullanmayan öğretim üyelerinin görüşlerinin alınması araştırmanın bir sınırlılığı olarak 

değerlendirilmektedir.  

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması  

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı-yapılandırılmış bir 

görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formundaki sorular aynı olmak koşulu ile hem öğretmen adayları 

hem de öğretim üyeleri için ayrı ayrı iki form haline getirilmiştir. Oluşturulan görüşme formları, e-portfolyo 

kullanan bir öğretim üyesi ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı’nda görev yapmakta olan üç 

araştırma görevlisi olmak üzere toplam dört uzman tarafından değerlendirilmiştir. Araştırmanın etik 

kuralları çerçevesinde görüşme yapılan katılımcılara ilişkin doğrudan ifadelere yer verilirken katılımcı 

isimleri şifre ile gösterilmiştir. Buna göre öğretmen adayları için (Ö.A) ve öğretim üyeleri için ise (Ö.Ü) 

harfleri kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi  
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Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, toplanan 

verilerin derinlemesine analiz edilmesini gerektirir ve önceden belirli olmayan temaların ve boyutların 

ortaya çıkarılmasına olanak tanır (Yıldırım ve Şimşek, 2010). Verilerin analizinde  NVivo 12 paket 

programı kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırma soruları kapsamında öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının görüşleri 

doğrultusunda belirlenen ana tema, alt temalar sunulmaktadır. Verilerin analizi sonrasında belirlenen ana 

tema ve alt temalar Şekil 1’de gösterildiği gibidir.  

 

 
Şekil 1. Ana Tema ve Alt Temalar 

Geleneksel Yöntemlerin Özellikleri 

Birinci araştırma sorusu kapsamında öğretim üyelerinin ve öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda 

“Geleneksel Yöntemlerin Özellikleri” alt teması oluşturulmuş ve geleneksel yöntemlerin avantaj ve 

dezavantajları belirlenmeye çalışılmıştır. Geleneksel yöntemlerin özelliklerine ilişkin olarak öğretim 

üyeleri ve öğretmen adayları düzey belirlemede sıkıntı yaşanması, kaygı/stres, motivasyon eksikliği ve 

yetersiz performans ölçümü gibi dezavantajları olduğunu belirtirken, bu yöntemlerin avantajı olarak ise 

uygulama kolaylığının olduğunu ifade etmişlerdir. Görüşme yapılan kişilerin 13’ü geleneksel yöntemler ile 

performansların yetersiz ölçüldüğü yönünde görüş bildirmiştir. Performansların yetersiz ölçüldüğünü 

düşünen öğretmen adayı sayısı yedi iken öğretim üyesi sayısı ise altıdır. Katılımcılar, geleneksel yöntemler 

kullanılarak yapılan değerlendirmelerde bireylerin gerçek performanslarının ölçülmediği, daha çok ezbere 

dayalı bilgilerin ölçüldüğü görüşünü savunmaktadırlar. 

E-portfolyonun Avantajları  

İkinci araştırma sorusu için öğretim üyelerinin ve öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda 

“Avantajları” teması oluşturulmuş ve e-portfolyo yönteminin avantajları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının e-portfolyo uygulamasının avantajlarına ilişkin olarak toplam 11 

kişi 21. yüzyıl becerilerini ölçmede etkili olduğunu söylerken, bunu altı kişi ile süreç değerlendirmesinde 

avantaj sağladığı görüşü izlemektedir. Bunların yanında e-portfolyoların sağladığı avantajlardan biri de geri 

bildirim sağlaması olarak ön plana çıkmaktadır. E-portfolyonun sağladığı avantajlardan en düşük frekansa 

sahip olan kategori ise esnekliktir. Öğretmen adaylarının ve öğretim üyelerinin e-portfolyo kullanımının 

avantajlarına ilişkin görüşleri karşılaştırıldığında, 21.yüzyıl becerilerinin ölçülmesine ilişkin avantajın hem 

öğretmen adaylarında hem de öğretim üyelerinde en yüksek frekansa sahip olduğu görülürken, psikometrik 

avantajlar ise öğretmen adaylarında ikinci en yüksek frekansa sahip avantajdır. Bunların yanında esneklik, 

geri bildirim ve süreç değerlendirmesi eşit frekanslara sahip avantajlardır. Öğretim üyelerinin görüşleri 

doğrultusunda süreç değerlendirmesi ve veri depolama eşit frekansa sahip avantajalardır. Fakat esneklik ve 

psikometrik avantajlar öğretim üyelerince e-portfolyonun avantajları olarak değerlendirilmemektedir. 

Öğretmen Yeterlilikleri  
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Üçüncü araştırma sorusu kapsamında öğretim üyelerinin ve öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda 

“Öğretmen Yeterlilikleri” teması oluşturulmuş ve e-portfolyonun öğretmen yeterlilikleri bağlamında 

etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının e-portfolyonun öğretmen 

yeterlilikleri bağlamında sağladığı katkılara ilişkin olarak toplam yedi kişi e-portfolyonun öğretmen 

adaylarının bilgi, medya ve teknoloji becerilerinin gelişimi konusunda etkili olduğunu söylerken, bunu ile 

kariyer ve yaşam becerileri izlemektedir. Bunların yanında e-portfolyoların öğretmen yeterlilikleri 

bağlamında sağladığı avantajlardan biri de pedagojik becerilerdir. Öğretmen adayları için öğretmen 

yeterlilikleri bağlamında e-portfolyounun sağladığı en büyük katkı bilgi, medya ve teknoloji becerileri 

olurken, öğretim üyelerinin için ise kariyer ve yaşam becerileridir. Öğretmen yeterlilikleri bağlamında 

öğretim üyeleri e-portfolyonun öğrenme ve yenilenme becerileri konusunda bir görüş bildirmemişlerdir. 

Sorunlar  
Dördüncü araştırma sorusu kapsamında öğretim üyelerinin ve öğretmen adaylarının görüşleri 

doğrultusunda “Sorunlar” teması oluşturulmuş e-portfolyo kullanılırken karşılaşılabilecek olası sorunlar 

belirlenmeye çalışılmıştır. E-portfolyo kullanılması sırasında karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin olarak 

öğretim üyeleri ve öğretmen adayları motivasyon eksikliği, öğrenci sayısının çok olması, psikometrik 

sorunlar, uygulama sorunları ve yaygın olmaması gibi sorunlarla karşılaşılabileceğini belirtmişlerdir. En 

çok frekansa sahip olan frekanslar psikometrik sorunlar ve uygulama sorunlarıdır. E-portfolyonun 

uygulanması sırasında psikometrik ve uygulama sorunları ile karşılaşacağını belirten 13 kişi bulunmaktadır. 

Buna karşılık yaygın olmaması durumuna ilişkin olarak ise bir öğretmen adayı bir de öğretim üyesi olmak 

üzere toplam iki kişi bulunmaktadır. 

Öneriler  

Beşinci araştırma sorusu için öğretim üyelerinin ve öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda 

“Öneriler” teması oluşturulmuş ve e-portfolyonun daha iyi uygulanması için neler yapılabileceği 

açıklanmaya çalışılmıştır. Öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının e-portfolyonun daha iyi bir şekilde 

uygulanması için  toplam 15 kişi kullanım alanına ilişkin önerilerde bulunurken, bunu 13 kişi ile teknik alt 

yapı önerileri izlemektedir. En düşük frekansa sahip olan kategoriler ise dönüt ve düzeltme ile ilgili 

önerilerdir. Öğretmen adayları da öğretim üyeleri de daha çok kullanım alanına ilişkin önerilerde 

bulunmuşlardır. Dönüt ve düzeltme için öğretmen adayları hiçbir öneride bulunmazken, öğretim 

üyelerinden de sadece iki kişi öneride bulunmuştur. 

SONUÇ 

Alan yazında e-portfolyoların ilkokuldan yükseköğretime kadar hemen hemen her kademe için 

kullanılmasına ilişkin çalışmalar yer almasına rağmen (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2014), e-portfolyoların 

yükseköğretim düzeyinde daha fazla kullanıldığı görülmektedir (Robles & Alanson, 2016; Kahn, 2014, 

Barrett, 2010; Prasad, 2010). Öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının çoğunluğu geleneksel yöntemlerin 

öğrencilerin performanslarının ölçülmesinde yetersiz olduklarına inanmaktadırlar. Çalışma sonucunda 

öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının e-portfolyo ile ilgili olarak olumlu görüşe sahip olduğu 

görülmüştür. Alan yazında e-portfolyo ile ilgili çalışmalar incelendiğinde e-portfolyonun öğretmen adayları 

üzerinde olumlu bir etki meydan getirdiği ve öğretmen adaylarından e-portfolyo ile ilgili olumlu görüşler 

alındığı görülmüştür (Özgür, 2016; Turan ve Sakız, 2014; Barış, 2011). Öğretmen yeterlilikleri alt teması 

altında bilgi, medya ve teknoloji becerileri, kariyer ve yaşam becerileri, öğrenme ve yenilenme becerileri 

ve pedagojik kategorileri yer almaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, öğretim üyeleri ve öğretmen adayları 

e-portfolyonun öğretmen yeterlilikleri bağlamında bilgi, medya ve teknoloji becerilerini geliştirdiğini 

düşünmektedirler. E-portfolyonun ayrıca bireylerin kariyer ve yaşam becerilerine olumlu yönde etkisi 

olduğu, pedagojik anlamda da öğretmen adaylarının gelişimine katkıda bulundukları yönünde görüşler 

belirtilmiştir. 

Araştırma sonuçları incelendiğinde öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının en çok e-portfolyonun 

psikometrik sorunlar ile uygulama sorunları üzerinde görüş bildirdikleri görülmüştür. Öğretmen adayları e-

portfolyo sisteminde akran değerlendirmesi aşamasında kendilerine yakın gördükleri arkadaşlarına yanlı 

davranabildiklerini söylemişlerdir. Bu durum psikometrik açıdan güvenirlik ve geçerlik problemlerine yol 



182 

 

açmaktadır. Ayrıca e-portfolyo uygulanan öğretmen adaylarının birbirlerinin e-portfolyolarından 

yararlanma ve kopya çekme olasılıkları da bulunmaktadır. Yine bu durumda güvenirlik ve geçerlik 

açısından problemler oluşturmaktadır. Uygulama sorunlarında ise üniversitelerin teknik alt yapılarının 

yeterli donanıma sahip olmadığı düşünülmektedir. Öneriler alt teması incelendiğinde, öğretmen adaylarının 

ve öğretim üyelerinin en çok e-portfolyonun kullanım alanına ilişkin önerilerde bulunduğu, bunu teknik alt 

yapıya ilişkin önerilerin izlediği görülmüştür. E-portfolyo uygulamalarına ilişkin psikometrik sorunların 

çözümü için, e-portfolyolara dair değerlendirme puanlarının uzmanlarca sağlanacak olan bir uzlaşma 

dâhilinde önceden belirlenmesinin çözüme yönelik öneri olarak savunulmaktadır (Brown, 2004). 

Araştırma sonucunda, e-portfolyoların eğitimde özellikle değerlendirme amaçlı kullanımına yönelik model 

önerileri geliştirmeli ve bu önerilerin geçerliğine ilişkin nitel ve karma metot araştırma desenlerindeki 

çalışmalara ağırlık vermeleri önerilmektedir. Yükseköğretimde eğitim fakültelerinde kullanılan e-portfolyo 

uygulamalarının devamında izleme çalışmaları yapılarak mezun olan öğretmen adaylarının e-portfolyo 

uygulamalarından edindikleri becerilerini profesyonel yaşamlarında ne derece kullandığı veya devam 

ettirdiği araştırılabilir. 
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Özet: Bu araştırmanın amacı madde tepki kuramı çerçevesinde, nonbayesian kestirim yöntemlerinden maksimum 

olabilirlik kestirim yöntemi (MLE), ağırlıklandırılmış olabilirlik kestirim yöntemi (WLE); Bayesian kestirim 

yöntemlerinden maksimum a posteriori (MAP) ve expected a posteriori (EAP) yoluyla elde edilen yetenek 

kestirimlerine dayalı olarak sınıflama doğruluğu indekslerini karşılaştırmaktır. Söz konusu karşılaştırma iki farklı 

örneklem koşulunda (N=461 ve N=965) gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda her bir örneklem koşulu için MLE, WLE, 

MAP ve EAP kestirim yöntemlerine dayalı olarak yetenek kestirimleri elde edilmiştir ve elde edilen bu yetenek 

kestirimlerine dayalı olarak kümeleme analizi ile standart belirleme çalışması yapılmıştır. Sonrasında her bir koşul 

için, Rudner’in yaklaşımı kullanılarak sınıflama doğruluğu indeksleri elde edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre 

nonbayesian kestirim yöntemlerinden elde edilen yeteneklere dayalı olarak hesaplanan sınıflama doğruluğu 

indekslerinin bayesian yöntemlerden elde edilenlere göre daha yüksek olduğu; bu kestirim yöntemleri arasında ise en 

doğru sınıflama indekslerinin MLE ile elde edildiği ve bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ancak yapılan ikili karşılaştırma testleri ve pratik anlamlılık değerlerinin incelenmesi sonucu istatistiksel 

olarak anlamlı olan bütün farklılıkların pratikteki etkisinin küçük olduğu gözlemlenmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Bayesian ve nonbayesian kestirim yöntemleri, sınıflama doğruluğu indeksi, madde tepki kuramı 

 

Abstract: The aim of this study is to compare the classification accuracy indices obtained from the ability estimations 

based on bayesian (MAP, EAP) and Nonbayesian (MLE, WLE) estimation methods in the framewok of item response 

theory by manipulating the sample size which are N=965 and N=461. Accordingly, for each sample size, abilities are 

estimated through the MLE, WLE, MAP and EAP estimation methods and standart setting studies were conducted 

through cluster analysis based on these ability estimations. Then, classification accuracy indices were calculated for 

each condition by using the Rudners’ approach. According to the findings, it is seen that classification accuracy indices 

camputed by nonbayesian methods are higher than the those that computed by bayesian methods. Of them, MLE is 

the best to provide the accurate classifications with statistically meaningful values. However, when the post-hocs and 

the effect sizes are investigated, it was concluded that the statistically meaningful differences are small in the practice 

effect.  

 

Key words: Bayesian and nonbayesian estimation methods, classification accuracy indice, item response theory 
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Abstract: In this research it is aimed to demonstrate the effects of ignoring multilevel characteristic of large scale data 

in regression analysis. The research investigates student and region level factors affecting membership of schools of 

Turkish students participated in PISA 2015 in the context of multilevel modeling. The authors test three different 

models for both mixed effects logistic regression and logistic regression. In this study 5736 students’ non-missing 

response data analyzed. It is reported that school preferences among strata in Turkey is homogen. The variance in this 

preferences that can be explained by regional variability is 0.042. Moreover, both statistical approaches result in 

similar parameter with such a homogen data.  

 

Keywords: PISA, logistic regression, mixed effects 

INTRODUCTION  

In social sciences, clustered or nested data are encountered frequently.  In general subjects in the same 

cluster share more common features than those randomly drawn from different clusters. This similarity may 

lead to dependence of subjects and creates some conceptual and statistical problems in traditional linear 

models (Atar & Atar, 2012; Finch, Bolin & Kelley, 2014).  It is reported that preferring traditional linear 

models to multilevel models causes biased standard error estimation and increase in type II error of 

significance (Garson, 2013; Hox, 2010). Analyses considering property of nested data can provide more 

detailed information about the different levels of interested topic compared to single level analysis (den 

Brok, Brekelmans & Wubbels, 2006; Finch, Bolin & Kelley, 2014; Heck & Thomas, 2000). Single level or 

traditional logistic regression is a statistical method used for estimating the effect of continuous or discrete 

independent variables on binary, ordinal or count output.  Logistic regression constructs a link between 

presence of characteristic of output and independent variables via binomial link function and assumes 

independence of data. On the other hand, when data are nested or researchers wanted to observe fixed and 

random effects together, mixed effects logistic regression can be used for linking binary outcome and 

independent variables (Snijders & Boskers, 2012).  

In this research it is aimed to highlight the importance of using mixed effect regression in large scale studies 

data. This paper investigates student and region level factors affecting membership of school of Turkish 

students participated in PISA 2015 in the context of multilevel modeling. Accordingly, in this paper three 

research questions will be responded: 

1) How much variability in dependent variable can be explained by second level units? 

2) How are student level independent variables coefficients of mixed effects logistic regression 

compared to traditional logistic regression? 

3) How are region level independent variables coefficients of mixed effects logistic regression 

compared to traditional logistic regression? 

METHODOLOGY 

The data of the research is from PISA study conducted in 2015. Turkey participated PISA in 2015 with 

more than 5000 students from 12 regions determined in terms of geography and socio-economic 

development. In this study researchers use 5736 students’ data in which there is no missing response. The 

independent variable of the models is school type (general secondary and vocational-technical secondary), 

student level independent variables are feeling of belonging school (BELONG), achieving motivation 
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(MOTIV), parents emotional support (EMOSUP) and perceived feedback (PERFEED). Region level 

variables are index of average economic, social and cultural status (MESCS) and average of unfair teacher 

(MUFTEAC) indexes. According to show the effect of variables in each level separately two different 

models fitted for both analyses. For use as a base in comparisons, a model with no independent variables 

was fitted at first. Then, student level factors included in the first model. Final all independent variables 

modelled together. For both logistic regression analyses, lme4 (Bates, Maechler, Bolker & Walker, 2015) 

package was used.  

FINDINGS 

According to null model of mixed effects logistic regression the amount of variance in dependent variable 

that can be explained second level variables is 0.042. This amount is small and means odd ratio of preferring 

general secondary school is very similar among regions.  The result of second model of mixed effects 

logistic regression which student level variables modeled demonstrates that feeling of belonging school 

(0.11, p<.05), and parental emotional support (0.16, p<.05) increase rate of membership of a general 

secondary school. However, perceived feedback (-0.16, p<.05) has a negative effect and students achieving 

motivation (0.05, p>.05) has no significant effect on odds ratio of school memberships. The second model 

of logistic regression provided similar results. According to the model feeling of belonging school (0.10, 

p<.05), and parental emotional support (0.15, p<.05) has a positive effect on being a member of general 

secondary school.  Similar to mixed effect logistic regression model, perceived feedback (-0.14, p<.05) 

decreases odd ratio of dependent variable and students achieving motivation has no significant effect (0.05, 

p>.05) on odds ratio of school memberships. In the last model student and region level variables modeled 

together. We reached parallel results in both regression analyses.  According to mixed effects logistic 

regression mean of unfair teachers has no significant (0.05, p>.05) effect and average of economic, (-0.70, 

p<.05). In logistic regression model mean of unfair teachers is shows no significant effect and social and 

cultural status has negative significant effect (-0.67, p<.05).  

CONCLUSIONS 

Large scale studies like PISA use stratified sampling methods and the data gathered are nested in higher 

levels like schools, regions or countries. Most of the time this characteristic of data ignored in analyses. 

This may result in biased estimation of coefficients and standard errors. In this research we tried to indicate 

effects of ignoring multilevel characteristic of PISA data in regression analysis. Results showed that both 

mixed effects logistic regression and logistic regression estimations are almost same. Such a result may be 

a consequence of small amount of variance among second level units. Small variance among regions may 

leads to homogeneity of sample. With more heterogenic data coefficients may differ. That is why, it is more 

convenient to take characteristic of data into consideration and use mixed effect models if applicable.  
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Özet: İçinde bulunulan yüzyılın eğitim anlayışında, üst düzey düşünme becerileri gibi bilişsel becerilerin yanında, 

içsel ve kişilerarası beceriler de öğrencilerde geliştirilmesi hedeflenen yeterlikler arasında yer almaya başlamıştır. 

Sosyal-bilişsel psikolojinin öğretim, öğrenme ve yeterliklere ilişkin görüşlerinde özellikle 2000’li yıllardan sonra 

meydana gelen değişim, sınıf içi değerlendirme anlayışının da değiştirilmesini ve geliştirilmesini gerekli kılmıştır. 

Bireylerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor yeterlikler açısından geliştirilmesi hedeflendiğinde, sınıfta benimsenen 

değerlendirme anlayışının, bu yeterliklerle uyumlu ve onların gelişimini destekleyici olması gerekmektedir. Bu 

doğrultuda, öğrenme için değerlendirme anlayışı bugünün okul eğitimini ve sınıf içi ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarını yönlendirmeye başlamıştır. Ayrıca, gelişmeler gelecekte sınıf içi ölçme ve değerlendirme anlayışının, 

değerlendirme ve öğretim sürecinin birbiriyle iç içe geçmiş bir biçimde ilerleyeceğini, öğrenme süreci ve öğrenme 

ortamı ile daha ilişkili görevleri ve farklı yöntemleri kapsayacak biçimde değişeceğini göstermektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Öğrenme için değerlendirme anlayışı, sınıf içi ölçme uygulamaları, içsel yeterlikler, 21. yüzyıl 

becerileri 

 

 

GİRİŞ 

Özellikle 2000’li yıllardan itibaren okul eğitimi anlayışında öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve 

devimsel davranışlarının ortak kullanımını gerektiren üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi ön 

plana çıkmıştır. Üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi ise bilişsel, içsel ve sosyal yeterliklerin birlikte 

kullanımına bağlıdır (Grolnick ve Ryan, 1987; Haladyna, 1997; Marzano, 1992; Strayhorn, 2013; Durlak, 

Weissberg, Dymnicki, Taylor ve Schellinger, 2011; Kutlu, Kula-Kartal ve Şimşek, 2017; Kula-Kartal ve 

Kutlu, 2017). Önümüzdeki yüzyılda bu üç yeterliğin öğrencilerde bulunması gerektiği anlayışı, eğitimde 

21. yüzyıl becerileri olarak etkisini ortaya koymuştur. 

 

21. Yüzyıl Becerileri 

21. yüzyıl becerileri kavramı, eğitim alanında anahtar bir kavram haline gelmiştir. Bu kavramın 

altında, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme gibi bilişsel; kararlılık, özyeterlik, güdülenme, 

görev odaklılık gibi içsel; sorumluluk alma, işbirliği yapma, iletişim kurma gibi sosyal çok sayıda yeterlik 

yer almaktadır (Greiff ve Kyllonen, 2016). 21. yüzyıl becerilerine ilişkin üzerinde uzlaşılan tek bir 

sınıflandırma bulunmasa da bu becerileri belirli bir kapsam içerisinde özetlemek amacıyla farklı çerçeveler 

geliştirilmiştir (Kyllonen, 2015). National Research Council (2010) tarafından 21. yüzyıl becerilerinin 

tanımlanması, öğretimi ve ölçülmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda bu yeterlikler, bilişsel, kişiler 

arası ve içsel (intrapersonal) yeterlikler olarak sınıflandırılmıştır. Eğitimde program geliştirme ve ölçme 

uygulamalarında temel alınan güncel sınıflamalarda da içsel yeterliklere yer verildiği görülmektedir. 

Örneğin, Marzano ve Kendall (2007)’ın sınıflamasında, görevin önemini, özyeterliği, duygusal tepkileri ve 

bütünsel güdülenme düzeyini belirleme gibi farklı içsel yeterliklere yer verilmektedir. 

 
*Bu çalışma yakın zamanda, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmelere ve yön veren bilimsel araştırmalara bağlı 

olarak kaleme alınmıştır. Çalışma, eğitim alanındaki ölçme ve durum belirleme süreçlerinin gelecek 10 yıl içerisinde geçireceği 

değişimin neler olabileceğini içermektedir. Kuramsal dayanağa bağlı olan örnek maddelere sunu sırasında yer verilecektir.      
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İçsel Yeterlikler 

Brookhart (1997)’a göre, öğrencinin bir ölçme durumunda ya da herhangi bir görev üzerinde 

çalışırken göstereceği çaba üzerinde özyeterlikleri, kararlılıkları ve hedef yönelimleri gibi içsel yeterlikleri 

etkili olmaktadır. İçsel yeterlikler hem öğrencilerin hedeflerini hem de gösterecekleri çaba ve kararlılığı 

belirleyerek öğrenme sürecini etkilemektedir. Özyeterlik, öğrencilerin belirli hedeflere ulaştıran eylemleri 

gerçekleştirebilmek için gereken beceri ve donanım açısından kendilerine ilişkin yaptıkları bilişsel 

değerlendirmelere karşılık gelmektedir (Bandura, 1977). Hedef yönelimleri, olayları yorumlamada ve 

olaylara tepki göstermede öğrencilere bir çerçeve sağlamaktadır (Dweck ve Leggett, 1988; Ames, 1992; 

Dweck, 2006). Kararlılık, güçlük durumlarında gayretli bir biçimde çalışma ve hedeflenen yöne ilerlemede 

karşılaşılan başarısızlıklara rağmen çabayı sürdürme biçiminde tanımlanmaktadır. Görevin gerektirdiği 

becerilere sahip olduğuna inanan, öğrenmeyi ve becerilerini geliştirmeyi hedefleyen öğrenciler, görev 

durumlarında daha fazla bilişsel çaba göstermekte ve çabalarını kararlı biçimde sürdürmektedir (Dweck ve 

Leggett, 1988; Brookhart, 1997; Dweck, 2006; Duckworth, Peterson, Matthewa ve Kelly, 2007). 

 

İçsel Yeterlikler ve Sınıf İçi Değerlendirme Anlayışı Arasındaki Etkileşim 

İçsel yeterliklerin geliştirilmesi hedeflendiğinde, sınıfta benimsenen değerlendirme anlayışının, bu 

yeterliklerle uyumlu ve onların gelişimini destekleyici olması gerekmektedir. Stiggins (2002; 2005)’e göre 

bunun sağlanması için öğrenmeyi değerlendirme (assessment of learning) anlayışından, öğrenme için 

değerlendirme (assessment for learning) anlayışına geçilmesi gerekmektedir. Öğrenme için değerlendirme 

anlayışı, öğrencilerin gelişimlerinin sıklıkla test edilmesinden daha fazlasını içermektedir. Bu anlayış, 

değerlendirme ve öğretim sürecinin birbiriyle iç içe geçmiş bir biçimde ilerlemesi gerektiğini kabul 

etmektedir.  

Öğrenme için değerlendirme anlayışının hakim olduğu bir sınıfta öğretmen, öğrencilere 

kazandırmak istediği hedefleri ve başarı ölçütlerini tanımlayarak, her derste bu hedef ve ölçütlerle uyumlu 

bir ölçme ve değerlendirme etkinliği yapmaktadır. Öğrencinin performansında geliştirilmesi gereken 

noktaları öğrenciyi de değerlendirme ve geribildirim sürecine katarak belirleyip, öğrencinin geribildirimler 

doğrultusunda gerekli değişikleri yapmasını sağlamaktadır (Stiggins, 2002; 2005; Moss ve Brookhart, 

2009; 2015).  

Öğrenme için değerlendirme anlayışı, öğrenciye eksikliklerini tamamlamak ve becerilerini 

geliştirmek için gereksinim duyduğu bilgiyi, ortamı ve desteği vererek, olumlu özyeterlik algıları 

geliştirmelerini, zorluk durumlarında çaba göstermelerini ve görev odaklı hedef yönelimleri 

benimsemelerini sağlamaktadır. Görev odaklı hedef yönelimini benimseyen öğrenciler, diğerlerinden daha 

iyi düzeye ulaşmak ya da sahip oldukları becerileri sergilemek amacıyla değil, görevi başarıyla 

tamamlamak, bu sayede yeni beceriler edinmek ve var olan becerilerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını 

sürdürmektedir (Ames, 1992; Brookhart, 1997; Yin vd., 2008; Cauley ve McMillian, 2010).  

Öğrenme için değerlendirme anlayışının benimsendiği bir sınıfta, öğrenci yanlışları nedeniyle 

puanı düşürülerek cezalandırıldığı bir ortam içinde değildir. Bunun tersine, öğrenci eksik öğrenmelerine 

ilişkin geribildirimler aldığı ve bu geribildirimleri kullanarak daha derin öğrenmelere ulaşmasına izin 

verilen bir öğrenme süreci geçirmektedir. Böyle bir ortamda, öğrenciden herkesten daha iyi performans 

sergileme kaygısı ve amacı taşımadan, öğrenmekte olduğu bilgi ve becerilerde yetkinleşmeye odaklanması 

beklenebilir.  

Farklı araştırmacılar ve konuyla ilgili yapılan araştırmaların bulguları da içsel yeterlikler ve ölçme 

değerlendirme uygulamaları arasındaki etkileşime dikkat çekmektedir. Çalışmaların bulguları, ölçme ve 

değerlendirme etkinliğinin gerektirdiği yeterliklere ilişkin yapılan bilişsel değerlendirmeler, görev odaklı 

hedef yönelimi benimseme gibi içsel yeterliklerin, öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına 

ilişkin yaklaşımlarını ve bu uygulamalarda gösterdikleri çabayı belirlediğini ortaya koymuştur (Brookhart 

ve DeVoge, 1999; Brookhart ve Durkin, 2003). Araştırmacılara göre, öğrenme için değerlendirme anlayışı, 
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öğrencilerin içsel yeterliklerinin gelişimini destekleyen, öğrencinin başarısını ve güdülenmesini arttıran bir 

sınıf ortamı sağlamaktadır (Black ve William, 1998; Gordon ve Rajagopalan, 2016).  

 

 

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Geleceği 

21. yüzyılda günlük yaşamda ve iş yaşamında gereksinim duyulan becerilerin değişimi, bilişsel 

psikolojinin öğrenmeye ilişkin bulguları, eğitime ve eğitimli insana ilişkin yapılan tanımları değiştirmiştir. 

Shepard (2000), sınıf içi değerlendirme anlayışının, sosyal-bilişsel psikolojinin öğretim ve öğrenmeye 

ilişkin görüşleriyle uyumlu olması için en azından iki açıdan değişmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

Birincisi, tüm öğrenme alanlarında önemli düşünme ve problem çözme becerilerini daha iyi yansıtabilmek 

için, sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının içeriğinin ve kullanılan yöntemlerin değiştirilmesi 

gerekmektedir. İkincisi, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme anlayışlarının ve sınıflarında kullanma 

yollarının değiştirilmesi gerekmektedir. Araştırmacıya göre böyle bir dönüşümü gerçekleştirebilmek için 

değerlendirmeyi öğrenme süreciyle daha fazla ilişkilendirmek yeterli değildir. Aynı zamanda, ölçme ve 

değerlendirmeye yüklenen anlamın da değiştirilmesi gerekmektedir. Gordon ve Rajagopalan (2016)’a göre 

bu değişim, öğrenmenin değerlendirilmesi anlayışından öğrenme için değerlendirme anlayışına 

geçilmesiyle, bu anlayışın okul ve sınıf ortamında uygulanması ve yaygınlaştırılmasıyla mümkün olacaktır. 

Araştırmacılar, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanının geleceğinde, öğrenme için değerlendirme 

anlayışının yönlendirici olacağını ifade etmektedir.  

Pellegrino (1999)’a göre, teknolojik ve yöntemsel gelişmeler gelecekte insanların kendi 

öğrenmeleri ve öğrenme ortamları üzerinde şimdi olduğundan çok daha fazla kontrol sahibi olacaklarına 

işaret etmektedir. Bu durum, sınıflarda öğrencilerin kendi öğrenmelerini izlemelerini ön plana çıkaran ve 

bu becerileri geliştiren bir anlayışın baskın olmasını gerektirecektir. Araştırmacı, öğrenme sürecinden ve 

bağlamından kopuk, birbiriyle ilişki olmayan görevleri ya da soruları içeren değerlendirme uygulamalarının 

hiçbir geçerliğinin olmayacağını düşünmektedir. Araştırmacıya göre gelişmeler, eğitimde yapılan 

ölçmeleri, öğrenme süreci ve öğrenme ortamı ile daha ilişkili görevleri ve farklı yöntemleri kapsayacak 

biçimde değiştirecektir. Bu nedenle, yakın gelecekte bireylerin bir alanda yetkin olması, öğrenme, anlama 

ve öğrenilenleri bir araya getirerek yaşamda kullanma olmak üzere vazgeçilmez üç özelliğe sahip 

olmalarını gerekli kılacaktır (Kutlu, 2018). 

Bilişsel psikolojinin bulguları, eğitim ve öğrenme süreçlerinde önemli değişiklikler yaratmıştır. Bu 

değişimler eğitim programlarının, öğretim süreçlerinin, ölçme ve değerlendirme anlayışının yeniden 

yapılandırılmasını gerektirmiştir. Eğitim programları ve öğretim sürecindeki dönüşümler daha hızlı 

gerçekleşirken, davranışçı anlayışın ölçme ve değerlendirme uygulamaları üzerindeki etkisi uzun bir süre 

devam etmiştir. Ancak, son yıllarda öğrencilerde geliştirilmesi gereken bilişsel yeterliklerin yanında 

öğrenme sürecinde etkili olan diğer yeterliklerle öğrenmeyi ve güdülenmeyi artıracak uygulamalar da 

eğitimde ölçme ve değerlendirme alanı uzmanlarının konu alanına girmeye başlamıştır. Farklı 

araştırmacılar tarafından ifade edildiği gibi, öğrenmeyi destekleyen ve arttıran öğrenme için değerlendirme 

anlayışı bugüne kadar daha baskın olan öğrenmenin değerlendirilmesi anlayışının etkisinden kurtulmaya 

başlamaktadır. Özellikle, 2005 yılından sonra bu anlayış doğrultusunda sınıf içi ölçme ve değerlendirme 

modellerinin geliştirilmesine odaklanılması da bu durumu desteklemektedir (Stiggins, 2005; Moss ve 

Brookhart, 2009; 2015). Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki değişimler, gelecekte yapılacak 

kuramsal ve uygulamaya dönük çalışmaların, öğrenme için değerlendirme anlayışına dayalı öğretim 

modellerinin oluşturulmasına ve bu anlayışın sınıf içinde uygulanmasına odaklanacağına işaret etmektedir.  
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Özet: Bu araştırmanın amacı duyuşsal özellikler, eğitim kaynakları ve okul iklimi değişkenleri ile fen başarısı ilişkisini 

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2015 Singapur, İtalya ve Türkiye veri setleri üzerinden 

karşılaştırmalı olarak incelemektir. Verilerin analizinde iki düzeyli hiyerarşik doğrusal (HLM) model kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonuçları fenden hoşlanma ve fen konularına yönelik ilgi değişkenlerinin belirtilen üç ülkede fen başarısı 

ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Fen öz yeterlik algısı ise her üç ülkede fen başarısıyla pozitif ilişkili 

bulunmuştur. Motivasyon değişkeni Singapur için anlamlı değilken, İtalya ve Türkiye için anlamlı bulunmuştur. 

Türkiye örneklemine ilişkin motivasyon ve fen öz yeterlik algısı ortalamalarının diğer ülkelere kıyasla daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular duyuşsal özelliklerin öğretim programlarının hazırlanmasında ve 

öğrenci performansının değerlendirilmesinde dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: PISA, HLM, Fen başarısı, duyuşsal özellikler, okul iklimi 

GİRİŞ  

Öğrenci altyapısının, uygulamalarının, tutumlarının ve algılarının karşılaştırılabilir ölçülerinin 

geliştirilmesi, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)'nın temel amaçları arasındadır. Bu 

yapıların ülkeler arası geçerliliği, anketlerden elde edilen sonuçların genellikle gerek ülke içi, gerek 

ülkelerarası öğrenci performansındaki farklılıkları belirlemede kullanılması nedeniyle büyük önem arz 

etmektedir. Ayrıca bu sonuçların eğitim sistemlerinin iyileştirilmesinde kullanılması ve ilgili politikalara 

bilgi sağlaması bakımından da özel bir önemi bulunmaktadır (PISA, 2015).  

İlgi, tutum ve değerlerdeki değişimler, zevklerin gelişimi ve yeterli uyum kavramları Bloom, Engelhart, 

Furst ve Krathwohl (1956) tarafından duyuşsal alan başlığı altında ele alınmaktadır. Akademik başarının 

ölçülmesinde temel odak noktası sadece bilişsel alan ile sınırlı olmasına rağmen son zamanlarda duyuşsal 

alanda eğitimin bir parçası olarak kabul görmeye başlamıştır (Weinburgh, 1995). Bu bağlamda derslere 

ilişkin duyuşsal özelliklerin, okul ortamındaki öğrenmeler üzerinde etkilerinin bulunduğu ortaya 

konulmuştur (Bloom, 1979). Bu nedenle PISA kapsamında ele alınan fen konularına yönelik ilgi, 

motivasyon, fen yeterlik algısı ve fenden hoşlanma gibi duyuşsal özelliklerin fen başarısı ile ilişkisinin 

belirlenmesinin önemli olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle araştırma kapsamında elde edilecek bilgiler, 

eğitim faaliyetlerinin planlanmasına ve öğrenci performanslarının değerlendirilmesine önemli katkılar 

sağlayacaktır. Ayrıca kişisel gelişime yönelik tutumlarda kültürel farklılıklar, adaylar tarafından rapor 

edilen inançları, davranışları ve tutumlarını etkileyebilmektedir (Bempechat, Jimenez and Boulay, 2002 

Akt: PISA, 2015). Literatür, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan sosyal arzulanabilirlik, kabullenme ve aşırı 

tepki seçimi tercihlerindeki yanlılıklarının gelişmiş ülkelere göre daha fazla olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca ülkeler içerisinde, bu cevap stilleri cinsiyet ve sosyo-ekonomik durum seviyeleri arasında 

farklılıklar göstermektedir (Buckley, 2009 Akt: PISA, 2015). Bu çalışmanın amacı PISA verisinde yer alan 

duyuşsal özellikler, okul iklimi ve eğitim kaynakları değişkenlerinin fen başarısı üzerindeki etkilerini farklı 

başarı sıralamasına sahip ülkeler açısından incelemektir.  

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada duyuşsal özellikler, okul kaynakları ve okul iklimine ilişkin değişkenler ile öğrencilerin fen 

başarısı arasındaki ilişki Türkiye, İtalya ve Singapur PISA 2015 örneklemleri üzerinden incelenmiştir. 

İtalya, PISA 2015 fen başarı sıralamasında OECD ortalamasına yakın olması ve kültür olarak Türkiye’ye 
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benzemesi nedeni ile araştırmaya dâhil edilmiştir. Singapur ise bu sınavda en başarılı ülke olduğu için tercih 

edilmiştir.  

Öğrencilerin fen başarıları ile duyuşsal özellikleri, okul kaynakları ve okul iklimi değişkenleri arasındaki 

ilişki iki düzeyli hiyerarşik doğrusal model (HLM; Raudenbush ve Bryk 2002) ile belirlenmiştir. Öğrenci 

düzeyinde modele dahil edilen duyuşsal özelliklere ilişkin değişkenler; fen konularına yönelik ilgi 

(Intrbrsc), motivasyon (Motivat), fen yeterlik algısı (Scieeff) ve fenden hoşlanma (Joyscie)’dır. Okul 

düzeyinde ise eğitim materyali eksikliği (Edushort), fene özgü kaynaklar (Scieres), öğrenci davranışları 

(Stubeha) ve öğretmen davranışları (Teachbeh) değişkenleri modele dâhil edilmiştir.  

Fen başarısı ile yukarıda belirtilen değişkenler arasındaki ilişki iki düzeyli HLM ile incelenmiş ve veriler 

HLM 7 (Raudenbush, Bryk,  Cheong, Congdon, & Du Toit, 2011) programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

Düzey 1 modeli aşağıda verilmiştir: 

 

Yij = β0j + β1j * Intrbrsc + β2j * Motivat + β3j * Scieeff + β4j * Joyscie + rij 

 

Düzey 2 modeli aşağıdaki şekildedir  

β0j = Ƴ00 + Ƴ01 * Edushort + Ƴ02 * Scieres + Ƴ03 * Stubeha + Ƴ04 * Teachbeh + u0j  

β1j = Ƴ10 + u1j 

β2j = Ƴ20 + u2j 
β3j = Ƴ30 + u3j 

β4j = Ƴ40 + u4j 

BULGULAR 

Bu çalışmada PISA 2015 verisinde yer alan öğrencilere ait duyuşsal özelliklerin yanı sıra okul iklimi ve 

okul kaynakları değişkenlerinin fen puanlarıyla ilişkisi Türkiye, İtalya ve Singapur örnekleri üzerinden 

karşılaştırılmıştır. Ayrıca araştırma kapsamında duyuşsal özelliklere ilişkin ele alınan değişkenlerin 

ortalamaları belirtilen üç ülke ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üzerinden 

karşılaştırılmıştır. Belirlenen duyuşsal özelliklerle ilgili değişken ortalamaları Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo1. Duyuşsal Özelliklerle İlgili Değişkenlerin Ortalamaları 
 OECD Türkiye İtalya Singapur 

Fen konularına yönelik ilgi .098 -.065 .191 .268 

Motivasyon .094 .613 -.287 .421 

Fen öz-yeterlik algısı .062 .336 .057 .072 

Fenden hoşlanma .164 .124 -.020 .572 

Eğitim materyali eksikliği .107 .273 .277 -,724 

Fene özgü kaynaklar 4.49 2.42 4.70 6.32 

Öğrenci davranışları -.048 .266 .028 -.609 

Öğretmen davranışları -.036 .128 .353 .042 

 

Tablo 1, fen konularına yönelik ilgi değişkenine göre Türkiye’nin OECD ortalamasının altında yer aldığını, 

İtalya ve Singapur’un ise OECD ortalamasının üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu değişkene ait en 

yüksek ortalamanın Singapur’a ait olduğu görülmektedir. Motivasyon değişkenine ait bulgular Türkiye ve 

Singapur’un OECD ortalamasının üzerinde, İtalya’nın ise OECD ortalamasının altında yer aldığını ortaya 

koymaktadır. Motivasyon değişkenine ilişkin en yüksek ortalama Türkiye’ye aittir.  Fen yeterlik algısı 

değişkeni açısından yine Türkiye ortalamasının İtalya, Singapur ve OECD ülkelerine kıyasla daha yüksek 

olduğu görülmektedir. İtalya fenden hoşlanma değişkeninde OECD ortalamasının altında yer alırken en 
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yüksek ortalamaya sahip ülke Singapur’dur. Türkiye ortalamasının bu değişken açısından OECD 

ortalamasının altında olduğu görülmektedir.  

Okul değişkenleri incelendiği zaman Tablo 1’den de görüleceği üzere eğitim materyali eksikliği açısından 

Türkiye ve İtalya’nın benzer sonuçlara sahip ve OECD ortalamasının üzerinde sonuçlara sahipken 

Singapur’un ise OECD ortalamasının çok altında olduğu görülmektedir. Fene özgü kaynaklar değişkeninde 

ise İtalya’nın benzer şekilde OECD ortalamasına yakın sonuç alırken Türkiye’nin ortalamanın altında, 

Singapur’un ise ortalamanın oldukça üstünde bir değere sahip olduğu görülmektedir. Öğrenmeyi 

engelleyen öğrenci davranışları açısından ise Singapur’un OECD ortalamasının altında, İtalya ve 

Türkiye’nin ise ortalamanın üzerinde olduğu söylenebilir. Öğrenmeyi engelleyen öğretmen davranışları 

açısından ise her üç ülkede de OECD ortalamasının üzerinde oldukları görülmektedir.   

Yukarıda belirtilen değişkenlerin yanı sıra materyal sınırlılığı ve okul iklimine ilişkin değişkenler okul 

düzeyinde Hiyerarşik doğrusal modeller (HLM) analizine dâhil edilmiştir. PISA 2015 Türkiye örneklemine 

ilişkin HLM analizi sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Gerçekleştirilen analizlerin HLM modeliyle 

uyumuna ilişkin sınıf içi korelasyon (ICC) indeksi  %53 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgu fen puanlarının 

%53’ünün okullar arasındaki varyanstan kaynakiandığını ifade etmektedir. 

  

Tablo 2. Türkiye örneklemi HLM Analizi Sonuçları 

 Katsayı Std. Hata t sd p 

Eğitim materyali eksikliği -6.42 3.91 2.09 172 .038 

Fenden hoşlanma 6.25 .79 7.91 176 .000 

Fen konularına yönelik ilgi  2.21 .85 2.60 176 .010 

Motivasyon  3.18 .85 3.75 176 .000 

Fen öz-yeterlik algısı 1.67 .67 2.50 176 .013 

Fene özgü kaynaklar  5.10 1.80 2.84 172 .005 

Öğrenci davranışları  -7.72 4.53 1.70 172 .090 

Öğretmen davranışları  -.85 4.62 -.19 172 .853 

 

Tablo 2, öğrenci ve öğretmen davranışı değişkenlerinin PISA fen başarı puanlarıyla anlamlı bir ilişkisinin 

bulunmadığını göstermektedir. Fen başarısındaki okullar arası varyansın yaklaşık %21’i öğrenci 

davranışları, fene özgü kaynaklar, eğitim materyali eksikliği değişkenlerinden kaynaklanmaktadır.  Eğitim 

materyali eksikliğinin ise fen başarısı ile negatif ilişki verdiği görülmektedir.  

PISA 2015 İtalya örneklemine ilişkin HLM analizi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. İtalya örneklemine 

ilişkin sınıf içi korelasyon %41’dir. Fen başarısındaki varyansın %41’i okullar arasındadır. Diğer bir ifade 

ile fen puanlarındaki varyansın %41’i okullardan kaynaklanmaktadır. 

 

Tablo 3. İtalya örneklemi HLM Analizi Sonuçları 

 Katsayı Std. Hata t sd p 

Eğitim materyali eksikliği -5.74 2.89 1.99 297 .048 

Fenden hoşlanma 10.66 1.01 10.5 301 .000 

Fen konularına yönelik ilgi  6.22 1.18 5.29 301 .000 

Motivasyon  2.40 1.11 2.17 301 .000 

Fen öz-yeterlik algısı    4.64    .85 5.47 301   .002 

Fene özgü kaynaklar  6.48 1.79 3.62 297 .000 

Öğrenci davranışları  -21 3.63 5.79 297 .000 

Öğretmen davranışları  17.96 3.40 5.28 297 .000 

 
Tablo 3, modele dahil edilen  değişkenlerin PISA fen başarı puanları ile anlamlı bir ilişki verdiğini 

göstermektedir. Fen başarısındaki okullar arası varyansın yaklaşık %22’si öğrenci davranışları, fene özgü 

kaynaklar, eğitim materyali eksikliği, öğrenci davranışları ve öğretmen davranışlarından 
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kaynaklanmaktadır.  Modelde eğitim materyali eksikliği ve öğrenci davranışları fen başarısı ile negatif ilişki 

vermektedir. 

PISA 2015 Singapur örneklemine ilişkin HLM analizi sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur. Singapur 

örneklemine ilişkin sınıf içi korelasyon %35’tir. Fen başarısındaki varyansın %35’i okullardan 

kaynaklanmaktadır. 

 

Tablo 4.  Singapur örneklemi HLM Analizi Sonuçları 

 Katsayı Std. Hata t sd p 

Eğitim materyali eksikliği -3.14 7.06 .45 160 .656 

Fenden hoşlanma 20.82 1.44 14.5 164 .000 

Fen konularına yönelik ilgi  3.93 1.59 2.48 164 .014 

Motivasyon  -1.23 1.28 .96 164 .338 

Fen öz-yeterlik algısı  9.38 1.22 7.69 164 .000 

Fene özgü kaynaklar  4.71 3.15 1.49 160 .137 

Öğrenci davranışları  -37.67 6.26 6.02 160 .000 

Öğretmen davranışları  13.16 6.25 2.11 160 .037 

Tablo 4, eğitim materyali eksikliği, motivasyon ve fene özgü kaynaklar değişkenlerinin PISA fen başarı 

puanlarıyla anlamlı bir ilişki vermediğini göstermektedir. Fen başarısındaki okullar arası varyansın yaklaşık 

%20’si öğrenci ve öğretmen davranışlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca öğrenci davranışları ile fen 

başarısı arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır.  

SONUÇ 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular fenden hoşlanma ve fen konularına yönelik ilgi değişkenlerinin 

Türkiye, İtalya ve Singapur fen başarı puanları ile ilişkilerinin bulunduğunu göstermektedir. Singapur 

örnekleminde en yüksek pozitif ilişki fenden hoşlanma değişkenine aittir. Fen öz yeterlik algısı ise her üç 

ülkede de fen başarısıyla pozitif ve ilişki vermektedir. Türk öğrencilerinin fen öz-yeterlik algısı ortalaması 

diğer ülke ortalamalarından daha yüksektir. Motivasyon değişkeni Singapur için anlamlı değilken, İtalya 

ve Türkiye için anlamlı bulunmuştur. Türkiye örneklemine ilişkin motivasyon ortalaması OECD ve diğer 

iki ülke ortalamasının üzerindedir. İçsel yeterlik arttıkça birelerin başarılarının da artması beklenir. Bandura 

(1997) öz-yeterlik inancının stres, kaygıyı ve içsel motivasyonu etkilediğini belirtmektedir. Türk 

öğrencilerin fen alanıyla ilgili öz-yeterlik algıları ve motivasyonları diğer ülkelere göre yüksek olmasına 

rağmen fen başarısı ortalaması ise daha düşüktür. Türkiye örnekleminin fen konularına yönelik ilgileri ve 

fenden hoşlanma düzeylerinin OECD ortalamasının altında olması fen başarısızlığının nedenleri arasında 

olabileceği düşünülmektedir. Singapur örneklemi incelendiğinde duyuşsal özelliklerin hepsinde OECD 

ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. İtalya örnekleminde motivasyon, fen öz-yeterlik algıları ve 

fenden hoşlanma düzeyleri ortalamasının OECD ortalamasının altındayken, fen dersine yönelik ilgileri ise 

yüksektir.  

Okul yöneticilerinden elde edilen verilere göre eğitim materyal eksikliği Singapur örneklemi için fen 

başarısı ile bir ilişki göstermezken, Türkiye ve İtalya örneklemi için fen başarısı ile negatif ilişkili 

bulunmuştur. Ancak fene özgü kaynaklar Singapur modelinde benzer şekilde ilişki vermezken, Türkiye ve 

İtalya modellerinde pozitif ilişki vermektedir. Öğrenci ve öğretmen davranışları Türkiye örnekleminde fen 

başarısı ile anlamlı ilişki vermezken, Singapur ve İtalya örnekleminde anlamlıdır. Singapur ve İtalya 

örnekleminde öğrenci davranışları en yüksek negatif ilişki veren değişkenlerdir. Bu davranışların okul veya 

sınıf ortamı ile ilişkisi araştırmalara açıktır. Öğretmen davranışları ise Singapur ve İtalya örnekleminde fen 

başarısı ile pozitif yönde ilişkilidir.  

Araştırma sonuçları ders öğretim programlarının hazırlanmasında, eğitim etkinliklerinin planlanmasında ve 

öğrenci performanslarının değerlendirilmesinde duyuşsal özelliklerin dikkate alınması gerektiğini ortaya 

koymaktadır.   

Mevcut araştırma Türkiye, İtalya ve Singapur örneklemleri için sınırlı sayıda değişkenler kullanılarak 

oluşturulan modeller üzerinden yapılan karşılaştırmaları kapsamaktadır. Farklı ülkeler ve farklı duyuşsal 
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özelliklere, okul iklimine-imkânlarına ait değişkenler ile, sosyo ekonomik düzey, cinsiyet vb. değişkenler 

kullanılarak benzer araştırmalar yürütülmesinin bu alana önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Abstract: The purpose of this study was to examine eighth-grade students’ mathematics performance in 

terms of item format, cognitive domain, content domain, and gender by using the eighth-grade mathematics 

data from the 2015 TIMSS Turkey assessment.  In this study, data from Booklet 1 that contained responses 

from 435 students to 35 items (20 multiple-choice and 15 constructed-response) were used. In the TIMSS 

2015 mathematics assessment, 14 items were in the knowing domain, 15 items were in the applying domain, 

and 6 items were in the reasoning domain. And four content subscales were defined as number (14 items), 

algebra (9 items), geometry (6 items), and data and chance (6 items). To investigate the effects of the item 

format, cognitive and domains, and gender on participant’s responses, the explanatory item response 

models with linear logistic test model (LLTM) and latent regression Rasch model were employed. 

According to findings, the multiple-choice item was easier than constructed-response item format, applying 

was the most difficult cognitive domain and geometry was the most difficult content domain. Summary of 

the LLTM with item format, cognitive level and content domain of items covariate, item format, gender, 

and item format x gender interaction as predictors of response, item format, cognitive level and content 

domain of the items, and gender as predictors of response were also given. 

 

Keywords: explanatory item response theory, mathematics performance, TIMSS 

 

INTRODUCTION  
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Item response theory (IRT) models are divide into two approaches: descriptive and explanatory IRT. 

Descriptive IRT bases on examinees’ latent trait levels or individual examinee’s performance. But 

explanatory IRT interests in how the item responses are related to other variables, including variables 

person and item properties. There are many types of explanatory IRT models. Like in descriptive IRT 

models, depending on the features of each model, according to dimensional structure of data they can be 

categorized as unidimensional or multidimensional, and according to item response they can be categorized 

as polytomous or dichotomous. Based on the type of covariates or predictors, De Boeck and Wilson (2004) 

have classified explanatory item response models into three categories: person explanatory (models with 

explanatory variables from the person side), item explanatory (models with explanatory variables from the 

item side), or doubly explanatory (models with explanatory variables from both the person and item sides). 

Unlike descriptive IRT models, explanatory item response theory models aim to explain the commonality 

of item responses using explanatory variables (also known as covariates) related to examinees (e.g., gender, 

grade level, and ethnicity) and items (e.g., item format, cognitive domain, content domain) (Desjardins & 

Bulut, 2018). 

 

When we investigate articles in Turkish literature, there are only limited studies about explanatory item 

response theory (Atar, 2011; Atar & Aktan, 2013; Kahraman, 2014). When we investigate these articles 

and the others (Briggs, 2008; Debeer, & Janssen, 2013; Li, Root, Atkinson, & Ahles, 2016; Liou & Bulut, 

2017; Kubinger, 2008, 2009; Randall, Cheong, & Engelhard, 2011; Rijmen, De Boeck, & Leuven, 2002), 

there is no study in the literature which examines students’ mathematics performance in terms of item 

format, cognitive domain, content domain, and gender by using mathematics data from the 2015 TIMSS. 

By means of a more comprehensive perspective based on TIMSS 2015 Turkish eighth-grade students’ data, 

the aim of the present study is to investigate how item format, content domain, cognitive domain, gender 

and their interaction affect the difficulty of the mathematics items. It thought that this study will contribute 

to the literature with this aim. 

METHODOLOGY 

Data Set 

The eighth-grade mathematics data from the 2015 TIMSS Turkey application were used in this study. 

Mathematics test was comprised of two item formats (multiple-choice (MC), constructed-response (CR)), 

three cognitive domains (knowing, applying, reasoning), and four content domains (numbers, algebra, 

geometry, data and chance).  

After cleaning missing and invalid responses, this study was carried out with 435 students (207 females 

and 228 males) in the Turkey sample. 

Data Analysis 

We examined the effects of three item-related predictors (item format, cognitive domain and content 

domain) and one person-related predictor (gender) in the TIMSS 2015 Turkey application mathematics 

assessment. To investigate the impact of item and person properties and their interaction on item easiness 

R package lme4 (Bates et al., 2015) was used.  

Results 

Model 1) item format predicts response 

 

In the first model, the linear logistic test model (LLTM), the effect of item format was estimated. Table 1 

shows the easiness of the item format (multiple-choice or constructed-response) for the the LLTM with 

item type covariate.  

 

Table1. Summary of the linear logistic test model with item format covariate 

Item Format Est. SE p-value 

Multiple-choice 0.09397 0.05951 0.114 
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Constructed-response -1.37057 0.06365 < .001 

 

The fixed of the item format was expressed as two means: 0.094 for multiple-choice items and -1.371 for 

constructed-response items. The estimated effect of item format was -1.37 on the logit scale, with a SE of 

.06 and was statistically significant (p< .001). The magnitude of the effect was -1.37logits =0.23 odds ratios.  

Odds ratios larger than 1 indicate higher likelihood, whereas odds ratios smaller than 1 indicate lower 

likelihood (Liou & Bulut, 2017). This result indicated that 0.23 times less likely to get a higher score if the 

item format is CR.  

 

Model 2) cognitive domain predicts response 

In model 2, the cognitive levels of applying and reasoning were the predictors and cognitive level knowing 

was chosen as the reference category. 

 

Table 2. Summary of the linear logistic test model with cognitive level of items covariate 

Cognitive Level of Items Est. SE 
p-value 

Applying -0.82052 0.04079 
< .001 

Reasoning -0.75021     0.05372 
< .001 

 

The fixed effects of the cognitive level of the items was expressed as two means: -0.820 (0.004) for applying 

and -0.75 (0.054) for reasoning. The effects for applying and reasoning cognitive levels were statistically 

significant (p< .001). Compared to the items in the knowing level, students were less likely to obtain higher 

scores in the items from the applying level (0.44 times) and reasoning level (0.472 times). And, applying 

cognitive level was the most difficult item type (referring to cognitive level=knowing).  

 

Model 3) content domain predicts response 

In model 3, content domain number was chosen as the reference category to estimate the effect of content 

domain on item easiness.  

 

Table 3. Summary of the linear logistic test model with content domain of items covariate 

Content Domain of Items Est. SE 
p-value 

Algebra -0.40856     0.04668   
< .001 

Geometry -0.48578     0.05389   
< .001 

Data and Chance 0.19780     0.05158    
< .001 

 

The regression coefficients for algebra, geometry and data and chance were all statistically significant. The 

items associated with the data and chance content domain (βData&Chance = 0.198) were easier than the other 

content domains. And, geometry content domain was the most difficult domain with an estimated easiness 

parameter -0.486. Compared to the number domain, it was more difficult to obtain higher scores in the 

algebra and geometry domains (0.665 and 0.615 times, respectively).  However, compared to the items in 

the number domain, it was more likely to obtain higher scores in the items from the data and chance domain 

(1.219 times). 

 

Model 4) itemformat, cognition and content and their interactions predict response 

In model 4, three item properties (item format, cognitive level of items and cognitive domain of items) and 

the interactions were used as the predictors. 
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Table 4. Summary of the linear logistic test model with item format, cognitive level and content domain 

and their interactions  

 

 Predictor Est. SE p-value 

Item Format- Multiple-choice or Constructed-response 

Constructed-response -2.21474     0.09575 < .001 

Cognitive level of items, Knowing, Applying or Reasoning 

Applying -0.60735     0.06428   < .001 

Reasoning -0.57320     0.14451   < .001 

Content Domain of items, Number, Algebra, Geometry or Data and Chance 

Algebra -0.68272     0.06275 < .001 

Geometry -0.73661     0.12804   < .001 

Data and Chance -1.04617     0.07866 < .001 

Item format x cognitive level of items 

Constructed-response x applying 0.53085     0.11555    < .001 

Constructed-response x reasoning -1.10361     0.20218   < .001 

Item format x content domain of items 

Constructed-response x algebra -0.70092      0.12912   < .001 

Constructed-response x geometry  0.22544     0.17240    0.191     

Constructed-response x data and chance  3.42999     0.13608   < .001 

 

Table 4 indicated that when item format, cognitive level and content domain of items were used together,  

Similar with model 1, it is less likely to obtain higher scores in constructed-response than multiple-choice 

items (0.109 times). Besides, compared to the items in the knowing level, students were less likely to obtain 

higher scores in the items from the applying level (0.545 times) and reasoning level (0.564 times).  

Furthermore, compared to the number domain, it was more difficult to obtain higher scores in the algebra 

and geometry domains (0.505 and 0.479 times, respectively).  Unlike in model 3, compared to number 

domain, it was less likely to obtain higher scores in data and chance domain (0.351 times). 

The bottom part of Table 4 shows the estimated item easiness for the Item format x cognitive level of items 

and Item format x content domain of items interactions. All interaction effects except for the constructed-

response x geometry were significant (p< .001). The magnitude of the effects was 1.7 and 0.332 for applying 

and reasoning cognitive levels, respectively.  Likewise, constructed-response items with data and chance 

content domain were easier for the students to get higher scores (e3.43=30.876). And, compared to multiple-

choice items, constructed-response items with number content domain were more difficult for students to 

get higher scores (e-0.70=0.496). 
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Model 5) itemformat, cognitive level and content domain of the items, and gender as predictors of 

response 

Model 5 has two parts: a person contribution and an item contribution. The person contribution is explained 

in terms of person property (gender), while the item contribution is explained in terms of item format, 

cognitive level and content domain of times.  

 

Table 5. Summary of the latent regression Rasch model  

 

 Predictor Est. SE p-value 

Item Format- Multiple-choice or Constructed-response 

Constructed-response -1.66675     0.07006 < .001 

Gender    

Male -0.06686     0.13701   0.626     

Cognitive level of items, Knowing, Applying or Reasoning 

Applying -0.20497     0.07165   < .05     

Reasoning -0.14795      0.10175   0.146  

Content Domain of items, Number, Algebra, Geometry or Data and Chance 

Algebra -0.63837     0.07440   < .001 

Geometry -0.61843     0.10174   < .001 

Data and Chance 0.28081     0.08427    < .001 

Item format x gender 

Constructed-response x male 0.08840     0.09601    0.3571 

Cognitive level of items x gender    

Applying x male 0.28112     0.09858    < .05 

Reasoning x male -0.06769     0.14038   0.63 

Content domain of items x gender    

Algebra x male -0.18323     0.10252   0.074 

Geometry x male -0.19739     0.13990   0.158  

Data and change x male -0.04686     0.11551   0.685 

 

 

Table 5 shows the estimated item easiness depending on the item and person propertied. Using odds to 

describe the effect size, the odds of males are exp(-0.06686) = 0.935 times higher than females but not 

significant.  The interaction effect between item format and gender was significant (p<.05) and the 

magnitude of the effect was 1.092. This result indicated that compared to multiple-choice items, 

constructed-response items were easier for males than females. The positive interaction between applying 

cognitive level and male as gender indicated that applying level items tended to be easier for the students 
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(e0.281=1.325). The results showed when content domain of the items and gender were used together, all of 

the regression coefficients were not statistically significant. 

 

CONCLUSIONS 

Item format, cognitive domain and content domain are three critical item characteristics. And, gender is an 

important student characteristic. Thus, this study aimed to investigate the effects of item format, cognitive 

domain, content domain, gender and their interaction on eight grade students’ responses to the TIMSS 2015 

mathematics assessment. The other person characteristics like ethnicity, grade level etc. can be considered 

in the future research. The linear logistic test model and latent regression Rasch model was used as 

explanatory item response theory models to investigate variables from the examinee side (person 

properties), the item side (item properties) and their interaction. For the future researches, the other 

explanatory item response models can be used. This study was restricted by first booklet Turkey data. The 

future researchers can handle bigger data.  

 

We investigated how item format, cognitive and content domains and gender effect selecting a correct 

response and what type of items and item combinations of these items are the most difficult or easiest in 

TIMSS 8th grade mathematics assessment. The findings showed that multiple-choice items were the easiest 

item type.  As a cognitive level, applying was the most difficult item type and according to content domain 

of items, data and chance was easier than geometry and algebra.  

 
*The authors were supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey as part of 2214-A 

scholarship program. 
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Özet: Bu araştırmanın amacı Dyehouse vd. (2008) tarafından geliştirilen Nanoteknoloji Farkındalık Ölçeğinin (NAS-

Nanotechnology Awareness Scale) Türk kültüründeki geçerlik ve güvenirlik çalışmasını gerçekleştirmektir. 
Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ve Ankara illerindeki 

ortaöğretim kurumlarında görev yapan 624 biyoloji, fizik ve kimya öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin analizinde 
ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)  

yapılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarına ait güvenirlik değerleri için Cronbach-alfa ve ölçeğin geneline ait tabakalanmış-

alfa katsayısı hesaplanmıştır. Araştırmada KMO değerinin 0.92 ve Bartlett Testi sonucunun (χ2 91 = 6519.27, p <.00) 

anlamlı olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca toplam varyansın %59,192’sini açıklayan iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. AFA’dan elde edilen madde-

faktör yapısının DFA ile model uyumu test edilmiştir. Buna göre de Nanoteknoloji Farkındalık Ölçeğinin iki faktörlü 

yapısının doğrulandığı belirlenmiştir (χ2/sd =1.344). RMSEA = 0.07, GFI = 0.97, CFI = 0.97, NFI = 0.90 ve AGFI = 

0.83 ile iyi ve mükemmellik düzeyinde uyum değerlerinde olduğu saptanmıştır. Ölçeğin tamamının güvenirliği için, 

Tabakalanmış-alfa Katsayısı 0.942 olarak hesaplanırken, farkındalık alt boyutu için  Cronbach alfa Katsayısı 0.935 ve 

deneyim alt boyutu için Cronbach alfa Katsayısı 0.850 olarak hesaplanmış ve ölçeğin yüksek derecede güvenilir 

olduğu belirlenmiştir. Nanoteknoloji Farkındalık Ölçeğinin Türk Kültüründeki geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

sonucunda ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, nanoteknoloji farkındalık, nanoteknoloji deneyim, geçerlik, güvenirlik. 

 

GİRİŞ 

Nanoteknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve ekonomiye olan etkisi, nanoteknoloji eğitimi üzerine 

odaklanılmasına neden olmuştur (Laherto, 2010a). Nanoteknolojiye dayalı endüstrilerden pay almak 

isteyen toplumlar nanoteknoloji eğitimi için büyük miktarda maddi kaynak ve insan gücü yatırımı 

yapmaktadırlar (Roco & Bainbridge, 2003). Bu nedenle ilk, orta ve yükseköğretim seviyesinde araştırmalar 

ve bunlara bağlı olarak gerekli düzenlemeler yapılmaktadır (Wansom vd., 2009; Laherto, 2010a). 

Gelişmiş ülkelerde NBNT eğitiminde ilköğretimden başlayarak devam eden yoğun eğitim planlama ve 

araştırmalarına karşın ülkemizde Nanobilim ve Nanoteknolojiye (NBNT) yeterince yer verilmediği 

görülmektedir. Şu an yürürlükte olan İlköğretim Fen Bilimleri ve Ortaöğretim biyoloji öğretim 

programlarında nanoteknolojiye hiç değinilmediği belirlenmiştir. Ortaöğretim fizik ve kimya dersi öğretim 

programlarında ise nanoteknolojiye sadece 12. sınıfta yıl boyunca iki ders saati zaman ayrılmıştır (MEB, 

2013, 2017). Bu nedenle çoğu ülkedeki gibi ilköğretimden lisansüstü seviyesine eğitim-öğretim 

programlarının ve içeriklerinin bilinçli ve programlı bir şekilde günümüz dünyasına uygun şekilde 

planlanması gerekmektedir. Bu süreçte atılacak en önemli adım ortaöğretim okullarında görev yapan 

biyoloji, fizik ve kimya öğretmenlerinin NBNT hakkındaki farkındalık ve bilgi seviyelerinin belirlenmesi 

olarak düşünülmektedir. Bunun da, ülkemizde bu alanlarda görev yapan öğretmenlerin NBNT hakkındaki 

bilgi düzeyleri ve bu konuların ortaöğretim okullarında öğretimi hakkında önemli bulgular sağlayabileceği 

düşünülmektedir. Türkiye’de NBNT’nin çok yeni bir araştırma alanı olması nedeniyle çeşitli dergilerde yer 

alan bazı makaleler haricinde çok az sayıda Türkçe kaynak bulunmaktadır (İpek, 2017). Bu araştırmanın, 

özellikle NBNT konusunda çalışma yapacak olan araştırmacılara kaynak olması ve özellikle ülkemizde 

NBNT’nin önemi hakkında farkındalık yaratması beklenmektedir.  



205 

 

Öğrencileri nanoteknoloji çağına hazırlamak için, nanoteknoloji alanında öğretmen eğitimi ile ilgili daha 

çok sayıda araştırma yapılması gerekmektedir (Jones vd., 2013). Ayrıca öğretmenlerin nanoteknoloji ile 

ilgili farkındalık, tutum ve bilgi seviyelerini ölçmeye yönelik araştırma çalışmalarına da ihtiyaç 

duyulmaktadır (Hingant & Albe, 2010).  

Bu çalışma NBNT’nin biyoloji, fizik ve kimya ile ilgili alanlarda; bilim insanlarının bu alanlara 

yönlendirilmesi, bu alandaki eksikliklerin kısa sürede giderilmesine katkı sağlaması ve ülkemizdeki ilgili 

araştırma kuruluşlarının da bu alana dikkatlerinin çekilmesi açısından da önemlidir. Bu nedenlerle 

araştırmanın amacı ortaöğretim kurumlarında görev yapan biyoloji, fizik ve kimya öğretmenlerinin NBNT 

konularındaki farkındalık düzeylerini belirlemek için Dyehouse vd. (2008) tarafından geliştirilen NAS’in 

(Nanotechnology Awareness Scale) Türk kültüründeki geçerlik ve güvenirlik çalışmasını 

gerçekleştirmektir. 

 

YÖNTEM 

NAS’in Türk kültüründeki geçerlik ve güvenirliğinin çalışıldığı araştırmanın bu bölümünde araştırma 

modeli, çalışma grubu, verilerin analizi ve NAS’in Türkçeye uyarlama süreci ile ilgili bilgiler 

sunulmaktadır. 

Araştırma Modeli 

Dyehouse vd. (2008) tarafından geliştirilen NAS’in Türk kültüründeki geçerlik ve güvenirliğinin çalışıldığı 

bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ve Ankara illerindeki fen, anadolu ve meslek liselerinde görev 

yapan 624 biyoloji, fizik ve kimya öğretmeni oluşturmaktadır.  

Verilerin Analizi 

Araştırmaya katılan toplam 624 öğretmenden gelen yanıtlar kullanılarak ölçeğin yapı geçerliği ve 

güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Faktör analizinin yapılabilmesi yönünde önemli görülen örneklem 

büyüklüğü incelenmiş ve çalışma grubu yeterli görülmüştür (Comfrey & Lee (1992), akt: Osborne & 

Costello, 2005; Tavşancıl, 2010). NBNTFÖ’nin (Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalık Ölçeği) yapı 

geçerliğini belirlemek için AFA ve DFA yapılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarına ait güvenirlik değerleri için 

Cronbach-alfa ve ölçeğin geneli için Tabakalanmış-alfa katsayısı hesaplanmıştır (Tan, 2009; Tan, 2015).  

NAS’in Türkçeye Uyarlama Süreci 

Orijinal ölçek iki bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin I. Bölümü; Farkındalık (sekiz madde), Deneyim (altı 

madde) ve Motivasyon (beş madde) alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğin II. Bölümü, Nano-Bilgi (sekiz 

madde) ve öğrencilerin nanoteknoloji kullanımları ve ekipmanları hakkında betimsel bilgi (7 madde)  alt 

boyutlarından oluşmaktadır (Dyehouse vd., 2008). Bu çalışmada, NAS’in I. bölümünün Farkındalık ve 

Deneyim alt ölçekleri kullanılmıştır. Farkındalık ve Deneyim alt ölçekleri toplam 14 maddeden 

oluşmaktadır. Araştırmada bu iki alt ölçeğe ek olarak İpek (2017) tarafından C (Bilgi) alt ölçeği 

geliştirilmiştir. C (Bilgi) alt ölçeğinin gelişim sürecinde, İpek (2017) tarafından on madde yazılmıştır. Bu 

on madde, alan uzmanı, eğitim uzmanı ve ölçme değerlendirme uzmanlarının görüşleri doğrultusunda beş 

maddeye indirilerek ölçeğe son şekli verilmiştir. Bu alt boyut öğretmenlerin ölçeğin A (farkındalık) alt 

boyutuna verdikleri cevaplarda samimi olup olmadıklarını, ölçekten elde edilecek verilerin güvenirliğini 

arttırmak amacıyla hazırlanmıştır. C (bilgi) alt boyutunda A (Farkındalık) alt boyutundaki maddelerin 

cevaplarının sorulduğu boşluk doldurma ve açık uçlu sorular yer almaktadır. Bu sorulara öğretmenlerin 

verdikleri cevaplar değerlendirilerek öğretmenlerin NBNT konusunda farkındalıkları hakkında gerçek 

bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. 

NAS’in Türk kültürüne uyarlamasını yapmak için Dr. Dyehouse ile elektronik posta yoluyla iletişime 

geçilerek izin alınmıştır. Hem Türkçeye hem de İngilizceye hâkim iki akademisyen ve bir çeviri uzmanı 

tarafından ölçeğe ait maddelerin çevirisi yapılmış, çeviriler karşılaştırılmış ve söz konusu maddeyi en iyi 

ifade ettiği düşünülen çeviriler benimsenmiştir. Daha sonra iki akademisyen ölçeğin Türkçe formunun son 

halinde uzlaşmıştır. Oluşturulan bu geçici form; İngilizce alanında lisans eğitimi almış dört uzman 

tarafından geri çeviri yöntemi ile tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Elde edilen İngilizce formlar iki uzman 
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tarafından tek bir form şeklinde bir araya getirilmiş ve elde edilen ölçeğin aslı ile tutarlı olduğu 

belirlenmiştir. Bir sonraki aşamada özgün ve çeviri ölçekler anadili İngilizce olan ve Türkçe’yi de iyi 

konuşan bir uzman tarafından incelenerek, Türkçe ölçeğin aslı ile tutarlı olduğu teyit edilmiştir. Ölçekte 

yer alan maddelerin anlamsal, deyimsel, deneyimsel ve kavramsal açılarından denkliğine bakılmıştır. Bu 

amaçla iki alan uzmanından görüş istenmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda bazı maddelerde düzeltmeler 

yapılmıştır. Ayrıca Türkçe ve İngilizce ölçekler arasındaki uyumu belirlemek amacıyla Akdeniz 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencisi 20 kişiye ölçeğin Türkçe ve 

İngilizce formları birer hafta arayla uygulanmış ve okunan soruların anlaşılmasında bir problem olmadığı 

belirlenmiştir. Ölçeğin faktör yapısı, yapı geçerliği ile ölçek puanlarının güvenirliği ve maddelerin ayırt 

ediciliğini değerlendirmek amacıyla ölçek, Antalya ve Ankara ili ortaöğretim kurumlarında görev yapan ve 

rastgele seçilen 624 biyoloji, fizik ve kimya öğretmenine uygulanmıştır. Uygulamadan elde edilen verilere 

dayalı olarak ölçeğin Türkçe formu için faktör yapıları, aracı oluşturan temel ölçekler ve/veya bu ölçekleri 

oluşturan alt ölçekler dikkate alınarak incelenmiştir.  

 BULGULAR 

Açımlayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular 

NBNTFÖ’nin maddelerine yönelik faktör analizinin uygulanabilmesi için elde edilen  KMO değeri 0.92 

bulunmuştur. KMO’nun 0.90’larda olması mükemmel kabul edilmektedir (Schermelleh-Engel, 

Moosbrugger & Müler, 2003; Young & Pearce, 2013). Bartlett Testi sonucunun ise (χ2 91 = 6519.27, p <.00) 

anlamlı olduğu belirlenmiştir (Tablo 1’e bakınız). Elde edilen bu sonuçlar verilerin faktör analizine uygun 

olduğunu, 14 maddeden oluşan ölçme aracının faktör yapılarına ayrıştırabileceğini göstermektedir. 

 

Tablo 1. NBNTFÖ Kaise-Meyer Olkin ve Bartlett Test Sonuçları 
Kaiser-Meyer-Olkin 0.92 

Barlett’s Test ( ) 

6519.27 

Sd 91 

p 0.00 

χ2 = Ki-kare, Sd = serbestlik derecesi, p = istatistiksel anlamlılık 

Ölçeğin faktör yapılarını belirlemek için veri setine ilk olarak Açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 

Ölçeğin bu çalışmada kullanılan kısmı teorik olarak 2 faktörlü olduğu bilindiğinden dolayı açıklayıcı faktör 

analizinde faktör sayısı 2 olarak kısıtlanmıştır ve bu durumda uygulamayı önerilen (Tan, 1999) faktör 

çıkarma yöntemi olarak Temel Eksenler Yöntemi kullanılmıştır. Maddelerin faktörlerle olan ilişkisini 

ortaya çıkarmak için ölçeğin faktör yük değerleri incelenmiştir. Her bir maddenin faktör yük değerleri 

0.50’nin üzerindedir. Seçer (2013)’e göre 0.45 ya da daha yüksek olması iyi bir ölçü olarak kabul 

edilmektedir.  

Tablo 2 incelendiğinde iki faktörün özdeğerinin birin üzerinde olduğu (Zwick & Velicer, 1986), maddelerin 

iki faktör altında toplandığı ve bu faktörlerin ölçeğe ilişkin toplam varyansın %59.191’ini açıkladığı 

görülmektedir. Toplam varyansın %60’a çok yakın çıkması analizin başarılı olduğunu göstermektedir 

(Çokluk, Şekercioğlu & Büyüköztürk, 2010; Deniz, Özer, & Işık, 2013; Bektaş, 2015). 

 

Tablo 2. NBT Farkındalık Ölçeği için Açıklanan Toplam Varyanslar 
Maddeler Başlangıç Eigen Değerleri (Özdeğer) Açıklanan Toplam Varyanslar 

 Toplam Varyans (%) Toplam (%) Toplam Varyans % Toplam % 

1 7.403 52.881 52.881 7.019 50.138 50.138 

2 1.660 11.858 64.739 1.267 9.053 59.191 
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Faktör sayısına doğru karar verebilmek amacıyla faktörlerin özdeğerlerine dayanan Scree Plot grafiği (Şekil 

1’e bakınız) incelenmiştir (Henson & Roberts, 2006). 

 

Şekil 1. NBNTFÖ’nün Farkındalık (A) ve Deneyim (B) Alt Boyutlarına Ait Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Diyagramı (Scree Plot). 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi ikinci faktör sonrasında grafiğin eğiminin aynı doğrultuda olduğu gözlenmiş ve 

faktör sayısının iki olduğu doğrulanmıştır (Büyüköztürk, 2002; Thompson, 2004; Zwick & Velicer, 1986). 

Ölçeğe ait iki faktörden birincisi “Farkındalık”, ikincisi ise “Deneyim” olarak isimlendirilmiş ve orijinal 

ölçekteki yapı korunmuştur. 

Maddelerin faktörlere dağılım durumlarını belirlemek için faktörler arasında bir ilişki bulunduğundan eğik 

(ilişkili) döndürme yöntemlerinden direct oblimin tekniği kullanılmış (Osborne & Castello, 2005; 

Büyüköztürk, 2011) ve sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 3. NBNTFÖ Maddelerine Ait Faktör Yüklerinin Faktörlere Göre Dağılımı  
Maddeler Faktörler 

1 2 

A1 0.877  

A2 0.873  

A3 0.763  

A4 0.894  

A5 0.857  

A6 0.558  

A7 0.526  

A8 0.746  

B1  0.387 

B2  0.495 

B3  0.522 

B4  0.820 

B5  0.820 

B6  0.732 
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Tablo 3’e göre ölçeğin birinci faktöründe farkındalıkla ilgili (A) sekiz, ikinci faktöründe ise deneyimle ilgili 

(B) altı maddenin toplandığı görülmektedir. Maddelerin birinci faktördeki yükleri 0.526 ile 0.877 arasında 

değişirken, ikinci faktördeki yükleri 0.387 ile 0.820 arasındadır. Ayrıca ölçeğin birinci ve ikinci faktörü 

arasında orta düzeyde pozitif bir korelasyonun (r=0.583, p<.05) bulunması nedeniyle orijinal ölçek yapısına 

uygunluğun sağlandığı belirlenmiştir. 

  Güvenirliğe İlişkin Bulgular 

Tablo 4. NBNTFÖ’nin A (Farkındalık) Alt Boyutu Maddelerine Ait Düzeltilmiş Madde Toplam Puan 

Korelasyonları 
Madde No Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyonu Madde Çıkarılırsa Cronbach-alpha 

A1 0.776 0.926 

A2 0.796 0.925 

A3 0.770 0.927 

A4 0.822 0.923 

A5 0.821 0.923 

A6 0.725 0.930 

A7 0.691 0.932 

A8 0.776 0.926 

 

Tablo 4 incelendiğinde Farkındalık alt boyutunda yer alan maddelerin düzeltilmiş madde toplam puan 

korelasyonlarının 0.691 ile 0.822 arasında değiştiği görülmektedir. 

 

Tablo 5. NBNTFÖ’nin B (Deneyim) Alt Boyutu Maddelerine Ait Düzeltilmiş Madde Toplam Puan 

Korelasyonları 

Madde No Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyonu Madde Çıkarılırsa Cronbach-alpha 

B1 0.542 0.843 

B2 0.713 0.810 

B3 0.697 0.816 

B4 0.693 0.814 

B5 0.644 0.824 

B6 0.547 0.841 

 

Tablo 5’e göre Deneyim alt boyutunda yer alan maddelerin düzeltilmiş madde toplam puan 

korelasyonlarının 0.542 ile 0.713 arasında, NBNTFÖ’nin genelinde ise 0.542 ile 0.822 arasında değiştiği 

görülmektedir. Buna göre NBNTFÖ’nde düzeltilmiş madde toplam korelasyonlarının yeterli olduğu 

söylenebilir (Büyüköztürk, 2007).  

Ayrıca Tablo 4 ve 5’deki tüm maddeler bazında Cronbach-alfa güvenirlik katsayıları incelendiğinde bütün 

faktörlerin yüksek güvenirliğe sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 6. NBNTFÖ’ye İlişkin İç Tutarlık Katsayıları 
Alt Boyutlar Varyans Cronbach-alfa Katsayısı Tabakalanmış Cronbach-alfa 

Katsayısı 

F: Farkındalık 67.669 0.935 - 

B: Deneyim  28.982 0.850 - 

NBNTFÖ  152.095 - 0.942 

 



209 

 

NBNTFÖ’nin tamamının güvenilirliği için, Tabakalanmış alfa Katsayısı Feldt ve Qualls (1996, akt. Tan, 

2009) tarafından belirtilen formüle göre hesaplanmış ve 0.942 olarak bulunmuştur (Tablo 6’ya bakınız). 

Tabakalanmış alfa katsayısının hesaplanması ölçekte çoklu faktörler söz konusu olduğunda güvenilirlik 

tahminlerini raporlamanın daha iyi bir yoludur (Tan, 2009). Cronbach-alfa değerleri de Farkındalık alt 

boyutu için 0.935 ve deneyim alt boyutu için 0.850 olarak hesaplanmış ve ölçeğin yüksek derecede 

güvenilir olduğu belirlenmiştir (Özdamar, 1999). Dolayısıyla NBNTFÖ’deki bütün maddelerin aynı 

özelliği ölçtüğü söylenebilir. 

 

Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular 

İki faktörlü olan modelin doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek amacıyla DFA yapılmıştır. Tablo 7’ye 

bakıldığında uyum indekslerinin, χ2/sd =1,344, RMSEA = 0,07, GFI = 0,97, CFI = 0,97, NFI = 0,90 ve 

AGFI = 0,83 ile iyi ve mükemmellik düzeyde olduğu saptanmıştır (Hu ve Bentler, 1999; Schermelleh 

Engel-Moosbrugger, 2003; Kline, 2005).  

Tablo 7. Standart Uyum İyiliği Ölçütleri ile Araştırma Sonuçlarının Karşılaştırılması 
Uyum Ölçüleri İyi Uyum Kabul Edilebilir 

Uyum 

Araştırmada Elde Edilen 

Uyum Değerleri 

χ2/sd 0≤χ2/sd≤2 2≤χ2/sd≤3 1,344 

RMSEA 0≤RMSEA≤0.05 0,05≤RMSEA≤0,08 0,07 

NFI 0.95≤NFI≤1.00 0,90≤NFI≤0,95 0,90 

CFI 0.97≤CFI≤1.00 0,95≤CFI≤0,97 0,97 

GFI 0.95≤GFI≤1.00 0,90≤GFI≤0,95 0,97 

AGFI 0.90≤AGFI≤1.00 0.85≤AGFI≤0.90 0,83 

Kaynak: Schermelleh-Engel, Moosbrugger & Müler, 2003 

AGFI = 0,83 değeri ise kabul edilebilir sınırın (0,85) altındadır. Ancak, AGFI’nın kabul edilebilir sınır 

değerlerine (0,85) oldukça yakın bir değerde olması ve χ2/sd değerinin 1,344 olarak hesaplanması ve üçün 

altında olması nedeniyle bu ölçeğin iyi bir uyuma sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Şimşek, 2007). Bu 

bulgular, NBNTFÖ’nin faktörlü ölçme modeli yapısını doğrulamaktadır. 
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Şekil 2. NBNTFÖ’nün Farkındalık (A) ve Deneyim (B) Alt Boyutlarına Doğrulayıcı Faktör Analizi Yapısal 

Modellemesi 

Şekil 2 incelendiğinde gizil değişken (faktör) olan farkındalık ve deneyim faktörlerinin birbiriyle ilişkili 

olduğu görülmektedir. Her gözlenen değişken tek bir faktörle yüklenmiştir ve modeldeki tüm faktör yükleri 

manidar bulunmuştur. İki gizil değişken arasındaki korelasyonu belirten 0,88 değeri gizil değişkenlerin 

ilişkili olduğunu doğrulamaktadır. Standardize edilmiş çözümleme değerleri her bir maddenin (gözlenen 

değişkenin) kendi gizil değişkeninin ne kadar iyi bir temsilcisi olduğuna ilişkin fikir verir (Çelik & Yılmaz, 

2013). Sonuç olarak gerek DFA yapısal modellemesinden elde edilen veriler gerekse uyum indeksleri 

modelin iyi bir uyuma sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu işlemler sonucunda NBNTFÖ’nin Türk kültüründeki geçerlik ve güvenirlik çalışması için 624 

öğretmene yapılan uygulamalardan elde edilen ölçümlerin güvenilir ve geçerli olduğu istatistiksel olarak 

ispatlanmıştır.    

 

SONUÇLAR 

NBNTFÖ’nin Türk kültüründeki geçerlik ve güvenirliğinin araştırıldığı bu çalışmada AFA yapılmış, Öz 

değer, Scree Plot ve toplam varyans yüzdesi incelemeleri sonucunda ölçek faktör sayısının iki olduğu ve 

bu iki faktörün ölçeğe ilişkin toplam varyansın %59.191’ini açıkladığı belirlenmiştir. Bu değer, 

NBNTFÖ’nin faktör yapılarının güçlü olduğunu (Deniz, Özer, & Işık, 2013) ve ölçeğin yapı geçerliğinin 

oldukça iyi bir düzeyde sağlandığını göstermektedir (Büyüköztürk, 2007).  

Ayrıca iki faktör tarafından açıklanan toplam varyansın %60’a çok yakın çıkması (Tavşancıl, 2010; Bektaş, 

2015), ölçeğin Türkiye’de 624 öğretmene uygulanması sonucu elde edilen ölçümlerin yapı geçerliğini 

sağladığını göstermektedir. 

NBNTFÖ’nin iki alt boyutu ve genelinde madde toplam puan korelasyonlarının ve düzeltilmiş madde 

toplam korelasyonlarının yeterli olduğu görülmüştür (Büyüköztürk, 2007). Ayrıca NBNTFÖ’nin 

farkındalık ve deneyim faktörleri arasında orta düzeyde pozitif bir korelasyonun (r=0.583, p<.05) 

bulunması orijinal ölçek yapısına uygunluğun sağlandığını göstermektedir. 

NBNTFÖ’nin tamamının güvenirliği için hesaplanan Tabakalanmış alfa Katsayısı (0.942), farkındalık alt 

boyutu için hesaplanan Cronbach-alfa (0.935) ve deneyim alt boyutu için hesaplanan Cronbach-alfa (0.850) 

değerleri ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermiştir (Özdamar, 1999). Bu nedenle ölçeğin 

son şekli 14 madde olarak şekillenmiş ve istatistiksel açıdan geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. 

AFA ile elde edilen yapının DFA ile model uyumu test edilmiş ve uyum indekslerinin iyi ve mükemmellik 

düzeyinde (Tablo 7’ye bakınız) olduğu saptanmıştır (Schermelleh Engel-Moosbrugger, 2003).  

Ölçeğin uygulama sürecinde ve yapılan görüşmelerde öğretmenler, ölçeğin güvenirliğini arttırmak için 

geliştirilen bilgi (C) bölümünün yerinde ve doğru bir düşünce olduğu ifade etmişlerdir. Özellikle özyeterlik, 

farkındalık, tutum vb. ölçmek için geliştirilen ölçeklerde verilerin güvenirliğini arttırmak amacıyla elde 

edilen verileri doğrulayacak, verilerin güvenirliğini arttıracak alt ölçeklerin kullanılmasının yararlı olacağı 

düşünülmektedir.  

Sonuç olarak; NBNTFÖ’nin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bulgular, ortaöğretim biyoloji, fizik ve kimya 

öğretmenlerinin NBNT’ye yönelik farkındalıklarını belirlemek üzere Türkiye’de kullanılabilir nitelikte 

olduğunu göstermektedir. 
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GİRİŞ 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri birçok faktörden etkilenebilmektedir. Eğitim ise en önemli faktörlerden biri 

olarak görülmektedir. Bu nedenle ülkeler eğitim sistemlerine ilişkin önemli göstergeler bir diğer ifadeyle 

eğitimde hesapverebilirlik noktasında önemli geri bildirimler elde edebilmek için standart ölçme ve 

değerlendirme sistemlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Ülkelerin eğitim sistemlerine ilişkin önemli çıktılar 

sunan uluslararası eğitim araştırmaları ise bu noktada oldukça önemli görünmektedir. Özellikle ulusal 

anlamda standart ölçme ve değerlendirme sistemine sahip olmayan ülkeler için bu türlü uygulamaların 

değeri çok daha yüksektir. 

Ülkelerin eğitim sistemlerinin adeta bir fotoğrafını sunan ve eğitim politikalarına yön veren uluslararası 

düzeyde yapılan en büyük eğitim araştırmalarından biri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı 

(Organisation for Economic Co-Operation and Development-OECD) tarafından düzenlenen PISA’dır. 

Ülkeler PISA uygulaması sonuçlarına göre eğitim sistemlerinin gelişmişlik düzeyleri, eksik yönleri ve diğer 

ülkeler ile karşılaştırmalar noktasında önemli sonuçlar elde edebilmektedir. Ülkelerin eğitim politikaları 

üzerinde önemli etkilere sahip olduğu bilinen PISA uygulamasına ilişkin hem OECD'ye, hem de bağımsız 

araştırmacılara ait birçok araştırma bulunmaktadır (Figazzolo, 2008; Hopkins, Pennock, Ritzen, Ahtaridou 

ve Zimmer, 2008; Breakspear, 2012). 

PISA gibi uluslararası boyutta yapılan bu türlü uygulamalara ilişkin yapılan değişikliklerin ve 

karşılaştırmaların adil ve yerinde olabilmesi için en temel varsayım ise ölçme değişmezliğidir (Gierl, 2000; 

Reise, Widaman ve Pugh, 1993; Vandenberg ve Lance, 2000). Ölçme değişmezliğinin ihlali, testlerin ve 

testlerden alınan puanların geçerlilik ve güvenilirlik düzeylerini olumsuz yönde etkilemekte, elde edilen 

puanlara göre yapılan yorumlar için de bir tehdit oluşturmaktadır (Vandenberg ve Lance, 2000). 

Ölçme değişmezliği, farklı grup üyeleri arasında, belirli bir gizil yapıya ilişkin aynı puanlara sahip olan 

bireylerin, madde ve alt ölçekler düzeyinde de aynı gözlenen puanlara sahip olmaları durumu olarak 

tanımlanmaktadır [American Educational Research Association (AERA), American Psychological 

Association (APA) ve National Council on Measurement in Education (NCME), 1999]. Ölçme 

değişmezliği, gizil değişkenler ile gözlenen değişkenler arasındaki ilişkilerim farklı gruplarda aynı olması 

olarak da tanımlanmaktadır.  PISA gibi uluslar arası uygulamalarda kullanılan ölçme araçlarının birçok dile 

uyarlanması bu türlü uygulamalarda ölçme değişmezliğinin testlerin farklı dil formlarını alan gruplar 

arasında test edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada kültürlerarası araştırmalarda farklı 

dillerdeki ölçme araçlarından elde edilen puanların karşılaştırılabilirliğine (ölçme değişmezliğine) ilişkin 

kanıtların sunulması gerekliliği hem Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Standartları (AERA, APA ve NCME, 

1999) hem de Test Uyarlama Yönergeleri (ITC, 2005) incelendiğinde açıkça belirtilmiştir. Ölçme 

değişmezliği incelemeleri için alanyazında sıklıkla iki yaklaşımın kullanıldığı ve önerildiği görülmektedir 
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(Cheung ve Rensvold, 2000; Little, 1997; Raju, Laffitte ve Byrne, 2002; Lord, 1980; Reise, Widaman ve 

Pugh, 1993; Stark, Chernyshenko ve Drasgow, 2006; Vandenberg ve Lance, 2000):   

a. Yapısal Eşitlik Modellemeleri (YEM)  

b. Madde Tepki  Kuramı’na (MTK) dayalı Değişen Madde Fonksiyonu (DMF) ve Değişen Test 

Fonksiyonları (DTF) incelemeleri. 

Madde düzeyinde ölçme değişmezliği analizleri kapsamında bir diğer ifadeyle DMF belirleme amacıyla 

MTK’ya dayalı tekniklerin önerilmesi ile birlikte araştırmacılara DMF analizlerinde birden çok tekniği 

kullanmaları da önerilmektedir (Hambleton 2006). Yapılan araştırmalar farklı DMF belirleme teknikleri ile 

her ne kadar benzer sonuçlar elde edildiği sonucuna ulaşılsa da, farklı eşitleme kriterleri, farklı algoritmalar 

ve maddeyi DMF’li olarak kabul etmek için farklı kesme noktaları kullanmaları sebebiyle farklı teknikler 

arasında tam bir uyum olduğu söylenemez (Acar, 2008; Atalay, Gök, Kelecioğlu, Arslan, 2012; Bakan 

Kalaycıoğlu ve Berberoğlu, 2010; Çepni, 2011; Doğan ve Öğretmen, 2008; Gök, Kelecioğlu ve Doğan, 

2010). Bu nedenle bu araştırmada  MTK-OO tekniğinin MTK’ya dayalı ve parametrik DMF belirleme 

tekniği olmasına karşılık, KTK’ya dayalı ve parametrik olmayan DMF belirleme tekniği SIBTEST madde 

düzeyinde ölçme değişmezliğini incelemek amacıyla tercih edilmiştir (Camilli ve Shephard, 1994; Gierl, 

Khaliq ve Boughton, 1999). Bununla birlikte Kamata (2001), hiyerarşik yapıdaki verilerde ölçme 

değişmezliğinin saptanması için avantajlı olduğu birçok çalışma ile test edilmiş ve kanıtlanmış GADM 

(Hierarchical Generalized Linear Model)” olarak adlandırılan bir yaklaşımın kullanılmasını önermektedir 

(Acar, 2008; Chou, Bentler ve Pentz, 1998; Kamata, Chaimongkol, Genç ve Bilir, 2005; Kim, 2003; 

Luppescu, 2002; Pan, 2008; Rawls, 2009; Wendorf, 2002).  

Yukarıda belirtilen istatistiki yöntemlerle sadece alt gruplarda sistematik olarak manidar bir farklılığın olup 

olmadığı belirlenebilmekte ancak bu farka ilişkin bir nedensellik ortaya konulamamaktadır (Osterlind ve 

Everson, 2009). Bir diğer ifadeyle bu farklılık  “gerçek farklılıktan” (madde etkisi-item impact) veya 

“madde yanlılığından” (item bias) kaynaklanabilmektedir (Zumbo, 1999). Buna göre istatistiki yöntemlerle 

belirlenen ölçme değişmezliği maddelerin mutlaka gruplardan birine avantaj sağladığı bir başka ifadeyle 

yanlılık gösterdiği söylenemez. Madde yanlılığı şüphesi YEM uygulamaları ile zayıf ve/veya güçlü 

değişmezliğin sağlanamadığı durumlarda ortaya çıkmakta ve bu durumda ‘tam ölçme değişmezliği’ ihlâl 

edilmektedir. Bununla birlikte DMF'li olarak belirlenen maddeler için de madde yanlılığı şüphesi ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle ölçme değişmezliği analizleri sonucunda madde yanlılığı analizleri ile (uzman 

görüşü, içerik analizi, ampirik değerlendirmeler gibi) devam edilmesi mutlaka gerekmektedir (Zumbo, 

2007). Bu araştırma ile MTK-OO, SIBTEST ve GADM teknikleri kullanılarak PISA 2015 fen okuryazarlığı 

testinin madde düzeyinde ölçme değişmezliğinin incelenmesi ile birlikte olası yanlılık kaynaklarının da 

uzman görüşleri doğrultusunda ortaya konulması amaçlanmaktadır.  

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

PISA-2015 fen okuryazarlığı testinin madde düzeyinde ölçme değişmezliğinin incelendiği bu araştırma var 

olan bir durumun var olduğu şekliyle ortaya konulması amaçlandığından tarama modelinde betimsel bir 

araştırmadır (Fraenkel ve Wallen, 2006; Karasar, 2011).  

Çalışma Grubu 

PISA eğitim araştırmasının evrenini, uygulamaya katılan ülkelerde örgün eğitime devam eden 15 yaş grubu 

öğrenciler oluşturmaktadır. PISA 2015 uygulamasına 35’i OECD üyesi olmak üzere 72 ülkeden yaklaşık 
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29 milyon öğrenciyi temsilen 540 bine yakın öğrenci katılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu ise 

araştırmanın amaçları doğrultusunda ülkelere ilişkin dil ve kültür öğeleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda çalışma grubuna Avustralya (İngilizce), Fransa (Fransızca), Singapur  (İngilizce) ve Türkiye 

(Türkçe) örneklemleri dahil edilmiştir. Bu ülkelerden Avustralya ve Fransa kaynak dillerde test formlarını 

alırken, Singapur ve Türkiye uyarlanmış test formlarını almaktadır. Bununla birlikte Avustralya ve 

Singapur aynı dilden (İngilizce) test formlarını alan farklı kültürlerdir. Böylelikle dil ve kültür öğeleri bir 

arada ele alınmıştır. 

Çalışma grubuna dahil edilen ülkelerde, yayınlanan maddelerin en fazla sayıda yer aldığı küme olan S12 

no'lu fen madde kümesini alan öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. Ancak her bir ülkeden farklı 

sayıda öğrenciler ilgili test formunu almaktadır ve bu durumun ölçme değişmezliği analiz sonuçlarını 

olumsuz yönde etkileyebileceği bilinmektedir. Ölçme değişmezliği analizlerinde modeller arası 

karşılaştırmalar model uyum indeksleri incelenerek yapılmaktadır. Bu nedenle örneklem büyüklüğünün 

model uyum indekslerini etkilememesi amacıyla her bir ülkeden eşit sayıda öğrenci analiz verilerine dahil 

edilmiştir. Buna göre S12 fen madde kümesini alan öğrenciler 1352 öğrenci ile en fazla Avustralya 

örnekleminde yer almakta, Fransa (624), Singapur (556) ve Türkiye (612) örneklemlerinde  ise birbirine 

yakın sayıda öğrenci  bulunmaktadır. Tüm ülkelerde eşit sayıda öğrenci bulunması için en az sayıda 

öğrencinin yer aldığı Singapur örnekleminin öğrenci sayısı olan 556 öğrenci diğer ülkelerden seçkisiz 

olarak seçilmiştir.  

Veriler ve Elde Edilmesi 

Araştırma verileri OECD’nin resmi sitesinden (www.pisa.oecd.org)  elde edilmiştir. Ölçme değişmezliği 

analizleri için yanıtlanmayan, ulaşılmayan ve birden fazla seçeneğin yanıtlandığı maddeler yanlış yanıt “0” 

olarak yeniden kodlanmıştır. İlgili kitapçıkta yer alan 17 fen maddesinden 16'sı ikili,  biri (S637Q02S) ise 

kısmi puanlanmaktadır (OECD, 2017).  Bu çalışma kapsamında kısmi puanlanan maddelere ilişkin kısmi 

puanlar doğru yanıt "1" olarak yeniden kodlanmıştır. 

PISA 2015 uygulaması ile ilk defa bilgisayar tabanlı değerlendirmeler yapılmıştır. Bu yöntemi kullanmak 

istemeyen ülkeler ise kâğıt-kalem tabanlı değerlendirme ile uygulamaya katılmıştır. PISA 2015 uygulaması 

için geliştirilen okuryazarlık maddeleri bilgisayar tabanlı değerlendirme için geliştirilmiştir. Bu nedenle 

kağıt-kalem tabanlı değerlendirmede bu maddeler kullanılmamış, daha önceki uygulamalarda yer alan 

maddeler kullanılmıştır. Buna göre uygulamada altı kağıt-kalem, 12 bilgisayar tabanlı olmak üzere 18 fen 

medde kümesi yer almaktadır. Bu araştırma kapsamında ise yayımlanan maddelerin en fazla sayıda yer 

aldığı S12 no'lu fen madde kümesi üzerinden elde edilen veriler üzerinden analizler yürütülmüştür. Bu 

madde kümesinin seçilmesinin nedeni ise yanlılık çalışmalarının yayımlanan maddeler üzerinden 

yürütülebilmesi ile ilişkilidir.  

Madde yanlılığı belirleme çalışmaları kapsamında, uzman görüşlerini ortaya koymak amacıyla maddelerin 

farklı ülke formlarının birlikte yer aldığı, uzmanlardan öncelikle maddelerin belli bir ülke grubuna avantaj 

sağlayıp sağlamadığını, sağlıyor ise ne yönde sağladığını belirtmeleri beklenen, her bir madde için sekiz 

maddelik formların yer aldığı, araştırmacı tarafından  geliştirilen uzman görüş formu kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi  

Araştırmada veri seti analizler öncesinde kayıp veri ve uç değerler bakımından incelenmiştir. Kayıp veriye 

sahip bireyler analiz dışı bırakılmış, uç değere ise rastlanmamıştır. Bununla birlikte PISA-2015 fen 

okuryazarlığı maddelerinin ülkeler bakımından ölçme değişmezliği gösterip göstermediğini belirlemek 

üzere GADM analizi yapılmıştır. Analiz öncesinde çoklu bağlantı, varyansların homojenliği, hataların 

bağımsızlığı, düzey 1 hatalarının normalliği, düzey 2 hatalarının normalliği varsayımları bakımından veri 
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seti incelenmiş ve varsayımların karşılandığı görülmüştür (Hofmann, Griffin ve Gavin, 2000; Raudenbush 

ve Bryk, 2002). Analiz için HLM7 programı kullanılmıştır. Madde Tepki kuramına dayalı DMF belirleme 

tekniklerinden Olabilirlik Oran Testi Tekniği (MTK-OO) bir diğer teknik olarak kullanılmıştır. Analiz 

öncesi veri seti tekboyutluluk ve yerel bağımsızlık varsayımları bakımından incelenmiş ve varsayımların 

karşılandığı sonucuna ulaşılmıştır. (Embretson ve Reise, 2000; Hambletton ve Swaminathan, 1989). Ayrıca 

MTK analizleri kapsamında model veri uyumu incelenmiş 3 parametreli modelle uyum göstermektedir. 

MTK-OO tekniği ile DMF analizlerini yapabilmek için IRTLRDIF programından yararlanılmıştır.  

SIBTEST tekniği ise KTK’ya dayalı parametrik olmayan bir DMF belirleme yöntemidir. Diğer 

tekniklerden farklı olarak herhangi bir varsayımı yoktur. Analiz için SIBTEST 1.7 programı kullanılmıştır 

(Abbott, 2007).  

Ülkelere ait veri setleri, DMF analizlerinde, analize dahil edilirken PISA 2015 sonuçlarına göre daha 

başarılı olan grup odak grup olarak kodlanmıştır. Bununla birlikte anlamlılık düzeyi 0,05 olarak 

belirlenmiştir. Madde yanlılığı çalışması kapsamında belirlenen uzman görüşleri ise içerik çözümlemesi ile 

test edilecektir. 

BULGULAR VE YORUM  

PISA 2015 Fen okuryazarlığı alt testinde yer alan maddelerin ülkeler bakımından DMF gösterip 

göstermediği GADM, SIBTEST ve MTK-OO istatistiksel teknikleri ile incelenmiştir. DMF çalışmalarında 

analizler, araştırma kapsamındaki ülkelerin ikili kombinasyonları (Avustralya-Fransa, Avustralya-

Singapur, Avustralya-Türkiye, Fransa-Singapur, Fransa-Türkiye, Singapur-Türkiye) üzerinden 

yürütülmüştür. Analizler sonucunda her üç tekniğe göre ve en az B düzeyinde DMF gösteren maddeler 

DMF’li olarak kabul edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 1'de yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Fen okuryazarlığı test maddelerine ilişkin DMF analiz sonuçları 

Madde 

No 

DMF Gösteren Maddeler ve Avantajlı Ülke 

Avustralya-

Fransa 

Avustralya-

Türkiye 

Singapur- 

Avustralya 

Singapur-

Fransa 

Singapur-

Türkiye 

Fransa-

Türkiye 

1 Avustralya Türkiye Singapur - Türkiye Fransa 

2 - - Avustralya Fransa Türkiye - 

3* - - - - - - 

4 Avustralya Avustralya Avustralya - - - 

5 - Türkiye Avustralya - - Türkiye 

6 - - - - Singapur - 

7* - - - - - - 

8* - - - - - - 

9 Fransa  Singapur - - - 

10 - - - Singapur - - 

11 Avustralya - - - Singapur - 

12* - - - - - - 

13 Fransa - - - - Fransa 

14 Avustralya - Avustralya - - - 

15 - Avustralya - - - - 

16* - - - - - - 
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17* - - - - - - 

Toplam 6(%35) 4(%24) 6(%35) 2(%12) 4(%24) 3(%18) 

* ölçme değişmezliği göstermektedir 

  

Tablo 1'de yer alan DMF'li kabul edilen maddeler incelendiğinde DMF'li kabul edilen madde sayısının %35 

(6 madde) ile en çok Avustralya-Fransa ve Avustralya-Singapur örneklemlerinin karşılaştırılması sonucu 

belirlendiği görülmektedir. Bununla birlikte maddelerin %24'ü (4 madde) Avustralya-Türkiye ve Singapur-

Türkiye, %18'i (3 madde) Fransa-Türkiye, %12'si (2 madde) Singapur-Fransa karşılaştırmalarında DMF'li 

olarak kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular arasında testleri kaynak dilde alan Avustralya, Fransa ve 

Singapur örneklemlerinde DMF'li kabul edilen maddelerin en çok sayıda bulunması dikkat çekmektedir. 

Ülkeler arasında çeviri formunu alan Türkiye ile yapılan ikili karşılaştırmalarda ise diğer ülkelere göre daha 

fazla sayıda DMF'li madde olması beklenirken durum bu şekilde olmadığını göstermektedir. Buna göre 

olası yanlılık kaynakları düşünüldüğünde çeviri hatalarının dışındaki kaynakların da önemli bir etkiye sahip 

olduğu söylenebilir. Bununla birlikte DMF'li kabul edilen maddeler incelendiğinde tüm karşılaştırmalarda 

ortak olarak DMF'li kabul edilen madde bulunmamaktadır.  Fen okuryazarlığı maddelerinden %35'nin (6 

madde) ise tüm ikili karşılaştırmalarda ortak olarak ölçme değişmezliğini sağladığı görülmektedir. Ölçme 

değişmezliği gösteren maddeler S641Q03, S637Q05, S601Q01, S610Q02, S626Q03,S626Q04 no'lu 

maddeler olmakla birlikte bunlar arasında yayınlanan maddeler ise S641Q03, S601Q01, S637Q05 no'lu 

maddelerdir. Bu maddeler ayrıca incelenmiştir.  

İstatistiksel analiz sonuçlarına göre maddelerin yanlılık gösterip göstermediği hakkında bir çıkarımda 

bulunulamaz. Bu nedenle araştırma kapsamında Avustralya-Türkiye ve Singapur-Türkiye 

karşılaştırmalarında DMF'li kabul edilen ve yayınlanan maddelerin (S641Q01, S637Q02, S637Q04, 

S637Q01, S637Q02, S601Q04) uzman görüşleri doğrultusunda bir ülke için avantaj sağlayıp sağlamadığı, 

sağlıyor ise olası yanlılık nedenlerinin belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre DMF'li madde sayısının en çok kaynak dillerde test formlarını alan 

Avustralya-Fransa ve Avustralya-Singapur karşılaştırmalarından elde edilmesi dikkat çekmektedir. 

Bununla birlikte çeviri formunu alan Türkiye örnekleminin yer aldığı kombinasyonlarda DMF'li madde 

sayısı diğer karşılaştırmalardan çok farklı bir düzeyde olmadığı görülmektedir. Fen okuryazarlığı 

maddelerinden altısı ise tüm ülke kombinasyonlarına göre ölçme değişmezliği göstermektedir. Ölçme 

değişmezliği gösteren ve göstermeyen maddelerin farklı ülke formları yayımlanan maddeler arasında ise 

özellikle incelenmiştir. Yanlılık çalışması sonuçlarına en kısa zamanda yer verilecektir. Araştırma 

sonuçlarına göre uygulayıcılar pilot uygulama verileri üzerinden yanlılık çalışmaları ve sonuçları 

doğrultusunda gerekli düzeltmelere yer vermelidir. Aynı dil ve kaynak dil formlarını alan ülkeler arasında 

DMF'li madde oranının en yüksek düzeyde olması nedeniyle bu durumu açıklamak üzere olası yanlılık 

kaynaklarının belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmada S12 no'lu form ele alınmış farklı 

çalışmalarda farklı formlar üzerinden yapılabilir. Yine bu çalışmada kullanılan DMF belirleme teknikleri 

dışındaki teknikler ile de analizler tekrarlanabilir. Bu çalışmada Türkçe ve İngilizce formları üzerinden 

yanlılık çalışması yapılmıştır. Benzer çalışmalar diğer dil formları için tekrarlanabilir. 
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Özet: Bireylere ait önemli kararların alınmasında güvenilir verilere, bunun içinde geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış 

ölçme araçlarına ihtiyaç vardır. Bu ölçme araçlarından elde edilen sonuçların geçerliğini etkileyen faktörlerden birisi 

de yanlılık ve bunun istatistiksel göstergesi olan değişen madde fonksiyonudur. Alanyazında DMF belirleme 

yöntemleri maddenin puanlanma şekline, ait olduğu kurama ve verilerin boyutluluk yapısına göre farklılık 

göstermektedir. DMF belirleme yöntemlerinden çoğu tekboyutlu veriler için geliştirilse de, olabilirlik oranı yöntemi 

çokboyutlu ve çoklu puanlanan veriler için kullanılan az sayıda yöntemden birisidir. Bu çalışmanın temel amacı çok 

boyutlu aşamalı tepki modeli altında üretilen veriler altında olabilirlik oranı yönteminin güç ve I. Tip hata oranlarını 

inceleyerek, yöntemin farklı koşullar altında nasıl sonuçlar verdiğini araştırmacılara sunmaktır. Bu çalışma yapay 

veriler üzerinden yürütülmüş, araştırma 40 maddelik, iki boyutlu test üzerine kurgulanmış olup, testin 20 maddesi 

birinci boyuta, diğer 20 madde ikinci boyuta yüklenmiştir. Bu çalışma kapsamında değişimlenen koşullar, örneklem 

büyüklüğü (1000-2000-4000), boyutlar arası korelasyon (0,2-0,5-0,70), DMF büyüklüğü (0,32-0,43-0,50) ve DMF 

tipi olarak da tek biçimli ve tek biçimli olmayan DMF’dir. Araştırma sonuçları incelendiğinde tek biçimli DMF’li 

verilerde örneklem büyüklüğü ve DMF büyüklüğü arttıkça güç oranlarının arttığı görülmektedir. Bunun yanında 

boyutlar arası korelasyonun güç oranlarına net bir etkisinin ortaya çıkmadığı ifade edilebilir. Tek biçimli olmayan 

DMF’li verilerde, örneklem büyüklüğü ve DMF büyüklüğü arttıkça güç oranlarının arttığı görülmektedir. Her iki 

sonuç birlikte değerlendirildiğinde olabilirlik oranı yönteminin tekbiçimli DMF’li maddelerin belirlenmesinde 

tekbiçimli olmayana göre çok daha etkili olduğu belirtilebilir. Tip hata oranları incelendiğinde ise, oranların makul 

olduğu, örneklem büyüklüğü ve boyutlar arası korelasyonun net bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Değişen Madde Fonksiyonu, ÇokBoyutlu MTK, Aşamalı Tepki Kuramı, Olabilirlik Oranı 

 

GİRİŞ 

Sosyal bilimlerdeki araştırmacıların temel amaçlarından birisi de bireylere ait güvenilir veriler 

toplayabilmektedir. Bu verilerin toplanabilmesinin en temel yolu ölçme araçları kullanmaktır. Eğitim ve 

psikolojide kullanılan bu ölçme araçlarının bazı özellikleri taşıması gerekir. Bunların en önemlisi 

geçerliktir.  Bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği yansıtma derecesi olarak tanımlanan geçerlik birçok 

faktörden etkilenmektedir. Bunlardan birisi de yanlılıktır.  

Bir maddenin, nihayetinde testin, aynı yetenek düzeyinde bulunan iki grupta (cinsiyet, ırk…vs)  doğru 

cevap verme olasılığının farklılaşması yanlılık olarak tanımlanır. Bu tanım aynı zamanda maddenin 

sistematik hata taşıması olarak da bilinir (Ackerman, 1992; Camilli ve Shepard, 1994; Bolt, 2002). 

Yanlılığın istatistiksel ortaya konması, değişen madde fonksiyonu (DMF) analizleri ile mümkündür. Bir 

maddede yanlılık olması, maddenin DMF içerdiğinin göstergesidir. Ancak DMF gösteren maddelerin yanlı 

olduğu kesin değildir (Kamata ve Vaughn, 2004). Zumbo (1999) madde yanlılığının sadece istatistiksel 

yöntemlerle belirlemenin yeterli olmayacağını, eğitim ve psikolojiye dayanan bulgularla desteklenmesi 

gerektiğini vurgulamışlardır. 

İki tip DMF bulunmaktadır. Bunlar tek biçimli (uniform) ve tek biçimli olmayan (non-uniform) DMF 

olarak tanımlanır. Madde, belirli bir grubun bütün düzeylerinde DMF gösteriyorsa tekbiçimli DMF, örneğin 

sadece bir grubun yüksek puan alan bireylerinde DMF gösteriyorsa tek biçimli olmayan DMF olarak 

tanımlanır (Kamata ve Vaughn, 2004). 
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DMF belirleme yöntemlerine dair alanyazın incelendiğinde maddenin puanlanma şekline göre yöntemlerin 

farklılaştığı görülmektedir.  Bu yöntemlerin çoğunluğunu iki kategoride puanlanan maddeler oluşturmakta 

olup, çoklu (polytomous) olarak puanlanan maddeler için geliştirilmiş yöntemler alanyazında yerini 

almıştır (Zumbo, 1999). 

DMF belirleme yöntemleri maddenin puanlanma şeklinin yanında farklı ölçme kuramlarına göre de 

çeşitlenmektedir. Klasik test kuramı (KTK) altında Mantel-Haenszel (MH), Lojistik Regresyon (LR) ve 

Madde Tepki Kuramı altında, olabilirlik oran testi, Lord’un 𝜒 2 , Raju’nun alan ölçüleri gibi birçok 

istatistiksel yöntem bulunmaktadır (Hambleton, Swaminathan ve Rogers, 1991; Camilli ve Shepard,1994). 

MTK altındaki yöntemlerin çoğu tek boyutlu veriler için olmasının yanında, çok boyutlu veriler için DMF 

belirleme yöntemleri sınırlıdır. Bu yöntemler çok boyutlu MIMIC (Lee et al., 2016), MTK olabilirlik oranı 

testi (Suh & Cho, 2014), ve çokboyutlu SIBTEST (MULTISIB; Stout, Li, Nandakumar, & Bolt, 1997) dir. 

Bu çalışmanın temel amacı çok boyutlu aşamalı tepki modeli altında üretilen veriler altında olabilirlik oranı 

yönteminin güç ve I. Tip hata oranlarını inceleyerek, yöntemin farklı koşullar altında nasıl sonuçlar 

verdiğini araştırmacılara sunmaktır.  

 

YÖNTEM 

Araştırma, değişin madde fonksiyonu belirleme yöntemlerinden olabilirlik oranı yönteminin farklı koşullar 

altında güç ve I. Tip hata oranlarını incelediğinden betimsel türde bir araştırmadır. Bu çalışma yapay veriler 

üzerinden yürütülmüş olup, veri üretimi R.3.0.1 programı kullanılarak yazılan kod ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma 40 maddelik, iki boyutlu test üzerine kurgulanmış olup, testin 20 maddesi birinci boyuta, diğer 

20 madde ikinci boyuta yüklenmiştir. Üretilen veriler çok boyutlu aşamalı tepki modeline 

(multidimensional graded response model) uygun olarak, yetenek parametreleri çok değişkenli normal 

dağılımdan, madde ayırıcılık parametresi 𝑎~(1.1,2.8) ve birinci kategori eşik parametresi 𝑏1~𝑈(0.67,2) 

uniform dağılımdan, diğer iki kategori eşik parametreleri uniform dağılımdan rastgele seçilen bir değer 

çıkartılarak  

𝑏2=𝑏1−(0.67,1.34) 

𝑏3=𝑏2−(0.67,1.34)   

üretilmiştir. Belirtilen parametreler referans ve odak grupları için ortak olarak üretilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında değişimlenen koşullar, örneklem büyüklüğü (1000-2000-4000), boyutlar arası 

korelasyon (0,2-0,5-0,70), DMF büyüklüğü (0,32-0,43-0,50) ve DMF tipi olarak da tek biçimli ve tek 

biçimli olmayan DMF’dir. Bir başka ifade ile araştırma 3x3x3x2’lik desen üzerinden tasarlanmış olup, 

değişimleme ölçütlerinin düzeylerinin çaprazlanması ile oluşan her bir durum için 25 tekrarlama 

yapılmıştır. Verilerin analizi R.3.0.1 programı ile MASS paketi ve mirt paketi (Chalmers, 2012) 

gerçekleştirilmiştir.  

 

BULGULAR 

Bu çalışmada olabilirlik oranı yönteminin Çok boyutlu Aşamalı Tepki Modeli altında farklı koşullarda 

üretilen veriler çerçevesinde I. Tip hata ve güç oranları belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 1. Ve Şekil 1-2.  

de 40 maddelik testte 6 madde için oluşturulan tekbiçimli ve tekbiçimli olmayan DMF’li maddeler için 

çeşitli koşullar altında güç oranları verilmiştir.  

Tablo 1. Tek Biçimli DMF de güç çalışması sonuçları 
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Şekil 1. Tek Biçimli DMF de güç çalışması sonuçları grafiği 

Tablo 1. ve Şekil 1.  incelendiğinde, örneklem büyüklüğü ve DMF büyüklüğü arttıkça güç oranlarının arttığı 

görülmektedir. Bunun yanında boyutlar arası korelasyonun güç oranlarına net bir etkisinin ortaya çıkmadığı 

ifade edilebilir.  

 

DIF

P
O

W
E

R

0.43
0.44
0.46
0.68
0.69
0.72
0.76
0.77
0.78
0.79
0.92
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1.00

0.32 0.43 0.50

1000

0.32 0.43 0.50

2000

0.32 0.43 0.50

4000

0.20
0.50
0.70
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Şekil 2. Tek Biçimli Olmayan DMF de güç çalışması sonuçları grafiği 

Tablo 1. ve Şekil 2.  incelendiğinde, örneklem büyüklüğü ve DMF büyüklüğü arttıkça güç oranlarının arttığı 

görülmektedir. Bunun yanında boyutlar arası korelasyonun güç oranlarına net bir etkisinin ortaya çıkmadığı 

ifade edilebilir. . Tablo 1. ve Şekil 3. ‘te özetlenen  I. Tip hata oranları incelendiğinde, oranların makul 

olduğu, boyutlar arası korelasyonun 0,70 olduğu koşulda örneklem büyüklüğü arttıkça I. Tip hata oranının 

azaldığı, diğer koşullarda örneklem büyüklüğü ve boyutlar arası korelasyonun net bir etkisinin olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

 
Şekil 3. Örneklem Büyüklüğü-Boyutlar arası Korelasyon ve I. Tip hata ilişkisi 

 

 

DIF

P
O

W
E

R

0.26
0.29
0.33
0.41
0.43
0.44
0.47
0.48
0.49
0.51
0.53
0.63
0.65
0.69
0.74
0.75
0.79
0.81
0.82
0.85
0.87
0.91
0.92
0.96

0.32 0.43 0.50

1000

0.32 0.43 0.50

2000

0.32 0.43 0.50

4000

0.20
0.50
0.70

SampleSize

I.
T

ip
H

a
ta

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

1000 2000 4000

0.2
0.5
0.7
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SONUÇ 

Bu araştırmada temel olarak aşamalı tepki kuramı altında üretilen iki boyutlu veriler üzerinde olabilirlik 

oranı yönteminin farklı koşullar altında güç ve I. Tip hata oranları incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde 

edilen bulgulardan yola çıkarak olabilirlik oranı yönteminin tekbiçimli DMF’li maddelerin belirlenmesinde 

tekbiçimli olmayana göre çok daha etkili olduğu belirtilebilir. MTK’nın en temel bulgularından biri olan 

örneklem büyüklüğü etkisi bu çalışmada da ortaya çıkmış, örneklem büyüklüğü arttıkça güç oranları 

artmıştır. Bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılacaktır.  
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Özet: Hizmetiçi eğitimlerle ilgili yeni yaklaşımlar arayan Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda öğretmenlerin 

pedagojik formasyon becerilerini arttırmak amacıyla var olanları da güncelleyerek mesleki çalışma 

programları oluşturmuştur. Bu program içeriğinde öğretmenlere eğitim içerikli filmler de önerilmiştir. Bu 

filmler aracılığıyla öğretmenlerin pedagojik anlamda yeni bakış açıları kazanmaları ve var olanları 

hatırlamaları beklenmektedir. Filmlerin çıktıları ile toplum davranışlarının ilişkisi geniş bir merak 

konusudur. Bu araştırma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki çalışma programı kapsamında 

öğretmenlere önerdiği filmler, içerdikleri ölçme değerlendirme öğeleri ve bunlara ilişkin alt metinler 

açısında incelenmek istenmiştir. Araştırma, nitel bir araştırmadır. Araştırmada doküman analizi 

kullanılmıştır. Araştırmada, çalışma materyalleri olarak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev 

yapmakta olan öğretmen ve yöneticilerin bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla Eylül 2017 döneminde 

oluşturulan “Mesleki Çalışma Programı” kapsamında öğretmenlere önerilen eğitim içerikli filmler 

değerlendirilmiştir. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Film 

Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Görsel medyanın birden fazla duyu organına hitap etmesi, 

teknolojinin yaygınlaşması ile kolay ulaşılabilir olması, bu öğeleri bireyler için cazip hale getirirken 

öğrenme boyutunda da kolaylık sağlamaktadır. MEB tarafından öğretmenlere önerilen filmlerin, 

öğretmenlerin büyük çoğunluğu tarafından izlendiği varsayımından hareketle öğretmenlerin eğitim içerikli 

bu filmlerde yer alan sahnelerden, içerik ve alt metinlerden istemli ya da istemsiz olarak etkilenmeleri, 

buradan davranış edinmeleri kaçınılmazdır. Bununla birlikte diğer önemli bir nokta ise bu meşhur olan ve 

ismen yaygınlaşan filmlerin anne-babalar ve öğrenciler tarafından da izlenmesidir. Filmler sadece 

öğretmenlere etki etmekle kalmayıp anne-baba, öğrenci tutumu üzerinde de etkiye sahiptir. Bu araştırmanın 

sonucunda hizmet içi eğitimin bir parçası olarak öğretmenlere önerilen bu filmlerin ölçme ve değerlendirme 

alanında hangi örtük mesajlara sahip olduğu ve bu örtük iletilerin öğretmen, anne-baba ve öğrencilere nasıl 

etki yapabileceğine ilişkin ipuçları elde edilecektir.  

 
Anahtar Kelimeler: Ölçme ve değerlendirme, eğitim içerikli filmler, doküman analizi. 

 

GİRİŞ  

En genel tanımı ile bireyde planlı ve programlı bir şekilde istendik davranış değişikliği meydana getirme 

süreci olarak tanımlanan (Ertürk, 1972; Sönmez, 2004) eğitim, bir sistem olarak ele alındığında dört 

aşamadan oluşmaktadır (Demirel, 2005; Fitz-Gibbon & Morris, 1989). Girdiler, süreç, çıktılar/ürünler ve 

kontrol/değerlendirme olarak tanımlanabilen bu dört aşama birbiriyle etkileşim içerisindedir ve eğitim 

süreci ile bireyin istenilen davranışlara ulaşıp ulaşmaması değerlendirme basamağı ile mümkündür. Ölçme 

ve değerlendirme, eğitsel kararlar için sistematik ve nesnel kanıtlar elde edilmesini sağlarken (Linn & 

Gronlund, 1995), eğitim sürecinin izlenmesi, kontrol edilmesi ve geliştirilmesi açısından büyük öneme 

sahiptir (Demirel, 2005). Bireylerin edindikleri bilgi sonrasında uygulama yoluyla kazandıkları becerileri 

ölçmek için farklı ölçme teknikleri gerekebilmektedir (Turgut & Baykul, 2010; Yıldırım, 1999). Geleneksel 
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ve tamamlayıcı ölçme değerlendirme yaklaşımları dikkate alındığında araçların çeşitliliği ve nitelikli 

kullanımı ile bireylerin bilgi, beceri ve yeteneklerinin daha geçerli ve güvenilir 

ölçülebilmesi/değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir. Ne var ki öğretmen yeterliklerinden biri olan 

ölçme ve değerlendirme becerilerinin ortaya konmasında öğretmenlerin zaman zaman eksik kaldıkları 

gözlenmektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme etkinliklerini 

önemli gördüklerini (Anılan, Anagün, Atalay & Kılıç, 2016; Duban & Küçükyılmaz, 2008) ancak ölçme 

ve değerlendirme sürecine ilişkin sorunlar yaşadıklarını ve bu konuda bilgi ve becerilerini eksik 

gördüklerini göstermektedir (Adıyaman, 2005; Anıl & Acar, 2008; Anılan vd., 2016; Bal, 2009; Çakan, 

2004; Çoruhlu, Nas & Çepni, 2008; Duban & Küçükyılmaz, 2008; Evin-Gencel & Özbaşı, 2013; Gelbal & 

Kelecioğlu, 2007; Gömleksiz & Bulut, 2007; Güneş, Dilek, Hoplan, Çelikoğlu & Demir, 2010; Güven, 

2008; Kilmen, Akın Kösterelioğlu & Kösterelioğlu, 2007; Özenç, 2013; Yanpar, 1992; Yapıcı & 

Demirdelen, 2007). Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu yeterli bilgiye sahip olduklarında farklı ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımlarını kullanabileceklerini belirtmişlerdir. Öğretmenler bu uygulamalar konusunda 

örnek bir rol model bulamadıklarını, rehber olacak biri olmadığını dile getirmişlerdir (Güneş vd., 2010). 

Yine yapılan araştırmalarda öğretmenler, ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kullanımı konusunda 

hizmet içi eğitimlerin yeterli olmadığını ve etkin hizmet içi eğitimler verilmesi gerektiğini 

düşünmektedirler (Anıl & Acar, 2008; Çakan, 2004; Gelbal & Kelecioğlu, 2007; Temel, 1991; Yanpar, 

1992). Bu hizmet içi eğitimlerde de özellikle uygulamalı örnekler üzerine düşülmesi gerektiğini 

vurgulamışlardır (Anıl & Acar, 2008; Anılan vd., 2016; Güneş vd., 2010). Hizmet içi eğitimlerle ilgili yeni 

yaklaşımlar arayan Milli Eğitim Bakanlığı da son yıllarda öğretmenlerin pedagojik formasyon becerilerini 

arttırmak amacıyla mesleki çalışma programları oluşturmuştur (var olanları da güncelleyerek yeniden 

yapılandırmıştır). Bu program içeriğinde öğretmenlere eğitim içerikli filmler de önerilmiştir. Bu filmler 

aracılığıyla öğretmenlerin pedagojik anlamda yeni bakış açıları kazanmaları ve var olanları hatırlamaları 

da beklenmektedir. Filmlerin çıktıları ile toplum davranışlarının ilişkisi geniş bir merak konusudur. Bu 

konuyla ilgili ilk çalışmalardan biri de 1947 yılında Siegfried Kracauer’ın “From Caligari to Hitler: A 

Psychological History of the German Film” adlı eseridir (Güçhan, 1993).  Filmleri de içine alan tüm medya 

araçları göz önüne alındığında görsel ve işitsel materyaller toplumun davranışları ve düşünceleri üzerinde 

etkili olabilmektedir. Medya araçlarının barındırdığı açık ve örtük mesajlar sebebiyle izleyiciler farklı 

davranışlar geliştirebilmektedir (Şahin, 2011). Metz’e (1985) göre her bir görüntü başlı başına bir cümledir 

(Akt: Sivas, 2012). Filmler diğer kitle iletişim araçları gibi formal olmayan güçlü bir eğitim kaynağıdır 

(Güçhan, 1993). Kitle iletişim araçları ile toplum ilişkisi incelendiğinde bu araçlardan biri olan televizyon 

için Williams’ın “Akış Teorisi” önemli bir bakış açısı olarak alanyazında yerini bulmaktadır. Raymond 

Williams 1970’li yıllarda “Television. Technology and Cultural Form” adlı eseriyle akış teorisi ile 

televizyon-toplum ilişkisine eleştirel bir bakış getirmiştir. Şentürk (2009), Williams’ın teorisine göre bir 

televizyon kanalının tüm programlarının bilinçli bir planlama barındırdığını, program içeriklerinin 

toplumsal algıya yönelik etkilerinin olabileceğini ve değerleri dönüştürebileceğini söylemektedir. George 

Gerbner tarafından 1970’lerde ortaya konan “Yetiştirme Kuramı” ise; izleyicilerin, medya aracılığı ile 

kendilerine sunulan uyarıcılardan farkında olmaksızın öğrenme gerçekleştirdiklerini temel almaktadır. İki 

yönlü gerçekleşen bu öğrenmeyi Gerbner 1974 yılında “Society is the message/Toplum mesajdır” şeklinde 

tanımlamış ve bu isimli çalışmasında tartışmıştır (Gerbner, 1974). Kitle iletişim araçlarıyla maruz kalınan 

sembolik çevre kollektif bilinç olarak yorumlanmaktadır. Filmler gerek sahneleri gerek konularıyla kimi 

zaman insan belleğinden yıllar boyunca silinmez ve kalıcı izler bırakabilmektedir (Budak, 1986).  Birkök 

(2008), “görmek inanmaktır” argümanına da vurgu yaparak filmlerin imaj yardımıyla karmaşık bilgiler 

konusunda metinlere göre daha kolay anlaşıldığını belirtmiştir. Bununla birlikte bilgi aktarımı, örgün eğitim 

yanı sıra, davranış modelleri ile de gerçekleşebilmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bireyler 

sürekli olarak görsel medya etkisine maruz kalmaktadırlar. Sosyal medya araçlarının yaygın kullanımıyla 

birlikte film sahneleri birçok amaçla paylaşılabilmektedir. Görsel medya birden fazla duyu organına hitap 

etmektedir. Bu nedenle öğrenmede kolaylık sağlamaktadır ve bireyler için daha caziptir. Bireylerin 

karşılaştıkları görsel öğeler ışığında davranış geliştirdikleri bilgisi beraberinde başka bir soruyu akla 

getirmektedir. Bu görsel öğeler hangi mesajları içermektedir? Ölçme ve değerlendirme boyutu ile ele 
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alındığında, filmlerde kullanılan etkinlikler, bu etkinliklerin öğrenciler üzerindeki etkisi, öğretmen 

davranışları vb. öğeler kaçınılmaz olarak film izleyicilerini (ki hizmet içi eğitim kapsamındaki hedef kitle 

öğretmenleri) istemli ya da istemsiz etkileyecektir. İzleyici üzerinde olumlu ya da olumsuz etki bırakan bu 

öğeler nasıl bir içeriğe sahiptir ya da hangi mesajları barındırmaktadır? Alanyazında çeşitli açılardan eğitim 

odağında film incelemelerinin yapıldığı da görülmektedir (Akcan & Polat, 2016; Akıncı Yüksel, 2015; 

Beldağ & Kaptan, 2017; Hamarat, Işıtan, Özcan, & Karaşahin, 2015; Kalaycı, 2015; Kaşkaya, Ünlü, Akar 

& Özturan Sağırlı, 2011; Polat, 2011; Polat & Akcan, 2017; Yakar, 2013; Yıldırım, Tüzel & Yıldırım, 

2016). Ancak ölçme ve değerlendirme etkinlikleri ile filmlerin irdelendiği çalışmaya ise pek fazla 

rastlanmamıştır, göze çarpan bir çalışma Doğan’ın 2017 yılında yapmış olduğu Hababam Sınıfı serisi 

üzerine yaptığı çalışmadır. Bu bağlamda, bu araştırma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki 

çalışma programı kapsamında öğretmenlere önerdiği filmler, içerdikleri ölçme değerlendirme öğeleri ve 

bunlara ilişkin alt metinler açısında incelenmek istenmiştir.  

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırma, MEB tarafından öğretmenlere önerilen eğitim içerikli filmlerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili 

öğelerinin incelenmesinin amaçlandığı nitel bir araştırmadır. Araştırmada doküman analizi kullanılmıştır.  

Çalışma Materyali 

Araştırmada, çalışma materyalleri olarak son yıllarda öğretmenlerin pedagojik formasyon becerilerini 

arttırmaya yönelik olarak önerilen eğitim içerikli filmler kullanılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen 

Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 

görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticilerin bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla Eylül 2017 

döneminde oluşturulan “Mesleki Çalışma Programı” kapsamında öğretmenlere önerilen eğitim içerikli 

filmler değerlendirilmiştir (MEB, 2017). 30 filmin bulunduğu listede bir film tekrar listelendiği için, üç 

film de belgesel olduğu için çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Geriye kalan 26 filmin hepsi çalışmaya 

dâhil edilmiştir. Film listesi Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. MEB Tarafından Önerilen Eğitim İçerikli Filmlerin Listesi 

 

*Türkçe adlarına göre alfabetik sıralanmışlardır.  

Orijinal Adı Türkçe Adı* Yapım 

Yılı 

Ülkesi Süresi 

(dk.) 

1.3 Idiots 3 Aptal 2009 Hindistan 170  

2. AmericanTeacher - 2011 ABD 81  

3. Billy Elliot - 2001 İngiltere, Fransa 110  

4. The First Grader Birinci Sınıf 2010 İngiltere, ABD, Kenya 103  

5. Good Will Hunting Can Dostum 1997 ABD 126  

6. Monsieur Lazhar Canım Öğretmenim 2011 Kanada 94 

7. Hababam Sınıfı  1974 Türkiye 90 

8. Hababam Sınıfı Dokuz 

Doğuruyor 

 1979 Türkiye 88 

9. Hababam Sınıfı Güle Güle  1981 Türkiye 78 

10. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı   1975 Türkiye 91 

11. Hababam Sınıfı Tatilde  1977 Türkiye 93 

12. Hababam Sınıfı Uyanıyor   1976 Türkiye 94 

13. İki Dil Bir Bavul   Türkiye, Hollanda 81 

14. The Emperor's Club İmparatorlar Kulübü 2002 ABD 109 

15. Black Kara 2005 Hindistan, ABD 122 

16. Takhtesiah (Blackboards) Kara Tahta 2000 İran, İtalya, Japonya 85 

17. Les Choristes Koro 2004 Fransa Almanya İsviçre 97 

18. The Blind Side Kör Nokta 2009 ABD 129 
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Veriler ve Toplanması 

Araştırmada verilerin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Film Değerlendirme 

Formu” kullanılmıştır. Form oluşturulurken öncelikle alanyazın çalışması yapılmış ve benzer çalışmalar 

incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda öncelikli olarak araştırmacılar tarafından belirli temalar 

oluşturulmuştur. Bu temalar ana hatları ile geleneksel ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının 

kullanılması, tamamlayıcı değerlendirme yaklaşımlarının kullanılması ve sınav ortamıdır. Belirlenen 

temalar doğrultusunda taslak form oluşturularak araştırmacılar ve ölçme ve değerlendirme alanından iki 

gözlemci tarafından seçilen bir filmin incelemesinde denenmiştir. Daha sonra tüm değerlendiriciler aynı 

anda aynı filmi tekrar izleyerek inceleme yapmışlardır. Bu esnada filmde yer alan sahneler ışığında temalar 

tartışılarak detaylandırılmıştır. Araştırmacılar daha sonra bu temalar doğrultusunda üçer film izleyerek 

temaların hedeflenen amaçlara uygun olup olmadığını, alt metinleri açığa çıkarıp çıkaramadığını, istenilen 

kapsama uygun olup olmadığını tekrar inceleyerek temalarda düzeltmeler yapmışlardır. Temalarda sadece 

ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin kullanıp kullanılmadığının belirlenmesinin ötesinde, içeriği, 

kullanılan değerlendirme yöntemi, öğrenci psikolojisine ve davranışlarına etkisi, yapılan uygulamanın 

örtük olarak hangi davranışlar kazandırabileceği ve hangi mesajları verebileceği, zihinsel becerilerin hangi 

düzeyine odaklanıldığı vb. konularına da odaklanılmıştır. Oluşturulan nihai form ile belirlenen yine beş 

farklı film araştırmacılar tarafından incelenerek kodlama güvenirliği hesaplanmıştır.  Yapılan tüm 

kodlamaları ve tespitlerin uyumu/benzerliği yüzde olarak hesaplanmış ve 0.84 olarak elde edilmiştir. 

Alanyazında puanlayıcılar arasındaki güvenirliğin 0.70 üzeri olması beklenmektedir (Tavşancıl & Aslan, 

2001). Filmlerin tekrar tekrar izlenebiliyor olması araştırmanın iç geçerliğini arttıran bir unsurdur. 

Araştırmada kullanılan “Film Değerlendirme Formu” Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Film Değerlendirme Formu 

 
Filmin Orijinal Adı:  

Filmin Türkçe Adı:  

Film Yılı:  

Ülke:  

Süre:  

  

 

Filmde ölçme ve değerlendirme etkinlikleri ile ilgili sahne 

 

 

       Gözlendi               Gözlenmedi 

 

 

Temalar E/H 

Gözlenen  

Sahne  

Sayısı  

Gözlenen  

Sahne Zamanı 
Ek Açıklamalar 

1. ÖD amacıyla yazılı yoklamaların kullanılması     
2. ÖD amacıyla sözlü yoklamaların kullanılması     
3. ÖD amacıyla çoktan seçmeli testlerin kullanılması     
4. ÖD amacıyla kısa yanıtlı testlerin kullanılması     
5. ÖD amacıyla eşleştirme testlerinin kullanılması     

19. Être et Avoir / To Be and To 

Have 

Olmak ve Sahip Olmak 2002 Fransa 104 

20. Dead Poets Society Ölü Ozanlar Derneği 1989 ABD 128 

21. Freedom Writers Özgürlük Yazarları 2007 ABD 123 

22. Patch Adams - 1998 ABD 115 

23. Mr. Holland’s Opus Sevgili Öğretmenim 1995 ABD 143 

24. EntreLesMurs (The Class) Sınıf 2008 Fransa 128 

25. Half Nelson Tepetaklak Nelson 2006 ABD 106 

26. Taare Zameen Par Yerdeki Yıldızlar 2007 Hindistan 165 
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6. ÖD amacıyla doğru yanlış testlerinin kullanılması     
7. ÖD amacıyla tamamlayıcı değerlendirme araçlarının 

kullanılması 
    

8. ÖD amacıyla mülakat yapılması      
9. ÖD etkinliklerinde ödül unsurunun kullanılması     
10. ÖD etkinliklerinde ceza unsurunun kullanılması     
11. ÖD etkinliklerinde hatırlama/bilgi düzeyinde sorular 

kullanılması  
    

12. ÖD etkinliklerinde üst düzey zihinsel süreçleri ölçen 

sorular kullanılması 
    

13. Sınav hazırlama süreci (kolay, zor vb.)     
14. Sınav puanlama süreci (kolay/zor, objektif/sübjektif vb.)     
15. Sınavların uygulanması (ortam, uygulama şartları, süresi 

vb) 
    

16. Sınavlarda ÖD ilkelerine uygun olmayan soruların 

kullanılması 
    

17. ÖD etkinlikleri sonunda öğrencilere geri bildirim 

verilmesi 
    

18. ÖD etkinliklerinin öğrenci tutum ve davranışlarına etkisi     
19.  Bilgi/Hatırlama düzeyindeki davranışlara övgü     
20. Üst düzey zihinsel becerilere övgü     
21. Bilginin günlük hayatta kullanılmasına övgü     
22. ÖD etkinliklerinin rekabet/yarış için kullanılması      
23. ÖD etkinliklerinin araç değil amaç olarak kullanılması     
24. ÖD etkinliklerinin sayısı (Öğrencilerin karşılaştıkları 

sınav sayısı vb. ) 
    

25. ÖD etkinliklerinin bir sertifika/diploma için kullanılması     
26. Kopya     

 

 
Alıntılar 

İlgili Tema 

Kodu 

Alıntı 

  

  

 

 

Verilerin Çözümlenmesi 

 

Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Araştırmada 

içerik analizi yapılırken öncelikli olarak temalar oluşturulmuş ve nitel araştırmaların doğasına uygun olarak 

araştırma sürecince temalar güncellenmiştir. Temalar doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.  

BULGULAR 

Yapılan ilk incelemeler sonucunda, araştırma kapsamında incelenen filmlerde en çok kullanılan ölçme 

aracının yazılı yoklamalar olduğu, bu filmlerden yalnızca birinde önceden hazırlanmış bir yazılı kâğıdı 

kullanıldığı, yazılı yoklamaların çoğunlukla ön hazırlık olmadan yapılması ve sınavların puanlanma 

sürecine yönelik sahnelerin yer almaması nedeniyle izleyicide sınav hazırlama ve puanlamanın kolay 

olduğu gibi bir algı oluşabileceği gözlenmiştir. Filmlerde yine ölçme aracı olarak çoktan seçmeli testlerin 

ve sözlü yoklamaların kullanıldığı görülmüş,  eşleştirme ve doğru yanlış testlerinin hiçbir sahnede 

geçmediği tespit edilmiştir. Sözlü yoklamaların da tıpkı yazılı yoklamalarda olduğu gibi ön hazırlık 

olmadan yapıldığı, öğretmenin rastgele seçtiği bir öğrenciye henüz o an karar verdiği soruyu yönelterek 
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değerlendirme yaptığı gözlenmiştir. Tamamlayıcı değerlendirme yaklaşımları ise araştırmaya konu olan 

filmlerde neredeyse hiç kullanılmamıştır. Filmlerde üst düzey zihinsel becerileri ölçen sorular ve sınavlar 

kullanılmazken, çok az sahnede üst düzey zihinsel becerilere ya da bilginin günlük hayatta kullanımına 

vurgu olduğu görülmüştür.  Üst düzey zihinsel becerilere atıfta bulunan sahneler ise daha çok mülakat 

sınavlarında gerçekleşmiştir. Bununla birlikte film sahnelerinde yer alan yazılı yoklama, sözlü yoklama ve 

çoktan seçmeli testlerde daha çok hatırlama basamağında ölçme yapıldığı ve bu alt düzey zihinsel süreç 

davranışlarını gösteren öğrencilere övgüde bulunulduğu gözlenmiştir. İncelenen filmlerde ölçme ve 

değerlendirme etkinliklerinde hem ceza hem de ödül unsurunun kullanıldığı, ayrıca ölçme ve değerlendirme 

etkinliklerinin rekabet/ yarış için kullanıldığı görülmüştür. Bu ceza ve ödül unsurları dikkate alındığında, 

dikkat çeken bir diğer bulgu ise ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin öğrenci davranışlarına etkisidir. 

Ölçme ve değerlendirme ilkelerine uygun olmayan ve ceza amacıyla soruların kullanılması nedeniyle bir 

öğrencinin intihar etmeye teşebbüs ettiği, bir öğrencinin ise intihar ettiği sahnelerin verildiği, genel olarak 

ise ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin öğrencilerde rekabet, gerginlik, heyecan, panik, korku ve 

sonuçların açıklanmasıyla yaşanan mutluluk gibi duygular yaşattığı gözlenmiştir. 

Bu bölümde ilk (ve genel) gözlemler raporlanmıştır. Araştırmacılar tarafından, araştırma kapsamında 

belirlenen temalar dâhilinde detaylı içerik analizi devam ettiğinden temalarla ilgili detaylı bulgular 

raporlanmamıştır. 

SONUÇ 

Görsel ve işitsel medyanın bireylerin/toplumun algılarına etkisi üzerine farklı çalışmalar (Budak, 1986; 

Couldry, 2000; Gerbner, 1974; Güçhan, 1993; Kaşkaya vd., 2011; Kontaş, 2016; Lin, 2002; Samsel & 

Perepa, 2013; Sivas, 2012; Şahin, 2011; Şentürk, 2009) yapılmıştır. Lin (2002) yaptığı bir araştırmada 

filmlerin, öğrencilerin tutumlarını ve motivasyonlarının geliştirilmesini sağlamada aynı zamanda 

öğrenmeyi kalıcı hale getirmede etkili olduğunu dile getirmiştir. Benzer bir şekilde Kontaş’ın (2016) yaptığı 

bir çalışmanın sonuçlarına göre (eğitim temalı) filmler, öğretmen adaylarının olumlu ve olumsuz tutum 

geliştirmelerinde önemli bir katkıya sahiptir. Görsel medyanın birden fazla duyu organına hitap etmesi, 

teknolojinin yaygınlaşması ile kolay ulaşılabilir olması, bu öğeleri bireyler için cazip hale getirirken 

öğrenme boyutunda da kolaylık sağlamaktadır. MEB tarafından öğretmenlere önerilen filmlerin, 

öğretmenlerin büyük çoğunluğu tarafından izlendiği varsayımından hareketle öğretmenlerin eğitim içerikli 

bu filmlerde yer alan sahnelerden, içerik ve alt metinlerden istemli ya da istemsiz olarak etkilenmeleri, 

buradan davranış edinmeleri kaçınılmazdır. Bununla birlikte diğer önemli bir nokta ise bu meşhur olan ve 

ismen yaygınlaşan filmlerin anne-babalar ve öğrenciler tarafından da izlenmesidir. Filmler sadece 

öğretmenlere etki etmekle kalmayıp anne-baba, öğrenci tutumu üzerinde de etkiye sahiptir. Bu araştırmanın 

sonucunda (içerik analizi sonrası) hizmet içi eğitimin bir parçası olarak öğretmenlere önerilen bu filmlerin 

ölçme ve değerlendirme alanında hangi örtük mesajlara sahip olduğu ve bu örtük iletilerin öğretmen, anne-

baba ve öğrencilere nasıl etki yapabileceğine ilişkin ipuçları elde edilecektir.  
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Abstract: This study aims to determine whether items in the Ankara University Examination for Foreign Students 

(AYOS) Basic Learning Skills Test (BLST) function differently according to country and gender using the Recursive 

Partitioning Analysis in the Rasch Model. The variables used in the recursive partitioning of the data are country and 

gender. The population of the study is composed of 2476 individuals. Since the study includes comparisons across 

countries, the country is accepted as a criterion in determining the sample group. Thus, the sample of the study consists 

of 615 individuals selected from Azerbaijan, Bulgaria, and Syria. To investigate differential item functioning (DIF) 

of the items of the BLST, the Rasch tree method was used. As a result of the analysis, DIF has been detected in 16 

items at 0.001 significance level. However, these items have been identified to have similar difficulty parameters in 

all countries. Finally, items have not shown DIF according to the gender. 

 

Keywords: Differential item functioning, Ankara University Examination for Foreign Students, Recursive Partitioning 

Analysis, Rasch tree method, 

INTRODUCTION 

In recent years, many graduates of secondary education programs are not limited to their own country in 

order to obtain a higher quality university education but want to study in various higher education programs 

of universities outside the country (Altintas, 2016). 

 

In Turkey, the selection and placement operations of foreign students who want to study in higher education 

programs were left to universities with the Higher Education Council (YOK) 's decision taken in 2010. In 

accordance with this decision, the Ankara University Rectorate has also decided to take the Ankara 

University Foreign Student Examination (AYOS) in 2011 within the scope of Ankara University 

Measurement and Evaluation Application and Research Center (ANKUDEM, 2011). 

 

The first 60 items of AYOS are based on the relationships between shapes, numbers, and letters, the items 

measuring psychological properties such as analytical thinking, reasoning, abstract and spatial thinking; the 

remaining 40 items consist of the items that measure numerical thinking skills that require the use of 

mathematics and geometry information (ANKUDEM, 2012). In other words, AYOS is a "non-verbal" 

measurement tool with symbols, such as shapes, numbers, and letters, with very limited verbal language. 

AYOS is developed based on the verbal free format. The reason for that, the foreign students wishing to 

study in higher education programs in Turkey is that they are coming from different cultures. And therefore, 

Turkish or another foreign language that is commonly spoken is not well known. 

 

According to Resing, the reason for the independent development of such tests on the ground is that the use 

of words, the relationships between words, and verbal directions are not appropriate for individuals who 

can not speak the language well. Therefore, such tests are not developed on the basis of language; symbols, 

such as shapes, numbers, and letters, with very limited verbal language (Resing, 2005). 

 

Psychological measurement tools are affected by demographic properties such as age and gender; and 

cultural properties such as ethnicity and country, whether developed in verbal or non-verbal. This situation 
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makes the accuracy of the decisions given based on the scores obtained from the measurement tools 

questionable. Especially in the selection and placement tests, the items which are important for students 

need to have equal response possibility for those who have the same ability level. Otherwise, individuals 

with the same ability level will be advantageous or disadvantageous compared to each other. Considering 

that AYOS has been developed for the purpose of selection and placement, it is important in this respect to 

research on the items in AYOS (Altintas, 2016). 

 

Karakaya and Kutlu state that the determination of item bias of the items in the tests is one of the important 

studies to increase the validity and reliability of the test. Therefore, the making investigation of item-level 

bias is very important in the test development process, especially in the process of item writing, in 

establishing the preliminary evidence on the validity. 

 

Accordingly, the aim of this research is to investigate whether the items which are in the Basic Learning 

Skills Test in the AYOS 2017 show differential item functioning according to countries (Azerbaijan, 

Bulgaria, and Syria) and gender. 

METHODOLOGY 

 

Research Design 

This research is a survey type from descriptive research models. 

 

Population and Sample 

The population of the study is composed of 2476 individuals (Nfemale=1184 approx. 48%, Nmale=1292 

approx. 52%) who attended AYOS 2017 from 75 countries. Depending on the subject of the research, a 

purposive sampling method was used to select the sample in order to conduct in-depth research and to get 

rich information about the purpose of the research. In this study, criterion sampling was used from 

purposive sampling methods (Buyukozturk, Kilic-Cakmak, Akgun, Karadeniz & Demirel, 2011). Since the 

study includes comparisons across cultures, the culture is accepted as a criterion in determining the sample 

group. Thus, it is represented in both the number of students and different cultures, the sample of the study 

consists of 615 individual selected from Azerbaijan, Bulgaria, and Syria. 

 

The distribution of the sample according to the countries and gender is given in Table 1. 

 

Table 1. Distribution of sample by country and gender 

        Gender 

Country 

Female Male Total 

n % n % n % 

Azerbaijan 51 38,35 82 61,65 133 21,63 

Bulgaria 125 58,69 88 41,31 213 34,63 

Syria 107 39,78 162 60,22 269 43,74 

Total 283 46,02 332 53,98 615 100,00 

 

 

When Table 1 is examined, it is seen that the numbers of individuals taking the exam from Bulgaria (213, 

approx. 35%) and Syria (269, approx. 44%) are closer to each other than Azerbaijan (133, approx. 22%). 

Besides, the number of individuals in the sample is close to each other in terms of gender (nfemale=283 

approx. 46%, nmale=332 approx. 54%). 

 

Data Analysis 

 

The data were analyzed using the Recursive Partitioning Analysis in the Rasch model. Before data analysis, 

the suitability of the data for the Rasch model was checked. The first part of the BLST with 60 items in 
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shape, number, and letter relationship has been used in the study. The Rasch tree method was applied to 

detect DIF in the items of the AYOS BLST across country and gender. Rasch tree employs the model-based 

recursive partitioning algorithm to detect groups that display different item parameters in the Rasch model 

(Kopf, 2013). This analysis was performed using the 0.12-1 version of the add-on package PsychoTree 

(Zeileis, Strobl, Wickelmaier & Kopf, 2011) in R program which is an open source statistical program (R 

Core Team, 2013). 

FINDINGS 

 

Table 2 shows the parameter instability tests conducted to determine whether the BLST items indicate DIF 

at the level of significance according to the country and gender. 

 

Table 2. Parameter Instability Tests: Test statistics and their corresponding p values by country 

and gender 

Cov. Par. Inst.  Node 1 Node 2 

Country 
statistic .000 .000 

p value .000* .000* 

Gender 
statistic 90.2769556 85.3219230 

p value 0.2794151 0.4997366 

*p<.001 

 

As shown in Table 2, the country is accepted as covariant, since the instability statistics obtained according 

to the country variable is significant. Gender is not considered covariant since the value obtained for the 

gender variable is not significant. Rasch tree showing this situation is given in Figure 1. 

 

 
Figure 1. Rasch tree by country 

 

As seen in Figure 1, estimates of item difficulty parameters of 60 items in BLST are between 2.35 and -

2.69. The high level of these values means that the items are difficult and the low ones are easy (Strobl, 

Kopf and Zeileis, 2015). Accordingly, it can be said that the difficulty levels of the items are close to the 

average value of zero. Figure 1 also includes significance values for each partition. Hence, it can be said 

that there is a variation in terms of the countries in which the partition has taken place. 

 

The obtained Rasch tree also provides information on which countries the difference is in. According to 

this, Syria differs according to the other two countries (Azerbaijan and Bulgaria) in the first partition and 
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Azerbaijan differs from Bulgaria according to the second partition. When the Rasch tree is examined in 

detail, the 16 items in the BLST include DIF in terms of countries. 

 

As given in Table 2, instability statistics value in terms of gender is not significant. Therefore, it can be said 

that BLST does not contain DIF in terms of gender. Since there is no significant difference between females 

and males (p>0.001) Rasch tree cannot be produced. In other words, any partition does not occur. This is 

shown in Figure 2. 

 

 
Figure 2. Rasch tree by gender 

 

When Figure 2 is examined, it can be seen that there is no partition between females and males due to the 

absence of variation in response to the items in the BLST. This indicates that there is no item showing DIF 

by gender in BLST. 

CONCLUSIONS 

This study investigated whether recursively partitioned manifest variables can reveal DIF patterns in a non-

verbal test with a Rasch tree approach. As a result of the research, 16 items in BLST indicate DIF in terms 

of countries. When looking at the 16 items showing DIF as a whole, it is noteworthy that the level of 

difficulty of the items according to the countries is close to the average value of zero. This situation shows 

that there is no significant variation in terms of countries. 

 

In this study, whether the items in BLST show DIF in terms of countries and gender is determined using 

quantitative analysis methods. More researches may be done on the items which show DIF. Thus, 

comprehensive information can be obtained about the reasons why the items show DIF. 
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GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesi ile psikometri alan yazınında kullanımı artan ve dünya çapında uygulanan 

geniş ölçekli sınav uygulamalarında kullanılan temel yaklaşım olan Madde Tepki Kuramının(MTK) veri 

setlerine uygulanabilmesi için bir takım varsayımların karşılanmasını gerektirmektedir. Normallik, tek 

boyutluluk ve yerel bağımsızlık Parametrik Madde Tepki Kuramı kapsamında yer alan standart MTK 

modellerinin temel varsayımıdır. MTK’ya ilişkin varsayımların veri seti tarafından karşılanıp 

karşılanmadığı test edilirken, yerel bağımsızlık varsayımı çoğu durumda tek boyutluluk varsayımı içinde 

incelemeye alınmakta ve tek boyutluluğun sağlandığı durumlarda yerel bağımsızlık varsayımının da 

karşılandığı kabul edilmektedir. Bir diğer ifadeyle yerel bağımsızlık varsayımı tek boyutluluk varsayımı 

kapsamında incelenmekte ve bu varsayıma ilişkin farklı bir inceleme çoğunlukla yapılmamaktadır. 

(Hambleton ve Swaminathan, 1985; Linden ve Hambleton, 1997). Ancak bu inceleme çoğu durumda yeterli 

olmamakta ve ihlallerin göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Yapılan çalışmalar yerel bağımsızlık 

ihlalinin olduğu veri setlerinden yanıltıcı istatistiklerin elde edildiğini göstermiştir(Chen ve Thissen, 1997; 

Chen ve Wang, 2007; Junker, 1991; Sireci, Thissen ve Wainer, 1991, Yen, 1984).  Tuerlinckx ve De 

Boeck(2001) tarafından yapılan çalışmada yerel bağımsızlık varsayımı ihlalinin madde güçlük ve ayırt 

edicilik parametreleri üzerindeki etkisi matematiksel ve deneysel olarak incelenmiş ve yerel bağımsızlık 

varsayımı ihlalinin modele alınmadığı durumlarda, madde ayırt edicilik parametresinin ihlalin olduğu 

maddelerde olduğundan daha düşük hesaplandığını belirtmiştir. Junker (1991) ise yerel bağımsızlık 

ihlalinin birey yeteneklerinde yanlı kestirimlere yol açtığını belirtmiştir. Çalışmalardan elde edilen bulgular 

incelendiğinde,  yerel bağımsızlığın hatasız madde ve yetenek parametre kestirimleri elde etmek için önemli 

olduğu sonucuna ulaşılmaktadır ancak ölçülen özelliğin yapısı gereği her zaman söz konusu varsayımın 

karşılanması mümkün olmayabilir. Gizil yerel bağımlılık (underlying local dependence) olarak adlandırılan 

durumlarda, birden çok maddenin aşamalı olarak yanıtlanması gerekebilir ya da bir önceki madde için 

yapılacak açıklama bir sonraki maddenin yanıtlanmasında kullanılacak olabilir(Chen ve Thissen, 1997). Bu 

gibi durumlarda hatasız kestirimlerin elde edilmesi için yerel bağımlılığın da kestirimlere dâhil edilmesi 

gerekmektedir. Bir diğer alternatif ise standart MTK modellerinin içinde yer aldığı Parametrik Madde Tepki 

Kuramı(PMTK) modellerine ilişkin varsayımların tam olarak karşılanamadığı durumlarda işe koşulan 

Parametrik Olmayan Madde Tepki Kuramı(POMTK) modellerinden faydalanmaktır. POMTK, PMTK’ya 

göre daha az kısıtlayıcı bir yapıya sahiptir ve veri yönelimli bir yaklaşımdır. Doğrulamadan çok açımlama 

amacıyla uygulanan bu yaklaşımda, veriyi en yüksek düzeyde açıklayan model bulunmakta ve PMTK’dan 

farklı madde ve katılımcı sayısının az olduğu durumlarda da ölçekleme yapılabilmektedir (Sijtsma ve 

Molenaar, 2002). Özellikle PMTK’nın varsayımlarını esneten bu yaklaşım yerel bağımsızlık 

varsayımından ihlallerin olduğu durumlarda PMTK’ya alternatif olarak önerilmektedir (Junker, 2000; 

Meijer, Tenderio ve Wanders, 2015; Van Schuur, 2011).  Bu çalışma kapsamında alan yazında yeni 

sayılabilecek olan POMTK modellerinin yerel bağımsızlık ihlalinin olduğu durumlarda PMTK’ya göre 

nasıl kestirimler yaptığını incelemek amaçlanmıştır. Bu genel amaç kapsamında, bu çalışmada yerel 

bağımsızlık varsayımının ihlal edildiği bir durum oluşturularak PMTK ve POMTK kapsamında maddeler 



240 

 

ölçeklenerek POMTK yaklaşımının, yerel bağımsızlık varsayımının karşılanmaması durumunda PMTK’ya 

alternatif olarak kullanılma durumu incelenmiştir. Geniş ölçekli test uygulaması olan Trends in 

International Mathematic and Science Study(TIMSS)’den oluşturulan 1000 kişilik bir veri seti üzerinde 

çeşitli koşullar oluşturularak yerel bağımsızlığın ihlali durumunda PMTK ve POMTK’dan kestirilen madde 

parametrelerinin nasıl değişiklik göstereceğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 
YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı gözetildiğinde temel araştırmalar içinde yer almakta ve yerel bağımsızlık 

varsayımının ihlal edilmesi durumunda madde parametrelerindeki değişikliklerin incelenmesini esas 

almaktadır. Yerel bağımsızlık varsayımının ihlalinin gerçek veriler üzerindeki etkisinin belirlenmesi önemli 

bulunmuş ve bu amacı gerçekleştirmek içim uluslararası alanda uygulanan bir durum belirleme çalışması 

olan TIMSS 2011 Matematik alt testi verileri kullanılmıştır. Çalışmanın veri setini oluşturmak için TIMSS 

2011 veri seti söz konusu uygulamanın veri tabanından yararlanılarak elde edilmiş ve Matematik alt testine 

ait sekizinci sınıf düzeyinde ölçme yapan ve tek boyutluluk varsayımını en yüksek düzeyde karşıladığı 

belirlenen dokuz nolu kitapçığa ait veri seti çalışmaya dâhil edilmiştir.  TIMSS 2011 sekizinci sınıf 

Matematik başarısı bakımından ilk 20 sırada olan tüm ülkelerin verileri kullanılarak büyük bir veri seti 

oluşturulmuş, ardından bu büyük veri setinden PMTK ve POMTK için ortak olarak yeterli nitelikte olduğu 

farklı çalışmalarda(Meijer, Tenderio ve Wanders, 2015; Mor Dirlik, 2017; Van Schuur, 2011) belirlenen 

1000 kişilik bir veri seti seçkisiz olarak oluşturulmuştur. Öncelikle veri setinin her iki yaklaşıma uygunluğu 

varsayımların test edilmesi ile incelenmiştir.  Oluşturulan veri seti için uygun PMTK ve POMTK modeli 

belirlenerek madde parametre kestirimleri yapılmıştır. İlk kestirimlerin ardından veri setinde yer alan 

maddelerden ilk ikisinin yanıt örüntüleri aynı olacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve böylece yerel 

bağımsızlığın ihlal edildiği yeni bir veri seti oluşturulmuştur. Manipülasyon yapılan veri setinden her iki 

yaklaşıma göre madde parametreleri kestirilmiştir. Yerel bağımsızlık varsayımının ihlal edildiği veri 

setinden kestirilen madde parametreleri ile orijinal veri setinden kestirilen madde parametreleri 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar yapılırken parametrelere ilişkin betimsel istatistikler hesaplanmış ve 

parametrelere ilişkin ortalamalar arası farklar hesaplanmıştır. Son olarak kestirimlerin tutarlılığını 

incelemek için parametreler arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 

BULGULAR 

Çalışma kapsamında ilk yapılan analiz oluşturulan veri setlerinin PMTK ve POMTK modellerine 

uyumunun incelenmesidir. Bu amaçla ilk olarak 1000 kişiden oluşan 30 maddelik veri setlerinin PMTK 

modelleri olan bir, iki ve üç parametreli lojistik modele uyumu incelenmiştir. Model veri uyumu 

incelemesinde PMTK kapsamında madde düzeyinde ki-kare istatistikleri ve -2 loglikelihood değerleri 

kullanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda manipüle edilmiş ve orijinal veri seti için en yüksek düzeyde 

uyumun 2 Parametreli Lojistik Modelde(2PLM) sağlandığı belirlenmiş ve PMTK kapsamında veri setleri 

bu modele göre ölçeklenmiştir. İncelemeye alınan diğer yaklaşıma ilişkin yapılan model veri uyumu 

analizinde, veri setlerinin Monoton Homojenlik ve Çift Monotonluk Modellerine olan uyum düzeyleri 

incelenmiştir. Bunun için öncelikli olarak maddelerin ölçeklenebilirlik katsayıları hesaplanmış, 

monotonluk varsayımı incelenmiş ve madde tepki fonksiyonlarının kesişme durumlarını gösteren 

istatistikler hesaplanmıştır. Her iki veri seti için de kesişmeyen madde tepki fonksiyonları varsayımının 

sağlanmadığı belirlenmiş, dolayısıyla iki veri seti de Monoton Homojenlik Modeline(MHM) göre 

ölçeklenmiştir. Uygun modellere göre ölçeklemelerin yapılmasının ardından, her iki yaklaşımdan kestirilen 

madde parametrelerinin ö betimsel istatistikleri hesaplanmıştır. Elde edilen betimsel istatistikler Tablo 1 

‘de verilmiştir. 
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Tablo 1. PMTK ve POMTK Yaklaşımlarına Göre Kestirilen Madde Parametrelerine İlişkin Betimsel 

İstatistikler 

 

 Tablo1’de yer alan değerler kullanılan MTK yaklaşımın göre incelenecek olursa, PMTK’ya göre 

yapılan kestirimlerde, yerel bağımsızlık varsayımının sağlandığı veri setindeki madde güçlük parametresi 

ortalamasının -,09 olduğu, yerel bağımsızlık varsayımının ihlal edildiği veri setinde ise, aynı parametre 

ortalamasının -,12 olduğu görülmektedir. Yalnızca bir maddenin yanıtının değiştirilmesinin kestirilen 

madde güçlük parametrelerinin ortalamasını yaklaşık olarak 0,21 artırdığı görülmektedir. POMTK 

kapsamında MHM ile hesaplanan madde güçlük değerleri arasındaki fark ise, 0,011’dir, yani yerel 

bağımsızlık varsayımından ihlalin gerçekleştiği veri setindeki maddelerin madde güçlük parametresi 

değerleri yapay olarak artmıştır ancak bu fark PMTK’ya göre daha düşüktür. Kestirilen bir diğer parametre 

olan a parametresi için elde edilen değerler incelendiğinde ise, varsayımdan ihlalin gerçekleştiği veri 

setinden 2PLM ile kestirilen a parametrelerinin ortalaması 1,50 iken varsayımın sağlandığı orijinal veri 

setinden kestirilen parametrelerin ortalaması 1,56 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla varsayımın ihlal 

edilmesi PMTK kapsamında madde ayırt edicilik parametrelerinin yapay olarak yükselmesine neden 

olmuştur. Ayırt edicilik parametreleri arasındaki farklar POMTK’ya göre incelendiğinde yerel bağımsızlık 

varsayımından ihlalin olduğu veri setinde parametre ortalamasının, 0,385 olduğu, orijinal veri setinde ise 

0,386 olduğu bulunmuştur. Güçlük parametresinde olduğu gibi ayırt edicilik parametrelerinin ortalamaları 

arasındaki farkın POMTK’da, PMTK’ya göre daha az olduğu bulunmuştur.  

Kestirilen parametrelere ilişkin betimsel istatistikler incelendikten sonra, ortalamalar arasındaki farkın 

manidar olup olmadığı test edilmiştir.  Bunun için öncelikli olarak değişkenleri normal dağılıma 

uygunluğuna bakılmış ve normallik incelemesi çarpıklık, basıklık katsayıları, histogram grafikleri ve 

normallik testleri kullanılmıştır. Yapılan normallik incelemesinde, b parametrelerine ilişkin ortalamalar test 

edilirken parametrik bir teknik olan t-testi, a parametreleri arasındaki farkın manidarlığı incelenirken 

PMTK ‘dan hesaplanan değerler için İlişkili Örneklemler t-testi, POMTK’dan hesaplanan parametreler için 

ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde ise, yerel 

bağımsızlığın sağlandığı ve sağlanmadığı veri setlerinden PMTK ve POMTK’ya göre kestirilen madde 

parametre ortalamaları arasındaki farkların manidar olmadığı belirlenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan 

son analiz ise kestirilen parametreler arasındaki ilişkilerin incelenmesidir.  Normallik varsayımının 

karşılandığı b parametreleri için Pearson Momentler Çarpımı, normalliğin sağlanmadığı a parametreleri 

için ise Spearman Brown Korelasyon Katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen değerler Tablo 2 ve 3’te 

verilmiştir.  

 

 

 

Kullanılan 

MTK 

Yaklaşımı 

Kullanılan 

Veri Setleri 

Parametreler 

En Düşük 

Değer 

En Yüksek 

Değer Ortalama 

Standart 

Sapma Çarpıklık Basıklık 

 YB-İhlal b -1,17 1,20 -,121 ,665 ,457 -,736 

PMTK Yerel 

Bağımsız 

b 
-1,18 1,17 -,093 ,654 ,313 -,795 

 YB İhlal a ,79 2,70 1,558 ,406 ,658 1,388 

 Yerel 

Bağımsız 

a 
,00 2,78 1,495 ,495 -,259 3,090 

 YB İhlal b ,18 ,73 ,527 ,160 -,485 -,797 

 Yerel 

Bağımsız 

b 
,18 ,73 ,515 ,157 -,379 -,882 

POMTK YB-İhlal a ,23 ,67 ,385 ,081 1,815 5,122 

 Yerel 

Bağımsız 

a 
,24 ,67 ,386 ,080 1,765 5,068 
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Tablo 2. PMTK ve POMTK’dan Kestirilen b Parametreleri Arasındaki Pearson Momentler Çarpımı 

Korelasyon Katsayıları 

 
 PMTK POMTK 

Kullanılan  

Yaklaşım YB-İhlal 

Yerel 

Bağımsız YB-İhlal 

Yerel 

Bağımsız 

PMTK YB-İhlal 1    

 Yerel Bağımsız ,933** 1   

POMTK YB-İhlal -,981** -,906** 1  

 Yerel Bağımsız -,909** -,981** ,919** 1 

**. p< 0.01  

 

Tablo 3. PMTK ve POMTK’dan Kestirilen a Parametreleri Arasındaki Spearman Brown 

Korelasyon Katsayıları 

 
 PMTK POMTK 

Kullanılan  

Yaklaşım YB-İhlal 

Yerel 

Bağımsız YB-İhlal 

Yerel 

Bağımsız 

PMTK YB-İhlal 1    

 Yerel Bağımsız ,793** 1   

POMTK YB-İhlal ,921** ,766** 1  

 Yerel Bağımsız ,918** ,791** ,968** 1 

**. p< 0.01  

 

İlk olarak Tablo 2 incelendiğinde, PMTK kapsamında kestirilen b parametreleri arasındaki korelasyon 

katsayıları incelendiğinde, katsayıların 1’e oldukça yakın olduğu ve ilişkilerin 0,01 düzeyinde manidar 

olduğu görülmektedir. Aynı durum POMTK’dan kestirilen b parametreleri için de geçerlidir, manidar ve 

mükemmele yakın ilişkiler bulunmuştur. Farklı yaklaşımlardan kestirilen parametreler arasındaki ilişkiler 

incelendiğinde ise hem manipüle edilen hem de orijinal veri setinden kestirilen b parametreleri arasındaki 

ilişkinin çok yüksek olduğu görülmektedir. Korelasyon katsayısının yönünün negatif olması POMTK 

kapsamında madde güçlüğünün KTK’da olduğu gibi doğru yanıtlanma oranı olarak tanımlanmasından 

kaynaklanmaktadır.  

 

Tablo 3 incelendiğinde ise her iki veri setinden kestirilen bir diğer madde parametresi olan madde ayırt 

edicilik parametreleri arasındaki ilişkiler görülmektedir. Elde edilen korelasyon katsayıları incelendiğinde 

hem yaklaşımlar içinde hem de farklı yaklaşımlardan hesaplanan katsayıların madde güçlük parametresine 

göre daha düşük olduğu görülmektedir. Özellikle PMTK kapsamında yerel bağımsızlığın sağlandığı ve 

ihlal edildiği veri setlerinden kestirilen parametreler arası korelasyonun düşük olduğu (0,793) 

görülmektedir. Bu veri seti POMTK’dan elde edilen parametreler ile orta (,766) düzeyde korelasyon 

göstermektedir. POMTK’dan hesaplanan parametreler arası korelasyon ise, hem kendi içinde hem de 

PMTK’dan elde edilen parametreler ile yüksek düzeyde korelasyon göstermiştir. Bu bulgulara göre madde 

ayırt edicilik parametresinin madde güçlük indeksine göre yerel bağımsızlık varsayımının ihlalinden daha 

fazla etkilendiği ve PMTK kapsamında yapılan madde ayırt edicilik parametresi kestirimlerinin yerel 

bağımsızlığın ihlal edilmesi durumunda POMTK’ya göre daha yüksek düzeyde değiştiği bulunmuştur.  

SONUÇLAR 

Bu çalışmada yerel bağımsızlık varsayımının sağlandığı ve yapay olarak bir madde ile ihlal edildiği iki veri 

setinin madde parametreleri PMTK ve POMTK’ya göre ölçeklenmiş ve elde edilen parametrelerin betimsel 

istatistikleri, ilişkileri ve farkları analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara genel olarak bakıldığında, alan 

yazında belirtildiği üzere, madde ayırt edicilik indeksinin madden güçlük indeksine göre yerel 

bağımsızlığın ihlalinden daha fazla etkilendiği görülmüştür ve bu durum her iki yaklaşım için de geçerlidir. 

Parametreler arasındaki değişim yaklaşımlara göre incelendiğinde ise, POMTK’nın varsayımın ihlalinden 
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daha az etkilendiği hem ortalamalar arasındaki farklardan hem de hesaplanan korelasyon katsayısı değerleri 

gözetilerek bulunmuştur. Bu bulgu da alan yazını destekleri niteliktedir(Junker, 1991; Van Schuur, 2011). 

Yerel bağımsızlık varsayımının sağlandığı ve ihlal edildiği veri setlerinden kestirilen parametrelerin 

ortalamalarına ilişkin farkların manidar olmama nedeni olarak, yalnızca 1 maddenin yerel bağımsızlığı ihlal 

edecek şekilde düzenlenmesi olabilir. Farklı çalışmalarda varsayımı ihlal eden madde sayısı artırılarak, 

değişimler incelenebilir. Buna ek olarak madde parametrelerine bağlı olarak hesaplanan birey 

yeteneklerinin de varsayımın ihlalinden etkilenme durumu farklı çalışmalar kapsamında analiz edilebilir.   

KAYNAKÇA 

Chen, W. H., & Thissen, D. (1997). Local dependence indexes for item pairs using item response 

theory. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 22(3), 265-289. 

Chen, C. T., & Wang, W. C. (2007). Effects of ignoring item interaction on item parameter estimation 

and detection of interacting items. Applied Psychological Measurement, 31(5), 388-411. 

Embretson, S. E., & Reise, S. P. (2013). Item response theory. Psychology Press. 

Hambleton, R. K., Swaminathan, H., & Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of item response theory (Vol. 

2). Sage. 

Hambleton, R. K., & Swaminathan, H. (1985). 1985: Item response theory: principles and applications. 

Boston, MA: Kluwer-Nijhoff. 

Junker, B. W. (1991). Essential independence and likelihood-based ability estimation for polytomous 

items. Psychometrika, 56(2), 255-278. 

Lord, F. M. (1968). Novick. Statistical theories of mental test scores.Reading, MA: Addison-Wesley. 

Meijer, R. R., Tendeiro, J. N., & Wanders, R. B. (2014). The use of nonparametric item response theory 

to explore data quality. In Handbook of Item Response Theory Modeling (pp. 103-128). Routledge. 

Mor Dirlik, E.(2017).  Parametrik ve Parametrik Olmayan Madde Tepki Kuramı Modellerinden Çeşitli 

Faktörlere Göre Elde Edilen Madde ve Yetenek Kestirimlerinin Karşılaştırılması. Yayaınlanmamış 

Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi. 

Sireci, S. G., Thissen, D., & Wainer, H. (1991). On the reliability of testlet‐based tests. Journal of 

Educational Measurement, 28(3), 237-247. 

Sijtsma, K., & Molenaar, I. W. (2002). Introduction to nonparametric item response theory (Vol. 5). 

Sage. 

Tuerlinckx, F., De Boeck, P., & Lens, W. (2002). Measuring needs with the Thematic Apperception Test: 

A psychometric study. Journal of Personality and Social Psychology, 82(3), 448. 

Van Der Linden, W. J., & Hambleton, R. K. (1997). Item response theory: Brief history, common models, 

and extensions. In Handbook of modern item response theory (pp. 1-28). Springer, New York, NY. 
Van Schuur, W. H. (2011). Ordinal item response theory: Mokken scale analysis (Vol. 169). Sage. 

Yen, W. M. (1984). Effects of local item dependence on the fit and equating performance of the three-

parameter logistic model. Applied Psychological Measurement, 8(2), 125-145. 

 

  



244 

 

Paper ID: 161 

COMPARISON OF TEACHER PERFORMANCE BY ANSWERS FROM 

DIFFERENT COUNTRY STUDENTS 
 

Meltem Yurtçu1, Nuri Doğan2 

1,2Hacettepe University 

meltem.yurtcu@gmail.com 
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INTRODUCTION  
 

A comparison between the successes of countries is a very important approach for their assessment of their 

educational policies. One of the goals of the large-scale exams is in this direction. Specific questionnaires 

are applied to students in this situation. The patterns and threshold values of the answers given to these 

surveys vary according to the past experiences of the countries and their own experiences. Individuals who 

are at the same level in the affective aspect differ in the items in the questionnaire when they come from 

different cultures or have different characteristics. Therefore, it gives different responses to the categories 

of the scale or questionnaire. Hence, heterogeneity occurs in the response pattern of the materials prepared 

for the affective trait (Rice, Robone ve Smith, 2008). This situation raises the question of validity when a 

comparison is made between countries. 

Anchoring vignettes, a new format for the first time in the PISA 2012, addresses the issue of cross-cultural 

comparability of answers given to interested surveys (OECD, 2014). Anchoring vignettes rescales the 

answer the questionnaire in order to identify differences in the response scale, to make comparisons 

between socio-economically different groups or countries. Thus, the differences resulting from the style of 

responding to the surveys will be verified (Salomon, Tandon, Murray, 2004; James, van Soest ve Vonkova, 

2011; Rice, Robone ve Smith, 2008; Wilgenburg, 2010).   

After the scales for which the scales are applied, the scales of the self-assessed scales are directed to one or 

more scenarios of the hypothetical individuals at certain levels (Wlgenburg, 2010; Kapteyn, James, van 

Soest ve Vonkova, 2011; Grol-Prokopczyk, Freese ve Hauser, 2011). The first goal in using individual 

anchoring vignettes by linking their answers to self-assessments is to identify and arrange differences in 

the cut-off scores of the response categories (Salomon, Tandon, Murray, 2004).  The most important 

condition to be considered in the scenarios used is that these scenarios are applied to each individual in the 

same way and that the same categories as the scales used in their own evaluations are used. Thus a 

standardization is achieved between them (Wlgenburg, 2010; Kapteyn, James, van Soest ve Vonkova, 

2011; Xu ve Xie, 2016; Grol-Prokopczyk, Freese ve Hauser, 2011). 

Anchoring vignettes in this direction depends on the assumption of 2. The first assumption is the assumption 

of response consistency. In this hypothesis, each individual has the same cut-off points that he / she uses in 

the same scenario and common scenarios that he / she evaluates. The second assumption is the assumption 

of vignette equivalence. With this assumption, the level of the variable represented in the scenario must be 

understood by all individuals (King, Murray, Salomon, ve Tandon, 2004).  
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Using anchoring vignettes can be shown as a solution to DIF because differences can be resolved according 

to groups (Chevalier ve Fielding, 2011; James, van Soest ve Vonkova, 2011; Grol-Prokopczyk, Freese ve 

Hauser, 2011; Xu ve Xie, 2016).   

At PISA 2012, two sets of index items were used for anchoring vignettes. These sets are "Class 

Management-Class Managment / CLASSMAN" and "Teacher Support / MTSUP". For these sets 

hypothetical teacher behaviors representing three levels are defined. Students are asked to evaluate the 

hypothetical teacher behavior described in the scenario. Parametric and nonparametric analyzes were used 

for this approach. Nonparametric analyzes were also used for PISA. The answers to these scales, which are 

categorized into 4 categories in sequence, are converted to a scale of 7 with the comparison of the scores 

of the created scenarios and all possible orders of students from their own evaluations. At PISA 2012, only 

12 indices are considered with this weighting. These indices are also included in the ANC prefix and dataset 

(ANCATSCHL, ANCATTLNACT, ANCBELONG, ANCCLSMAN, ANCCOGACT, ANCINSTMOT, 

ANCINTMAT, ANCMATWKETH, ANCMTSUP, ANCSCMAT, ANCSTUDREL, ANCSUBNORM.) (OECD, 

2014).  

In this study, it was aimed to investigate the response patterns of the responses of the CLASSMAN scale 

to the effects of the common scenarios and to determine the bias caused by the different response patterns 

in the inter-country comparisons.  

METHODOLOGY 

Data  

In the study, due to geographical location and cultural characteristics; Turkey, Greece and Bulgaria data 

that obtained CLSMAN are used. While Turkey and Greece are OECD countries, Bulgaria participated in 

PISA 2012 to participants. For the PISA 2012 where 3 different questionnaires were used, the data set in 

form B was used. There are 3 anchoring vignettes in the students to evaluate the classroom management of 

the mathematics teachers. The missing values or the individuals to which this survey has not been applied 

have been removed from the data set. The numbers of the individuals in the form B of the three countries 

are in the table 

Table 1. The numbers of the individuals in the form B of the countries 

 

 

 

 

 

FINDINGS 

The categories that countries have responded to according to their own perceptions that is changing 

according to cultural characteristics and socio-economic backgrounds, are given in Figure 1.  

Countries Frequency  Percent 

Bulgaria 1665 34,01 

Greece 1662 33,95 

Turkey 1568 32,03 
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Figure 1. Frequency at the categories according to countries 

 

The answers that countries have given to this item have been re-scaled using a non-parametric approach 

and the categories have been re-determined. The anchors package was used from the R program to obtain 

scaled scores.  

 
 

Figure 1. Frequency at the categories after rescaling according to countries 

 
Anchoring vignettes aim to provide a standard for answer patterns by providing a common reference point 

for respondents who use different response styles. In Figure 1, although the Greek students say that their 

teachers do not arrive on time compared to the Turkish students, it can be expressed that the Greek teachers 
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are timelier than the Turkish teachers according to the rescaled categories. For Bulgaria, the "strongly 

disagree" category appears to have the least frequency of self-evaluation when comparing the other country, 

but in the last case it appears that has changed completely. This reveals that countries scored items 

according to their own perceptions and exaggerated situations 

CONCLUSIONS 

As a result, the fact that countries have their own response styles with the effect of cultural differences 

and the bias can be reduced by re-scaling the response patterns made by taking advantage of anchoring 

vignettes.  
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INTRODUCTION 

Adaptive testing is defined as a method selecting items from the item pool according to examinees’ 

estimated ability during test administration. Each examinee faces with items appropriate for his/her ability. 

The main advantage of adaptive tests compared to linear tests is to reach desired measurement precision 

with shorter test length (Weiss & Kingsbury, 1984; Wainer & Mislevy, 2000; Wang, 2017). Computerized 

adaptive testing (CAT) and multi-stage adaptive testing (MS-CAT) have gained popularity on large scale 

computer-based adaptive testing. The difference between CAT and MS-CAT is that CAT is adaptive at 

item-level while MS-CAT is at module-level. In MS-CAT applications; a group of items (module) are 

completed by examinee, current ability is estimated and the next module is selected considering that 

estimated ability. In CAT applications, only one item is completed by examinee, current ability is estimated 

and the next item is chosen based on estimated ability (Hendrickson, 2007; Wang, Lin, Chan & Douglas, 

2016).  

The main purpose in adaptive testing is to provide an efficient estimate of an examinees’ ability. 

However, it has also useful usage in a classification context (Eggen & Straetmans, 2000; Weiss & 

Kingsburry, 1984). In a classification test, examinees were classified into two or more categories. Since the 

purpose of tests shows differences between tests serving classification and continuous score reporting, test 

designs also differ and that may affect measurement accuracy and use of item bank. That is why comparison 

of different adaptive classification test designs is seen as an important issue (Zheng, Nozawa, Zao & Chang, 

2012). 

There are several studies comparing different MST and CAT designs in terms of correct 

classification ratio in the literature (Hambleton & Xing, 2006; Kim, Chung, Dodd & Park, 2012; Zheng, 

Nozawa, Gao & Chang, 2012). Hambleton and Xing (2006) compared the classification performance of 

computer based linear form (LFT), CAT and MST with fixed length of 60 items. They revealed that CAT 

performed the best and LFT performed worst in terms of classification accuracy. Kim et. al. (2012) 

examined CAT and various panel designs of MST in a mixed-format test context and compared the 

classification performance of those tests. Results showed that CAT with Maximum Information provided 

the best classification performance while CAT with Randomesque approach gave similar results to MST 

designs. However, MST achieved best pool usage rates at all conditions. Zheng and others (2012), designed 

an MST by using automated test assembly method and compared its classification performance with CAT 

and LFT. They showed that MST had a classification accuracy as successful as CAT and it provided more 

efficient item bank usage. When those studies were examined, it was seen that examined conditions were 

generally MST panel design, test length, MST assembly algorithm etc. In addition to those conditions, it 

was planned to examine how pools with different characteristics interact with MST and CAT designs and 

affect classification performance in the context of this study. In that way, it was thought that the results 

may have been important for the literature. 

mailto:basakerdem@yahoo.com


249 

 

The purpose of this study is to compare computer adaptive test (CAT) and multi-stage computer 

adaptive test (MS-CAT) applications in terms of correct classification rate under different conditions. The 

outcomes were explored in the context of different panel designs (for MS-CAT), test lengths and item pool 

distribution.  

METHOD 

For that purpose, three different item pool of 500 items (positively skewed, negatively skewed and 

normal in terms of b parameter) by using three parameter logistic model and 5000 examinees’ ability 

parameters with N (0,1) were simulated. Since three different distribution of item pool were examined, 

three different item-response matrix were produced consisting of 3000 examinees’ answers to 500 items. 

Items were simulated as binary (1-0: 1 for correct answers and 0 for wrong answers). One CAT and two 

MS-CAT (1-3, 1-3-3) applications were compared across variety of test length (20 item and 40 item) across 

three different pool. 20 replications were performed for each condition. Other conditions like IRT model, 

exposure rate and ability estimation method were fixed for CAT and MS-CAT applications. In the data 

analysis part, correct classification ratio was calculated and compared for CAT and MS-CAT (1-3 and 1-

3-3 panel design) under varying test length and item pool distribution conditions. Analyses were conducted 

on R software. 

Rq1. How does correct classification rates change for each testing model (CAT, 1-3 MS-CAT, 1-

3-3 MS-CAT) when test length varies (20-40) for the situation that item pool is negatively skewed in terms 

of difficulty parameters? 

Rq2. How does correct classification rates change for each testing model (CAT, 1-3 MS-CAT, 1-

3-3 MS-CAT) when test length varies (20-40) for the situation that item pool distribution is positively-

skewed in terms of difficulty parameters? 

Rq3. How does correct classification rates change for each testing model (CAT, 1-3 MS-CAT, 1-

3-3 MS-CAT) when test length varies (20-40) for the situation that distribution of items’ difficulty is 

normal? 

EXPECTED RESULTS 

Since the analysis were not completed yet, the results could not be completed not. In the light of 

literature, it can be thought that CAT studies performed better that MST in terms of classification accuracy 

in general. On the other hand, it was stated that MST had better item pool usage that CAT in several studies. 

So, classification performance may change in different item pool conditions. That is why, researchers do 

not have any foresight about expected results for now. 

REFERENCES 

Eggen, T. & Straetmans, G. (2000). Computerized adaptive testing for classifying examinees into three 

categories. Educational and Psychological Measurement, 60(5), 713–734. 

doi:10.1177/00131640021970862 

Hambleton, R. K., & Xing, D. (2006). Optimal and nonoptimal computer-based test designs for making 

pass–fail decisions. Applied Measurement in Education, 19, 221–239. 

Kim, J., Chung, H., Dodd, B. G., & Park, R. (2012). Panel design variations in the multistage test 

using the mixed-format tests. Educational and Psychological Measurement, 72 (4), 574- 588. 

Hendrickson, A. (2007). An NCME instructional module on multistage testing. Educational Measurement: 

Issues and Practice, 26(2), 44-52. doi: 10.1111/j.1745-3992.2007.00093.x 

Wainer, H. & Mislevy, R. (2000). Item response theory, item calibration, and proficiency estimation. H. 

Wainer (Ed.), Computerized adaptive testing: A primer (s. 61-100) içinde. Mahwah, New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates. 

Wang, K. (2017). A fair comparison of the performance of computerized adaptive testing and multistage 

adaptive testing (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Michigan State University. 



250 

 

Wang, S., Haiyan, L., Chang, H.H. & Douglas, J. (2016). Hybrid computerized adaptive testing: from group 

sequential design to fully sequential design. Journal of Educational Measurement, 53(1), 45–62. 

Weiss, D. J. & Kingsbury, G. G. (1984). Application of computer adaptive testing to educational problems. 

Journal of Educational Measurement, 21(4), 361–375. https://doi.org/10.1111/j.1745-

3984.1984.tb01040.x  

Zheng, Y., Nozawa, Y., Zao, X. & Chang, H. (2012). Multistage adaptive testing for a large-scale 

classification test: design, heuristic assembly, and comparison with other testing modes. ACT 

Research Report Series 2012 (6).  

 

  

https://doi.org/10.1111/j.1745-3984.1984.tb01040.x
https://doi.org/10.1111/j.1745-3984.1984.tb01040.x


251 

 

Paper ID: 163 

ÖRTÜK SINIF ANALİZİ MPLUS UYGULAMASI: PSİKOLOJİK 

DAYANIKLILIK ÜZERİNE BİR ÖRNEK 
 

Derya Akbaş1, Ergün Cihat Çorbacı2, Nilüfer Kahraman3  
1Adnan Menderes Üniversitesi, 2,3 Gazi Üniversitesi 

derya.akbas@adu.edu.tr, e.cihat.corbaci@gmail.com, nkahraman6@gmail.com 

 
Özet: Psikolojinin ilgilendiği örtük değişkenler ile onun göstergeleri olarak ele alınan gözlenen değişkenler arasında 

kurulan ilişkiyi açıklayan modellerden biri olan örtük sınıf modeli örtük değişkenleri kategorik ele alırken gözlenen 

değişkenlerin binary, ordinal, nominal ve bunların kombinasyonları olarak ele alabilmektedir. Bu çalışmada, örtük 

sınıf analizi ile ilgili araştırmacılara yol göstermek amacı ile analizin tanıtılması, bir uygulama üzerinden analiz 

aşamalarının açıklanması ve sonuçların sunumu ile ilgili örneklerin sunulması amaçlanmıştır. Analizde kullanılan veri 

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinden toplanmıştır (n=206). Verilerin 

analizinde izlenen adımlar analiz öncesi ve analiz sonrası olarak iki grupta açıklanmıştır. Analiz öncesinde, analizde 

kullanılan değişkenlerin açıklanması, kurulan modelin açıklanması, modelin tanımlanması ve analizdeki varsayılan 

koşulların incelenmesi adımları yer almaktadır. Analiz sonrasında ise, model uyum indekslerinin incelenmesi, 

kestirilen parametrelerin incelenmesi, örtük sınıf profillerinin çıkarılması ve örtük sınıfların yorumlanması adımları 

yer almaktadır. Analizde izlenen adımları psikolojik dayanıklılık uygulama örneği üzerinden açıklanmıştır. Tüm 

analiz aşamaları, Mplus 7.0 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Örtük sınıf analizi, Mplus, psikolojik dayanıklılık 

 

GİRİŞ  

Psikoloji alanının odaklandığı konular genellikle doğrudan gözlenemeyen özelliklerdir ve örtük değişken 

olarak adlandırılan bu değişkenler çoğunlukla karmaşık ve çok boyutlu yapıdadırlar. Doğrudan 

gözlenemeyen örtük değişkenleri temsil eden ve gösterge değişkenler olarak ele alınan gözlenen 

değişkenler örtük değişkenin daha iyi yansıtılmasına ve ölçme hatasının minimuma indirilmesine olanak 

sağlamaktadır (Lanza, Flaherty ve Collins, 2003). 

Doğrudan gözlenemeyen örtük değişken ve onun göstergeleri olarak kullanılan maddeler arasında bir ilişki 

söz konusudur ve bu ilişkiyi açıklamak için çeşitli örtük değişken modelleri önerilmiştir. Bu modeller, örtük 

değişkenin ve göstergelerinin ölçeğine göre dört gruba ayrılmaktadır. Sürekli olarak ele alınan örtük 

değişkenlerin göstergelerinin sürekli olarak ele alınması yolu ile yapılan analizler kovaryans yapı analizi; 

göstergelerin kategorik ele alınmasıyla yapılan analizler ise örtük özellik analizi (Madde Tepki Kuramı) 

olarak adlandırılmaktadır. Örtük değişkenlerin kategorik, göstergelerinin sürekli olarak ele alındığı 

analizler örtük profil analizi olarak adlandırılmaktadır. Hem örtük değişkenlerin hem de göstergelerinin 

kategorik olarak ele alındığı analizler örtük sınıf analizi olarak adlandırılmaktadır (Lanza, Flaherty ve 

Collins, 2003). 

Örtük sınıf analizi, gözlenen değişkenleri kullanarak bireyleri sınıflamak ve sınıfları en iyi şekilde ayıran 

gözlenen değişkenleri veya maddeleri belirlemekte kullanılmaktadır. Birçok alanda kullanılan örtük sınıf 

analizi, istatistiksel algoritmaların gelişmesi ve istatistiksel yazılım çeşitliliğinin artmasıyla birlikte binary, 

ordinal ve nominal değişkenlerin ve bunların kombinasyonlarının analiz edilmesine imkan sağlamıştır 

(Nylund, Asparouhov ve Muthén, 2007). Teknik imkânların artmasıyla birlikte, kategorik örtük değişkenler 

ile farklı ölçek türlerindeki gözlenen değişkenler arasındaki ilişkiler vasıtasıyla bireylerin yer aldıkları örtük 

sınıfların olasılık temelli belirlenmesine olanak sağlayan örtük sınıf analizi araştırmacılar tarafından sıkça 

tercih edilmektedir.  

Analizin WinLTA (Collins, Lanza, Schafer ve Flaherty, 2002), Latent Gold (Vermunt ve Magidson, 2005), 

PROC LCA (Lanza, Collins, Lemmon ve Schafer, 2007), PANMARK (van de Pol, Langeheine ve De Jong, 

1998), LEM (Vermunt, 1993) ve Mplus (Muthén, ve Muthén, 2001) gibi pek çok yazılım aracılığıyla 
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yapılabilmesi, farklı kestirim yöntemlerinin kullanılabilmesi, kullanılan gösterge değişken sayısının ve 

kalitesinin sonuçlara etki etmesi, sınıf sayısının belirlenmesi ve belirlenen sınıfların yorumlanmasının 

önemi gibi sebepler analiz aşamalarının ayrıntılı biçimde açıklandığı çalışmaların ihtiyacını 

tetiklemektedir.  

Bu çalışmanın amacı, örtük sınıf analizini tanıtmak, bir uygulama üzerinden analiz aşamalarını açıklamak, 

karşılaşılan problemleri çözmek için öneriler getirmek ve sonuçların sunumu ile ilgili örnekler sunmaktır. 

Böylece, örtük sınıf analizini kullanacak araştırmacılara yol gösterilebileceği düşünülmektedir.  

 

YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Çalışmada kullanılan veri, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonbahar döneminde Gazi Üniversitesi Gazi 

Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinden toplanmıştır (n=206).  

Verilerin Analizi 

Örtük sınıf analizi yapılırken izlenen adımlar analiz öncesi ve analiz sonrası olmak üzere iki grupta 

toplanarak aşağıda sunulmuştur:  

Analiz öncesi 

1. Analizde kullanılan değişkenlerin açıklanması  

Analizde kullanılan ve örtük değişkenin göstergeleri olarak ele alınan değişkenler ve değişkenin her bir 

düzeyindeki kişi sayıları ve oranları Tablo 1’de verilmiştir. Tabloya göre, iki kategorili olarak ele alınan 

değişkenlerin her bir düzeyindeki kişi oranları birbirine yakındır.  

Tablo 1. Psikolojik dayanıklılığın göstergeleri olarak alınan değişkenler ile ilgili bilgiler 

Değişkenler Düzeyleri Kişi sayısı  Kişi oranı  

Problem/zorluk yaşama 
0=Yaşamadım 

1=Yaşadım 

n0 = 95 

n1 = 111 

% 46 

% 54 

Hastalık, ölüm, kaza, terör, çaresizlik, doğal afet 

yaşama 

0=Yaşamadım 

1=Yaşadım 

n0 = 141 

n1 = 61 

% 70 

% 30 

Problemlerle/zorluklarla baş edebilme 
0=Baş edebildim 

1=Baş edemedim 

n0 = 68 

n1 = 138 

% 33 

% 67 

Kendini dayanıklı hissetme 
0= Hissetmiyorum 

1= Hissediyorum 

n0 = 116 

n1 = 90 

% 56 

% 44 

Kendini mücadeleci hissetme 
0= Hissetmiyorum 

1= Hissediyorum 

n0 = 129 

n1 = 77 

% 63 

% 37 

 

2. Kurulan modelin açıklanması  

Kategorik örtük değişken olarak ele alınan psikolojik dayanıklılığın göstergeleri olarak problem/zorluk 

yaşama ve problemlerle/zorluklarla baş edebilme ele alınmıştır. Kurulan bu model, Masten (2015) 

tarafından önerilen model temel alınarak yapılmıştır. Bu modele göre bireyler, yaşanan zorluk ve zorlukla 

baş edebilme bakımından dört grupta yer alabilirler: savunmasızlık, yeterlilik, uyumsuzluk ve dayanıklılık. 

Bir örtük sınıf modelinde sınıf sayısı teorik bir temele dayandırılarak belirlenebileceği gibi veri temelli de 

belirlenebilir. Eğer veri temelli bir sınıf belirleme işlemi yapılıyorsa farklı sayılarda sınıfların olduğu örtük 

sınıf modelleri analiz edilip uyum indeksleri karşılaştırılarak hem en iyi uyum sağlayan model hem de 

sınıfların yorumlanabilirliği en uygun olan model seçilmelidir. Örtük sınıf sayısının belirlenmesi kadar bu 

sınıfların yorumlanabilmesi ve anlamlandırılabilmesi de kritik öneme sahiptir.  

3. Modelin tanımlanması 
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Analizin gerçekleştirilebilmesi için kurulan modelin tanımlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde 

modelin analizin edilmesi mümkün olmayacaktır. Modelin tanımlanmamış olması, kestirilecek parametre 

sayısının belirli bir veri setindeki bilgiden daha fazla olması durumudur. Örtük sınıf analizinde model 

tanımlaması için gerekli olan bir koşul, kestirilecek parametre sayısının olası tepki örüntüleri sayısına yakın 

veya daha az olmasıdır. Olası tepki örüntüsü sayısı da 2n (n=gösterge sayısı) ile hesaplanabilmektedir. Bu 

uygulama için olası tepki örüntüsü sayısı 25=32 ve serbestçe kestirilen parametre sayısı 23’tür. Modelin 

serbestlik derecesi ise şu şekilde hesaplanmaktadır: 32-23-1 = 8. Buna göre, modelin tanımlı olduğu 

söylenebilir. Bununla birlikte, örneklem büyüklüğün fazla olması da model tanımlamasını etkilemektedir 

(Lanza, Flaherty ve Collins, 2003). 

      4.   Analizde kullanılan varsayılan (default) koşulların incelenmesi 

(1) Başlangıç değerleri kullanıcı tarafından belirtilmediği takdirde Mplus 7.0 default seçenek olarak 

tesadüfi başlangıç değerleri seçmektedir. Başlangıç aşaması için 20 tesadüfi başlangıç değeri seti, final 

aşama için ise 4 optimizasyon default olarak gerçekleştirilmektedir. STARTS seçeneği kullanılarak bu 

değerler değiştirilebilir. (2) Araştırmacı tarafından aksi belirtilmediği sürece parametre kestirim yöntemi 

olarak MLR (maximum likelihood with robust standard errors) kullanılmaktadır. ESTIMATOR seçeneği 

kullanılarak kullanıcı farklı bir kestirim yöntemini seçebilir. (3) Parametre kestiriminde EM (Expectation 

Maximization) algoritması kullanılmaktadır. Bu algoritma ile her bir aşamadaki kestirim setini önceki 

aşamadaki kestirim seti ile iteratif olarak karşılaştırılarak iki kestirim seti arasındaki fark belirlenen değere 

indiğinde olabilirlik fonksiyonunun maksimum değerine ulaşır. Bu değer, global maksimum olabildiği gibi 

yerel maksimum da olabilir ki yerel maksimum değerler örtük sınıf modellerinde kritik bir konudur. Bu 

sebeple, farklı yerel maksimum değerlerin olması durumunda elde edilen maksimum olabilirlik 

kestirimlerinin en iyi çözümü gösterip göstermediği test edilmelidir (Muthén ve Muthén, 2001). 

Analiz sonrası 

1. Model uyum indekslerinin incelenmesi 

Örtük sınıf modellerinde uyum indeksleri olarak genellikle Pearson Ki-Kare İstatistiği, χ2 ve Olabilirlik 

Oranı İstatistiği, G2 kullanılmaktadır. Olabilirlik Oranı İstatistiği, tepki örüntüleri bakımından gözlenen ve 

kestirilen sıklıkların uyumunu inceleler. Olabilirlik Oranı İstatistiği, yuvalanmış modellerin 

karşılaştırılmasında kullanılabilmektedir. Ancak, modelin genel uyumu için de kabaca bilgi vermektedir. 

Uyum istatistiği, serbestlik derecesine yakın veya küçükse model-veri uyumunun sağlandığı söylenebilir 

(Collins, Fidler, Wugalter ve Long, 1993). 

2. Kestirilen parametrelerin incelenmesi 

Örtük sınıf analizinde iki tür parametre seti kestirilir: (1) örtük sınıf olasılıkları, γc ve (2) koşullu tepki 

olasılıkları, ρi|c . Örtük sınıf olasılık parametreleri, her bir örtük sınıfta yer alan evren oranını göstermektedir. 

Koşullu tepki olasılık parametreleri ise, örtük sınıf üyeliği koşulunda bir gözlenen değişkene verilecek 

belirli bir tepki olasılığını göstermektedir (Collins, Lanza, Schafer ve Flaherty, 2002). Bu parametrelerin 

kestirimi için iki temel varsayım vardır: (1) Bir örtük sınıfta yer alan tüm bireyler aynı koşullu tepki 

olasılığına sahiptir, (2) her bir örtük sınıfta, göstergeler birbirinden bağımsızdır.  

3. Örtük sınıf profillerinin çıkarılması  

Bu aşama, örtük sınıf analizi sonucunda elde edilen sınıfların tepki örüntülerinin incelenmesini 

içermektedir. Bunun için koşullu tepki olasılık parametrelerinin incelenmesi gerekmektedir.  

 

 

4. Örtük sınıfların yorumlanması 
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Bu aşama ise, bir önceki aşamada belirlenen örtük sınıf profilleri temel alınarak sınıflar hakkında yorum 

yapılması ve bu sınıfların anlamlandırılmasını içermektedir. 

BULGULAR 

Bulgular, model uyum indekslerinin incelenmesi, kestirilen parametrelerin incelenmesi, örtük sınıf 

profillerinin çıkarılması ve örtük sınıfların yorumlanması başlıkları altında açıklanmıştır.  

 

1. Model uyum indekslerinin incelenmesi 

Psikolojik dayanıklılık örtük değişkeni ve göstergeleri olarak ele alınan maddeler arasındaki ilişkinin 

kurulduğu model veri ile uyum sağlamıştır, G2 (8, N=206) = 11.469, p > .05 . Eğer farklı örtük sınıf 

sayılarına sahip yuvalanmış modeller kullanılsaydı Mplus tarafından verilen LL (Loglikelihood), AIC 

(Akaike Information Criteria) ve BIC (Bayesian Information Criteria) değerleri modellerin 

karşılaştırılmasında kullanılacaktı. Bu değerler arasında en küçük değerlere sahip modelin en iyi uyumu 

sergilediği yorumu yapılacaktı. Bunlara ek olarak, her ne kadar model uyumunun bir göstergesi olmasa da 

sınıflama doğruluğunu gösteren entropi değeri Mplus tarafından hesaplanmaktadır. Entropi değeri 0 ve 1 

arasında değerler alabilir ve bu değerin 1’e yaklaşması sınıflama kesinliğinin yüksek olduğunu gösterirken 

0’a yakın değerler alması sınıflama kesinliğinin düşük olduğunu göstermektedir. Analiz edilen bu model 

için entropi değeri 0.85 olarak elde edilmiştir. Bu model için sınıflama kesinliğinin yüksek olduğu yorumu 

yapılabilir.  

 

2. Kestirilen parametrelerin incelenmesi 

Analiz sonucunda kestirilen örtük sınıf olasılık ve koşullu tepki olasılık parametreleri Tablo 2’de 

verilmiştir. Her bir örtük sınıf için parantez içinde verilen olasılık parametreleri, her bir örtük sınıfta yer 

alan evren oranını temsil etmektedir. Örtük sınıf üyeliği koşulunda, gözlenen değişkenlere verilecek tepki 

olasılıkları ise tablonun alt bölümünde verilmiştir.  

 

Tablo 2. Örtük sınıf olasılık ve koşullu tepki olasılık parametreleri 

 

Değişkenler Düzeyleri 
Örtük sınıf 1 

( 0.23) 

Örtük sınıf 2 

(0.31) 

Örtük sınıf 3 

(0.24) 

Örtük sınıf 4 

(0.22) 

Problem/zorluk yaşama 
0 

1 

0.16 

0.84 

0.02 

0.98 

0.84 

0.16 

1.00 

0.00 

Hastalık, ölüm, kaza, terör, 

çaresizlik, doğal afet yaşama 

0 

1 

0.61 

0.39 

0.49 

0.51 

0.94 

0.06 

0.83 

0.17 

Problemlerle/zorluklarla baş 

edebilme 

0 

1 

0.15 

0.85 

0.07 

0.93 

0.73 

0.27 

0.45 

0.55 

Kendini dayanıklı hissetme 
0 

1 

0.22 

0.78 

0.82 

0.18 

1.00 

0.00 

0.09 

0.91 

Kendini mücadeleci hissetme 
0 

1 

0.00 

1.00 

1.00 

0.00 

0.91 

0.09 

0.45 

0.55 

Not: 0.50’den büyük olan olasılıklar koyu yazılmıştır.  

 

Tablo 2, bireylerin % 23’ünün örtük sınıf 1’de, % 31’inin örtük sınıf 2’de, % 24’ünün örtük sınıf 3’te ve % 

22’sinin örtük sınıf 4’te yer alacağı bulgusunu sunmaktadır. Koşullu tepki olasılıkları da göstermektedir ki 

örneğin; örtük sınıf 1’de yer alan bir bireyin problem/zorluk yaşama olasılığı 0.84, hastalık, ölüm vb. 

zorlukları yaşama olasılığı 0.39, problemlerle/zorluklarla baş edebilme olasılığı 0.85 ve kendini 

dayanıklı/mücadeleci hissetme olasılıkları sırası ile 0.78 ve 1.00’dir.  
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3. Örtük sınıf profillerinin çıkarılması  

Bu adım, koşullu tepki olasılık parametrelerinin görselleştirilmesi ile gerçekleştirilecektir. Analizin 

yapıldığı Mplus 7.0, bu parametreleri her bir gözlenen değişken için sunmaktadır. Bu sebeple, tüm gözlenen 

değişkenlere ait koşullu tepki olasılıkları Microsoft Excel Ofis programı yardımıyla görselleştirilmiştir ve 

Şekil 1’de sunulmuştur.  

Şekil 1 incelendiğinde, örtük sınıf 1 ve örtük sınıf 2’de yer alan bireylerin zorluk yaşama ile ilgili olan 

problem/zorluk yaşama ve hastalık, ölüm vb. yaşama olasılıkları yüksek iken örtük sınıf 3 ve örtük sınıf 

4’te yer alan bireylerin bu değişkenlere evet yanıtını verme olasılığı oldukça düşüktür. Zorluk yaşama 

bakımından yüksek olasılığa sahip örtük sınıf 1’de yer alan bireylerin psikolojik dayanıklılık ile ilgili olan 

problemlerle/zorluklarla baş edebilme, kendini mücadeleci ve dayanıklı hissetme değişkenlerine olumlu 

yanıt verme olasılıkları yüksektir. Zorluk yaşama bakımından yüksek olasılığa sahip örtük sınıf 2’de ise 

bireylerin psikolojik dayanıklılık ile ilgili olan değişkenlere olumlu yönde yanıt verme olasılıkları düşüktür. 

Zorluk yaşama bakımından düşük olasılığa sahip örtük sınıf 3’teki bireylerin psikolojik dayanıklılık ile 

ilgili olan değişkenlere olumlu yanıt verme olasılıkları düşük iken düşük zorluk düzeyindeki örtük sınıf 

4’te yer alan bireylerin psikolojik dayanıklılık ile ilgili değişkenlere olumlu yanıt verme olasılığı yüksektir.   

  

 
 

Şekil 1. Örtük sınıf profilleri 

 

4. Örtük sınıfların yorumlanması 

Bu aşama, bir önceki adımda belirlenen örtük sınıf profilleri temel alınarak sınıfların adlandırılması ve 

yorumlanmasını içermektedir. Problem/zorluk yaşama ve problemlerle/zorluklarla başa çıkabilme 

düzeyleri bakımından profilleri belirlenen örtük sınıflar Masten (2015) tarafından önerilen model ile bir 

arada değerlendirilerek Şekil 2’de verildiği şekilde sınıflanmıştır.  

 

Zorlukla baş 

edebilme 

Yüksek 
Yeterlik 

(Örtük sınıf 4) 

Dayanıklılık 

(Örtük sınıf 1) 

Düşük 
Savunmasızlık 

(Örtük sınıf 3) 

Uyumsuzluk 

(Örtük sınıf 2) 

 Düşük Yüksek 

Zorluk yaşama 

 

Şekil 2. Örtük sınıfların adlandırılması 
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Şekil 2’ye göre, hem zorluk yaşama bakımından hem de zorlukla baş edebilme bakımından yüksek düzeyde 

bulunan ve örtük sınıf 1 olarak elde edilen sınıf dayanıklılık sınıfıdır. Örtük sınıf 2 uyumsuzluk,  örtük sınıf 

3 savunmasızlık ve örtük sınıf 4 yeterlik grubu olarak adlandırılmıştır. Eğer sınıflar veriye dayalı 

belirlenmiş olsaydı bu adlandırmalar tepki örüntüleri temel alınarak yapılmalıydı 

SONUÇ 

Bu çalışmada, örtük sınıf analizinin tanıtılması, örnek bir uygulama üzerinden analiz aşamalarının 

açıklanması, analiz sırasında dikkat edilmesi gereken konuların vurgulanması ve sonuçların sunumu ile 

ilgili örneklerin sunulması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için örtük sınıflar için teorik bir modelin 

mevcut olduğu psikolojik dayanıklılık üzerinden bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Örtük sınıf analizi ile 

ilgili adımların analiz öncesi ve sonrası olarak gruplanması ve her adımın örnekler ile açıklanarak verilmiş 

olmasının bu analiz yöntemini kullanacak araştırmacılara yol göstereceği düşünülmektedir. Bu çalışma, 

kullanılan gösterge değişkenler bakımından bir sınırlılığa sahiptir ancak çeşitli gösterge değişkenler 

kullanılarak bu sınırlılığın üstesinden gelinebilir. Ayrıca, bu uygulama örneğine örtük sınıf analizinin daha 

gelişmiş uygulamaları olan kovaryant değişkenlerin yer aldığı örtük sınıf analizi ve çok düzeyli örtük sınıf 

analizi de dâhil edilerek daha zengin bir örnek oluşturulabilir. 
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Özet: Bu çalışmada uluslararası öğrenci bilgi ve becerilerini değerlendirme programlarından birisi olan PISA 2015 

verilerinden Türkiye, Kosova ve Singapur öğrenci anketindeki fen öz yeterliği maddelerinin ölçme modeli incelenerek 

bu ülkelere göre önerilen modelin değişmezliğini incelemek amaçlanmıştır. Öğrenci başarılarının 

karşılaştırılabilirliğinin sağlanmasında en temel özelliklerden birisi ölçümlerin geçerliğinin sağlanmasıdır. Çünkü aynı 

yapının farklı gruplarda karşılaştırılabilirliğinin sağlanması yapının ya da ölçülen özelliğin her grupta aynı 

göstergelere sahip olmasını başka bir deyişle benzer anlama gelmesini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda ölçme 

değişmezliğini test etmek için çok gruplu doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Her üç ülke için, fen öz yeterliği 

yapısının göstergeleri olan 8 maddenin faktör yapısı incelenerek ölçme modeli oluşturulmuştur. Ölçme modeline göre 

tek faktörlü yapı elde edilmiştir. Elde edilen ölçme modelinin ülkelere göre değişmezliği şekilsel, metrik, ölçek ve 

katı değişmezlik olmak üzere dört basamakta incelenmiştir. Yuvalanmış modellerin test edilmesinde örneklem 

büyüklüğünden daha az etkilenen uyum iyiliği indekslerinden CFI ve TLI değerleri arasındaki farklar alınmıştır. 

Ölçme değişmezliği için incelenen uyum iyiliği indekslerine göre fen öz yeterliği yapısı kısmi değişmezlik koşullarını 

sağlamaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ölçme değişmezliği, çok gruplu doğrulayıcı faktör analizi, PISA, fen öz yeterliği.  

 

GİRİŞ  

Uluslararası öğrenci değerlendirme platformlarından birisi olan PISA (Program for International Student 

Assessment); ülkelerin eğitim sistemlerindeki geliştirilmesi gereken ve eksik olan kısımları 

belirleyebilmelerini sağlar. Eğitim sistemindeki aksaklıkların ülkelere göre sınıflandırılmasında temel 

ölçüt, ülkelerin bu sınavlardan elde ettikleri başarı sıralamalarıdır. Bu anlamda ülke başarılarının doğru 

karşılaştırılması hususu önem taşımaktadır. Doğru karşılaştırmanın yapılabilmesi, ölçülen yapının farklı 

gruplarda aynı anlama sahip olmasını gerektirmektedir (Stein, Lee ve Jones, 2017). 

Bir yapıyı ölçmek için tasarlanan ölçme aracı, farklı gruplarda aynı modeli oluşturamaz ise, bu durum elde 

edilen ölçümlerin farklı psikometrik özelliklere sahip olduğunu gösterebilmektedir (Meredith ve Horn, 

2001). Bu özellik sağlanamazsa, yapının farklı gruplarda aynı olduğunu söylemek mümkün olamamaktadır 

(Steinmetz, Schwartz ve Schmidt, 2009). Bu durumda tüm gruplar için genelleme yapmak yanlış olabilir 

(Başusta & Gelbal, 2015). Bununla birlikte, gruplar arasındaki bu farkın; bireylerin yetenek düzeyleri 

arasındaki gerçek farklılıklardan mı yoksa ölçek maddelerinin farklı psikometrik özelliklerinden mi 

kaynaklandığı araştırılmalıdır (Cheung ve Rensvold, 2002). Gruplar arasındaki bu farklılıklar yapısal 

parametrelerden kaynaklanabilir. Bu nedenle, gruplar arasındaki yapısal eşitliklerin karşılaştırılması ya da 

ölçme modellerinin eşitliğinin incelenmesi önemlidir. Özellikle (farklı kültürlerde yaşayan, farklı dilleri 

konuşan vb. durumlar) heterojen grupların (farklı kültürlerde yaşayan, farklı dilleri konuşan vb. durumlar) 

olduğu çalışmalarda ölçme değişmezliğinin değerlendirilmesi oldukça önemlidir.  

Bu çalışmanın amacı, PISA 2015 öğrenci anketinde yer alan fen öz yeterliği yapısını incelemek ve bu 

faktörel yapının farklı başarı düzeylerinde yer alan üç ülke (Singapur, Türkiye, Kosova)’ye göre ölçme 

değişmezliğini değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmaktadır: 

a) Her bir grupta fen öz yeterliği yapısının ölçümlerinden elde edilen faktörel model nasıldır? 

b) Şekilsel değişmezlik koşulları belirlenen gruplara göre sağlanmış mıdır? 

c) Yapısal değişmezlik koşulları belirlenen gruplara göre sağlanmış mıdır? 
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d) Metrik değişmezlik koşulları belirlenen gruplara göre sağlanmış mıdır? 

e) Katı değişmezlik koşulları belirlenen gruplara göre sağlanmış mıdır? 

Teori 

Ölçme değişmezliği  

Bu çalışmada ölçme değişmezliğini incelemek için ölçülen değişkenler arasındaki ilişkileri kestiren ve 

model veri uyumunun incelenmesi için indisler sağlayan çok gruplu DFA kullanılmıştır  (Stein, Lee and 

Jones, 2006). Doğrulayıcı faktör analizinin teorik genel yapısı aşağıdaki gbi ifade edilebilir: 

𝑥𝑖= τ𝑖+𝜆𝑖𝑗𝜉𝑖𝑗+𝛿𝑖                                                                                                        (Eşitlik 1) 

Eşitlik 1’de i maddesi için gözlenen cevap olan 𝑥𝑖, gizil yapının (𝜉𝑖𝑗), lineer bir fonksiyonu olarak ifade 

edilmektedir. 𝜆𝑖𝑗, 𝑥𝑖’nin regresyon eğimi ya da ölçümün faktör yükü veya metriği olarak ifade edilebilir. 

Gizil yapının bir birimlik değişmesine bağlı olarak 𝑥𝑖’de beklenen değişim miktarının kaç birim olacağını 

göstermektedir. Sabit terim τ𝑖 , gizil yapı 0 değerinde iken, 𝑥𝑖’nin beklenen değerini göstermektedir. Eğer 

her bir grup için aynı faktör yapısının sağlandığı varsayılırsa, model aşağıdaki gibi olacaktır: 

𝑥𝑔=𝜏𝑔+ʌ𝑔𝜉𝑔+𝛿𝑔                                                                                                         (Eşitlik 2) 
Model I-Şekilsel Değişmezlik: Şekilsel model başlangıç modelidir ve sınırlandırılmamıştır. Başka bir 

deyişle aynı yapının farklı gruplarda karşılaştırılmasında parametrelerin karşılaştırılması ile ilgili 

sınırlandırması yoktur. Bu modelde, faktörler ile göstergeleri arasındaki ilişkilerin ve faktörel yapının her 

bir grup için aynı olması beklenmektedir (Widaman & Reise, 1997). Bu durumda ölçülen yapı her grupta 

aynı şekilde temsil edilmektedir. Ölçme değişmezliğinin ilk aşaması olan başlangıç modelinden sonraki 

aşamalarda yer alan modeller daha sınırlayıcı olacaktır.  

Model II-Metrik Değişmezlik: Ölçme değişmezliği modellleri aşama aşama daha sınırlayıcı olarak 

ilerlediği için yuvalanmış modellerdir. Bu modelin sağlanmasının ön koşulu da şekilsel modelin 

sağlanmasıdır.  Şekilsel modelin sağlanması ile birlikte bu modelin testi için faktör yüklerinin gruplar 

arasında eşitliği sınırlandırması getirilir: 

A =B = … G                                                                                                                                                               (Eşitlik 3) 

Metrik değişmezliğin sağlanması; grup ölçümlerinin aynı şekilde derecelendiği şeklinde yorumlanabilir. 

Bu nedenle, ölçeğe göre elde edilen değerler gruplarda aynı anlama sahiptir (Meredith, 1993).  

Model III-Ölçek Değişmezliği: Ölçek değişmezliğinin sağlanmasının ön koşulu metrik değişmezliğin 

sağlanmasıdır. Metrik değişmezlik sağlandıktan sonra bu modelin testi için regresyon eşitliğindeki 

sabitlerin gruplar arasında eşitliği sınırlandırılması getirilir: 

Ho: A = B = … = G                                   (Eşitlik 4) 

Model IV-Katı Değişmezlik: Katı değişmezliğin sağlanması için ön koşul ölçek değişmezliğinin 

sağlanmasıdır. Bununla birlikte katı değişmezlik gruplar arasında hata varyanslarının eşitliği ile test 

edilmektedir. Bu modelde tüm faktör yükleri, sabitler ve hata varyansları gruplar arasında eşit olmaktadır. 

Bu model ölçme değişmezlğinin en sınırlandırılmış modeli olduğu için uygulamada sağlanması da oldukça 

güçtür. Katı değişmezliğin sağlanması gözlenen puanların gizil değişkenlerle ilişkili olduğunu 

göstermektedir. Başka bir ifadeyle, aynı gizli yapı düzeyinde olan bireyler, grup üyelikleri ne olursa olsun, 

gözlenen değişken üzerinde aynı puanı elde etmektedir.  

YÖNTEM  

Katılımcılar  

Bu çalışmada PISA 2015 verilerinden Türkiye, Kosova ve Singapur öğrenci anketindeki fen öz yeterliği 

maddelerinin ölçme modeli belirlenerek bu ülkelere göre önerilen modelin değişmezliğini incelemek 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çalışma evreni PISA 2015’e katılan ülkelerin 15 yaş grubu 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Örneklem ise Türkiye, Kosova ve Singapur öğrenci anketini cevaplayan 

15834 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin ülkelere göre dağılımları Tablo 1’de belirtilmiştir.  

Tablo 1. PISA 2015 Öğrenci Anketi Verilerinin Üç Ülkeye Göre Frekans Dağılımı  

Ülkeler Başlangıç Frekansı  Son Frekans* Yüzde % 
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Kosova 4826 4564 28,8 

Singapur 6115 5853 37,0 

Türkiye 5895 5417 34,2 

Toplam 16836 15834 100,0 
(Son frekans*: Kayıp veri ve uç değer analizleri ile silinen verilerden sonraki frekanslar) 

Veri toplama araçları 

Bu çalışmada, ölçme aracı olarak PISA 2015 öğrenci anketindeki fen öz yeterliği maddeleri kullanılmıştır. 

Öğrencilerden, “kolaylıkla yapabilirim”, “biraz çabayla yapabilirim”, “kendi başıma yapabilmek için 

çabalarım”, “yapamam” kategorileri ile dörtlü likert tipi bir cevaplama ölçeği kullanarak,  farklı bilim 

görevlerinde nasıl performans göstereceklerini derecelendirmeleri istenmiştir. Kullanılan değişkene ait 

maddeler Tablo 2’de gösterilmektedir: 

            Tablo 2. PISA 2015 Öğrenci Anketinde Kullanılan Değişkenler 

Değişken 

Kodu 

Maddeler 

ST129Q01TA Sağlık ile ilgili bir gazete raporunun altında yatan bilim sorusunu 

tanımlayınız. 

ST129Q01TA Depremlerin bazı bölgelerde diğerlerinden daha sık meydana geliş 

sebebini açıklayınız. 

ST129Q01TA Bir hastalığın tedavisinde antibiyotiğin rolünü tanımlayınız. 

ST129Q01TA Atıkların imhasıyla ilgili bilim sorusunu tanımlayınız. 

ST129Q01TA Çevreye yapılan değişikliklerin, belirli türlerin hayatta kalmasını 

nasıl etkileyeceğini tahmin ediniz. 

ST129Q01TA Gıda maddelerinin etiketlenmesinde sağlanan bilimsel bilgileri 

yorumlayınız. 

ST129Q01TA Mars'taki yaşam olasılığı hakkındaki yeni kanıtların bu konudaki 

fikrinizi değiştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini tartışınız. 

ST129Q01TA Asit yağmurlarının oluşumunu daha iyi açıklamalarla tanımlayınız. 

Verilerin Analizi  

Verilerin analizi iki basamaktan oluşmaktadır. İlk aşamada çok değişkenli analizlerin temel varsayımlarının 

sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmiş ve bu doğrultuda normallik, kayıp veri, doğrusallık ve uç değer 

analizleri yürütülmüştür. İkinci adımda ise ölçme değişmezliği için gerekli analizler yapılmıştır. 

Tek değişkenli ve çok değişkenli normallik için SPSS 21.0’te her bir değişkene ait betimleyici istatistikler 

incelenmiştir. Değişkenler arasında beklenen doğrusal ilişkiler için değişkenlere ait serpme grafikleri 

incelenmiştir.  

Kayıp veri analizi kapsamında öncelikle Türkiye, Singapur ve Kosova verilerinde seçilen alt ölçeğe ait hiç 

cevaplanmamış madde örüntülerine sahip bireyler analizden çıkarılmıştır. Diğer kayıp değerleri belirlemek 

için SPSS 21.0’te kayıp değer analizi yapılarak kayıp değerlerin miktarları ve örüntü oluşturup 

oluşturmadıkları saptanmıştır. Kayıp değerlere EM (expectatition maximization) ataması yapılmıştır.  

Uç değerler, tek değişkenli ve çok değişkenli uç değerler olmak üzere iki aşamalı incelenmiştir. Tek 

değişkenli uç değerler için histogramlar ve kutu grafikleri kullanılmıştır, ayrıca z değerlerine göre +-3 aşan 

değerler silinmiştir. Çok değişkenli uç değerleri belirlemek için verilerin mahanaobis uzaklıkları 

hesaplanmıştır. Mahalanobis uzaklığı, normallikten uzaklığın çok değişkenli bir ölçüsüdür ve ki kare 

dağılımı kullanılarak değerlendirilebilir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Yapılan veri temizleme 
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işlemlerinden sonra geriye kalan frekanslar Tablo 1’de yer almaktadır. İlk aşamada yapılan analizler sonucu 

kalan verilerin çok değişkenli istatistiklere uygun olduğu sonucuna varılmıştır.  

İkinci aşamada ölçme değişmezliğini incelemeden önce fen öz yeterliği yapısı, gizil yapı ve göstergeleri 

arasındaki ilişkileri modelleyen istatistiksel yöntemlerden doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile 

incelenmiştir. Model veri uyumu sağlandıktan sonra ölçme değişmezliğini incelemek için çok gruplu DFA 

kullanılmıştır. Model değişmezliği testi için iyilik uyum indekslerinin (ki kare değerleri, RMSEA, SRMR, 

TLI, CLI) kabul edilebilir aralıkta olup olmadığı incelenmiştir. Ki kare fark testinin örneklem büyüklüğüne 

olan duyarlılığı özellikle büyük örnekleme sahip çalışmalarda oldukça sınırlayıcı olmaktadır, bu sebeple 

diğer uyum iyiliği indeksleri ile birlikte değerlendirilmiştir. (Jöreskog & Sörbom, 1993). Model-veri 

uyumunu değerlendirilmesinde “RMSEA<.08, CFI/TLI>.90, SRMR<.40” kriterleri dikkate alınmıştır 

(Savalei & Bentler, 2005). Bu kriterler sağlandığında, model-veri uyumunun sağlandığı kabul edilir 

(Tabachnick & Fidell, 2013). Ölçme değişmezliğinin değerlendirilmesinde aşamalar hiyerarşik ilerlediği 

için daha sınırlayıcı olan model ile daha az sınırlayıcı model arasındaki fark incelenmektedir. Bu bağlamda, 

iç içe geçmiş modelleri test ederken örneklem büyüklüğünden daha az etkilenen ΔCFI ve ΔTLI indeksleri 

incelenmiştir. Cheung ve Rensvold (2002) model uyum indekslerini belli değişkenlere göre 

değerlendirdikleri simülasyon çalışmalarında ΔCFI indeksinin örneklem büyüklüğünden, modeldeki 

değişken sayısından daha az etkilendiğini göstermişlerdir.  Model veri uyumu sağlamak için bu değerlerin 

artışının/azalışının oldukça küçük olması istenmektedir. Daha sınırlayıcı model ile başlangıç modeli 

arasındaki CFI ve TLI değerlerinin artışını temsil eden bu indeksler -0.01 ≤ΔCFI ≤ 0.01 ve -0.01 ≤ 

ΔTLI≤0.01 aralığında olmalıdır (Cheung and Rensvold, 2002; Brannick, 1995; Kelloway, 1995; 

aktaran: Uyar ve Doğan, 2014). Bu durumda, iç içe geçmiş bu modeller arasından daha sınırlandırılmış 

olan model seçilir ve bir sonraki adıma geçilebilir. 

BULGULAR 

PISA 2015 öğrenci anketinde yer alan fen öz yeterliği sorularının faktör yapısını belirlemek için üç 

ülkenin verilerine öncelikle açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Fen öz yeterliği yapısına ait 

faktör sayısı Şekil 1’de görüldüğü gibi öz değerlere göre incelenmiştir:  

   
Şekil 1. Sırası ile Türkiye, Kosova ve Singapur ülkelerinin “fen öz yeterliği” yapısına ilişkin faktör 

sayısı-öz değer grafikleri 

 

Şekil 1 incelendiğinde tek faktörlü yapının varlığı her üç ülke içinde aşikârdır. Fen öz yeterliği yapısının 

göstergeleri olan 8 madde incelenen üç ülke için de tek faktöre yüklenmiştir. Bu faktöre ait öz değerler 

sırasıyla Türkiye, Kosova ve Singapur için 4.76; 3.83; 4.59 bulunmuştur. Faktörün açıkladığı toplam 

varyans değeri ise üç ülke için %48-%54 arasındadır. Tek faktörlü bu yapının incelenen üç ülke için de 

doğrulanması için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu analize göre test edilen ölçme modeline göre 

elde edilen sonuçlar Tablo 3’te özetlenmiştir.  

 
Tablo 3. DFA Sonuçlarına Göre Uyum İndeksleri Değerleri 

 𝜒2 Df CFI TLI Faktör yapısı 

Kosova  349,754* 20 0,97 0,958 1F 
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Türkiye  1421,742* 20 0,939 0,914 1F 

Singapur  704,784* 20 0,968 0,955 1F 

Not: * p<0,01; 1F tek faktörlü yapı. 

Tablo 3’te yer alan sonuçlara göre ölçme modelinin uyum indekslerinin her üç ülke için de kabul edilebilir 

aralıkta olduğu söylenebilir.  
Doğrulayıcı faktör analizi ile modellerin test edilmesinden sonra ölçme modelinin değişmezliği Türkiye, 

Singapur ve Kosova ülkelerine göre test edilmiştir. Ölçme değişmezliği analizine ait bulgular Tablo 4’te 

yer almaktadır.  

Tablo 4. Ölçme Değişmezliği Aşamalarından Elde Edilen Uyum İndeksleri  

 

 

 

 

       

p*<0,01 

Tablo 4’ün ilk satırında yer alan ve ölçme değişmezliğinin ilk aşaması olan şekilsel değişmezlik modelinde 

bütün parametreler serbest kestirilmiştir. Başlangıç modeli olarak görülen bu modelde elde edilen 

değerlerin kabul edilebilir aralıkta olduğu görülmektedir (RMSEA = 0,072, CFI = 0,957, TLI = 0,940). 

Böylece tek faktörlü fen öz yeterliği yapısının her üç ülke içinde aynı şekilde modellendiği söylenebilir.  

Metrik değişmezlik için modele faktör yüklerinin eşitliği sınırlandırılması getirilmiştir. Adımsal olarak test 

edilen ölçme değişmezliği aşamaları için metrik model ile başlangıç modelinin CFI ve TLI değerleri 

arasındaki fark hesaplanmıştır. Buna göre ΔCFI ve ΔTLI değerleri kabul edilebilir aralıktadır (ΔCFI=0.007 

ve ΔTLI=-0.005). Bu durumda maddeler ile faktör arasındaki ilişkinin her üç ülke içinde aynı olduğu 

söylenebilir.  

Bir sonraki aşamada ölçek değişmezliği modeli için ΔCFI ve ΔTLI değerleri hesaplanmıştır. Fakat bu 

aşamada elde edilen değerler (ΔCFI= 0.066 ve ΔTLI=0.039) -0.01 ≤ΔCFI ≤ 0.01 ve -0.01 ≤ ΔTLI≤0.01 

kriterlerini sağlamamaktadır. Ayrıca RMSEA değeri de kabul edilebilir düzeyde değildir. Bu durumda 

ülkeler için oluşturulan modellerdeki regresyon sabitlerinin denkliği hipotezi sağlanamamaktadır.  

Ölçme değişmezliği aşamalarındaki modeller hiyerarşik olarak ilerlemekteydi. Ölçek değişmezliği modeli 

sağlanamadığından dolayı bir sonraki modelin testine geçilememektedir. Bu durumda katı değişmezliğin 

doğrudan sağlanmadığı sonucuna varılabilir. Tablo 4’te katı değişmezlik için hesaplanan ΔCFI ve ΔTLI 

fark değerleri de modelin testine gerek duyulmadığını göstermektedir.  

SONUÇ 

Ölçme değişmezliği analizi bulguları ile fen öz yeterliği yapısının belirlenen ülkelere göre şekilsel ve 

yapısal değişmezlik modellerini sağladığı görülmüştür. Metrik değişmezliğin sağlanması grup 

karşılaştırmalarının anlamlı olabilmesi için bir önkoşul olarak görülmektedir (Bollen, 1989b). Bu bağlamda 

bu ülkelere ait başarı düzeylerinin karşılaştırılmasının anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır.  

Ölçme değişmezliğinin ilk iki modelinin sağlanması fen öz yeterliğinin göstergeleri olan maddelerden elde 

edilen ölçme modelinin psikometrik özelliklerinin alt gruplarda genelleştirilebileceğini göstermektedir.  

Bununla birlikte bir sonraki aşama olan ölçek değişmezliği ve katı değişmezliğin sağlanamaması bazı 

gruplardaki bireylerin ölçeğe ya da puanlama biçimine aşina olmamalarından kaynaklı olabilir. Özellikle 

resmi dillerin bu ülkelerde farklı olması, ölçme aracının orijinal ve çevrilmiş formatına göre kullanımını 

getirir ve farklılıklara sebebiyet verebilir. Kelime dağarcığı, deyimler, dilbilgisi, sözdizimi ve farklı 

kültürlerin ortak deneyimlerindeki farklılıklar diğer aşamalardaki değişmezlik hipotezlerinin 

sağlanamamasının nedenleri arasında yer alabilir (Malpass, 1977; Mullen, 1995). Fakat daha önce de 

Adımlar 𝝌𝟐 Df CFI TLI ΔCFI ΔTLI RMSEA 

Model-1 (Şekilsel 

Değ.)  

1707.027* 60 0.957 0.940 - - 0,072 

Model-2  

(Metrik Değ.) 

1993.502* 76 0.950 0.945 0.007 -0.005 0.069 

Model-3  

(Ölçek Değ.) 

4289.422* 92 0.891 0.901 0.066 0.039 0.093 

Model-4  

(Katı Değ.) 

8585.006* 108 0.780 0.829 0,177 0,111 0,122 
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belirtildiği gibi ölçek ve katı değişmezlik hipotezleri genellikle teorik değerlendirmelerin yer aldığı 

çalışmalarda sağlanabilmektedir. 
Şekilsel model sağlandıktan sonra diğer aşamalı modellerden herhangi birisinin sağlanamaması durumunda 

kısmi ölçme değişmezliğin incelenebileceği Shavelson ve Muthen (1989) tarafından ifade edilmiştir (Önen, 

2009). Araştırmacıların bu gibi durumlarda ayrıca kısmi değişmezlik aşamalarını da incelemeleri 

önerilebilir.  Ayrıca bu çalışmada ÇGDFA için örneklem büyüklüğünden ki kare fark testine göre göre daha 

az etkilenen ΔCFI ve ΔTLI farkları incelenmiştir. Cheung ve Rensvold (2002)’nin uyum iyiliği indekslerini; 

madde sayısı, faktör sayısı, örneklem büyüklüğüne göre çok yönlü varyans analizi ile incelediği çalışmada 

ΔCFI, ΔGamma Hat ve ΔMcDonald’ın Noncentrality indekslerinin diğer indekslere göre bu değişkenlerden 

daha az etkilendiğini ifade etmiştir. Ölçme değişmezliği çalışmaları için ΔCFI ve ΔTLI’nın yanı sıra bu 

indeksler de kullanılarak model incelemeleri yapılabilir.  
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Özet: Öğrenci ve öğretmenlerin görme engelli öğrencilere ulusal sınavlarda sağlanan mevcut test uygulamalarıyla ve 

bilgisayar ortamında sesli test uygulaması ile ilgili görüşlerini belirlemenin amaçlandığı bu araştırma durum çalışması 

desenindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara’da bulunan iki görme engelliler ortaokulunun (Mitat Enç ve 

Gören Eller) yedi öğretmeni ve altı öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrenciler 2014-2015 eğitim öğretim yılında okullarını 

sekizinci sınıfında bulunmaktadırlar. Öğrencilerin tamamı görme engellidir ve temel eğitimden ortaöğretime geçiş 

(TEOG) ortak sınav uygulamalarında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okuyucu, kodlayıcı desteği ve ek süre 

olanaklarından yararlanmışlardır. Araştırmada yer alan katılımcılar belirlenirken kartopu örnekleme yönteminden 

yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Öğrenci Görüş Formu ve Öğretmen Görüşme Formu 

kullanılmıştır. Araştırma sorularına yanıt vermek amacıyla NVIVO 8 programından yararlanılarak betimsel analiz ve 

içerik analizi yapılmıştır. Öğrenci ve öğretmen görüşlerina dayalı olarak öğrencilerin özellikle şekilli sorularda sorun 

yaşadıkları, okuyucularla ilgili diksiyon, anlaşılırlık vb. konularda sorun olduğu, okuyucuların görme engelli 

öğrencilere yardımda bulundukları bulguları elde edilmiştir. Ayrıca hem öğrenciler hem de öğretmenler ulusal 

sınavların bilgisayar ortamında verilmesine olumlu yaklaşmaktadırlar. Görme engelli öğrenciler için teknoloji 

olanaklarını içeren uyarlamaların yapılması önerilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Görme engelli öğrenciler, ulusal sınavlar, bilgisayar ortamında sınav 

 

GİRİŞ  

Okul içi uygulamalardan kademeler arası geçişte kullanılan ulusal sınavlara kadar geniş bir yelpazede 

öğrencilere çeşitli testler uygulanmaktadır. Bu testlerin sonuçlarından hareketle öğrenciler hakkında önemli 

kararlar verilmektedir. Testleri uygulayan kişi ya da kurumların testlerle ilgili geçerlik ve güvenirlik 

kanıtlarını elde etmeleri ve tüm öğrencilere gerçek performanslarını sergileyebilecekleri ortam 

hazırlamaları beklenmektedir. Ancak engelli bireylerin, özellikle de görme engellilerin değerlendirilmesi 

söz konusu olduğunda, standart uygulamalar yapılması onlarıngerçek performanslarını ortaya koymalarını 

engellemektedir. Bu yüzden engelli öğrenciler için testlerde uyarlama (accommodation), değişiklik 

(modification) ya da düzenleme (adaptation) yapılmaktadır. Bu uyarlama, değişiklik ve düzenlemelerin 

amacı engelli bireyin engelinden kaynaklanan özelliklerinin testin temel olarak ölçmeyi amaçladığı 

yapıdaki etkisini en aza indirmektir (Allan, Bulla ve Goodman, 2003; American Educational Research 

Association–AERA, American Psychological Association–APA ve National Council on Measurement in 

Education–NCME, 1999). Sesli okuma uyarlaması da görme engellilere Türkiye’de sağlanan olanaklardan 

biridir. 

Test uyarlamaları bir bireyin engeline ait özelliklerinin, belirlenmiş test standartlarından uzaklaşmayı 

gerektirmesi durumunda bu gereksinime yönelik gerçekleştirilen eylemlerdir (American Educational 

Research Association ve diğerleri, 1999). Allman (2006) uyarlamaların engelli öğrencilere akademik 

materyallere erişim olanağı sağlamak amacıyla var olduğunu ifade etmiştir. Görme engelli öğrenciler 

(körler ve az görenler) görsel bilgilere erişimde sorun yaşadıkları için standart testlerde akademik bilgi ve 

becerilerini göstermekte zorlanmaktadırlar. Bu yüzden özellikle yüksek beklentili (high-stake) sınavlarda 

görme engelli öğrenciler için uyarlamalar yapılmaktadır (Kim, 2012). Testlerde yapılan uyarlamalar ve 

değişiklikler; sunum (presentation), tepki (response), zamanlama (timing) ve ortam  (setting) olmak üzere 

dört kategoride değerlendirilmektedir. Sunum uyarlamaları genellikle testin adaylara Braille alfabesi ve 
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büyük puntolarla basılarak ya da ses kasetleri ve bilgisayar programları gibi alternatif uygulamalarla 

verilmesini içermektedir. Tepki uyarlamaları, adaylara teste farklı şekillerde yanıt verme olanakları tanır; 

adayların, yanıtlarını işaretlemek için yazıcı ve bilgisayar olanaklarından faydalanmalarına yönelik 

uyarlamaları içerir. Zamanlama uyarlamaları çoğunlukla sınav süresini uzatma, sık sık ara verme ve birden 

fazla test oturumu olanaklarını içerir. Ortam uyarlamaları ise  testin özel bir odada verilmesini,, dikkat 

dağıtıcı unsurları engellemek için ekranlara ve adayların çevresine yönelik yapılan diğer değişiklikleri içerir 

(American Educational Research Association ve diğerleri, 1999; Bolt, 2004; Cahalan-Laitusis, 2004; 

Thurlow, Thompson ve Lazarus, 2006). 

Amerika Birleşik Devletleri [ABD] gibi gelişmiş ülkelerde yukarıda sayılan uyarlamaların yanında, görme 

engelli öğrencilerin Braille alfabesi ile basılmış ya da bilgisayar ortamında hazırlanmış test formları 

almaları sağlanmaktadır. Bu ülkelerde testlerde görme engellilere yönelik yapılan uyarlamaların bu 

öğrencilerin gerçek performanslarını yansıtmalarına ne derece katkı sağladığının görgül kanıtları da 

sunulmaktadır (Koretz ve Barton, 2003). Buna göre testteki maddelerin Braille alfabesiyle basılması, büyük 

puntolarla basım ve maddelerin seslendirilmesi formatını kullanmak standart kâğıt kalem testini okumaktan 

daha fazla zaman aldığı için sınavlarda görme engelli öğrencilere diğer öğrencilere göre daha fazla süre 

verilmektedir (Allman, 2009). 

McDonnell, McLaughlin ve Morison (1997) testlerde görme engelliler için yapılan uyarlamaları düzeltici 

merceğe (corrective lens) benzetmektedirler. Engelli bireyler için testte değişiklik yapılması durumunda 

psikometri uzmanlarından yardım alınması gerekmektedir. Çünkü testte yapılan uyarlamaların ölçülen 

yapılardaki ve testin geçerliğindeki etkisinin değerlendirilmesi (Philips, 1994), farklı düzeydeki engellere 

ait özelliklerin test performansı üzerindeki etkisi konusunda bilgi sahibi olunması gereklidir. Çünkü testin 

asıl formundan alınan puanlarla engelliler için düzenlenmiş formlarından alınan puanların karşılaştırılabilir 

olması gerekli görülmektedir (Willingham, Ragosta, Bennett, Braun, Rock ve Powers, 1988).  

Engelli öğrencilere yönelik testlerde dikkat edilmesi gereken ilk husus, doğru uyarlamanın tercih edilmesi 

ve uygulanmasıdır. Kettler, Niebling, Mroch, Feldman ve Newell (2003) engelli öğrencilerin %20’sinin 

uyarlanmış testlerde daha düşük puan aldıkları sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca test geliştiren kurumlar 

testlerde yapılan uyarlamaların tek başına görme engelli öğrencilerin performanslarını artıracaklarını 

düşünmemelidir. Test standartları bakımından uyarlamaların etkililiği ve geçerlik kanıtları her bir engel 

grubu için ayrı yapılmalıdır (Mehrens, 1997). Bolt’un (2004) ifade ettiği gibi testlerin standart olması esastır 

ancak bu durum engelli öğrenciler için bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Özellikle öğrencilerin 

gerçek performanslarını yansıtmalarında çeşitli engeller ortaya çıkmaktadır. Bu sorunları aşmak için engelli 

öğrencilere çeşitli alternatifler sunulmalıdır (Government Accountability Office, 2011). Görme engelli 

öğrenciler için bilgisayarda sesli (computer-voiced) test sürümleri gibi alternatif test formları geliştirmekte, 

testlerin karşılaştırılabilirlikleri ve yordama geçerliğini araştırmakta, öğrencilerin teknoloji temelli testlere 

erişim olanaklarını artırmakta ve gelişen teknolojileri keşfetmektedir. Ayrıca engelli öğrencilere sınavlarda 

ne kadar ek süre verileceği ve okuyucu desteği sağlanmasının ölçülen yapıya etkisini görgül olarak 

araştırmaktadır (Educational Testing Service, 2014). Engelli bireyler için testlerde yapılan uyarlamaların 

tarihçesi incelendiğinde ABD’deki uygulamalar ön plana çıkmaktadır. 

ABD’de 1990’lı yıllara kadar engelli bireyler çoğu geniş ölçekli sınav uygulamalarında değerlendirme dışı 

tutulmaktaydılar. Ancak ilerleyen yıllarda engelli öğrencilerin bu sınavlara katılımlarının artmasıyla 

birlikte Ulusal Değerlendirme (National Assessment) ve pek çok federal değerlendirme programlarında bu 

öğrenciler de değerlendirmeye dâhil edilmeye başlanmıştır.  

 Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) olmak üzere 

iki büyük sınav merkezi bulunmaktadır. Türkiye’de ortaöğretim kurumlarına geçişte uygulanan Temel 

Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve 

Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinden 8. sınıf öğretim programları esas 

alınarak hazırlanan testler uygulanmaktadır. Bu testler birinci ve ikinci dönemde birer kez uygulanmaktadır. 

Bu sınav uygulamasında görme engelliler; “az gören öğrenciler” ve “total düzeyde görme engelli (hiç 

görmeyen) öğrenciler” olarak iki grup altında ele alınmakta ve buna göre sınavda çeşitli uyarlamalar 

sağlanmaktadır. Az gören öğrenciler istemeleri hâlinde tek kişilik salonlarda sınava girmekte ve bu 
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öğrencilere her bir test için 15 dakikalık ek süre verilmektedir. Görme engelli öğrencilere (a) okuyucu ve 

kodlayıcı, (b) 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı ve (c) okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 

punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olanaklarından biri tanınmaktadır. Total görme engelli 

öğrencilere de her bir test için 15 dakikalık ek süre verilmekte ve bu öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava 

alınmaktadırlar. Ayrıca bu öğrencilere okuyucu ve kodlayıcı desteği sağlanmaktadır. TEOG’da görme 

engelliler için ise madde muafiyeti bulunmamakta; resim, şekil ve grafik içeren maddeler yerine eş değer 

maddeler kullanılmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2013). Ancak bu maddelerin testle ölçülmek istenen 

yapıyı değiştirip değiştirmediği ya da verilen ek sürenin görme engelli öğrencilerin performanslarına ne 

gibi bir etkisinin olduğuna dair herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM], görme engelli öğrencilerin sınavlarında MEB’e benzer 

uygulamalar yapmaktadır. Ancak MEB’den farklı olarak şekil ve grafik içeren maddeler yerine alternatif 

maddeler yazılmamakta, bu maddeler total görmeyen öğrencilerin testlerinden çıkarılmaktadır (Ölçme 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2014). ÖSYM 2014 yılına kadar az gören öğrenciler için 14 punto 

büyüklüğünde soru kitapçığı hazırlarken 2015 yılından itibaren 14, 18 ve 22 punto büyüklüğünde soru 

kitapçıkları hazırlamaya başlamıştır (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2015). MEB tarafından 

yapılan Açık Ortaokul ve Açık Öğretim Lisesi sınavlarında ise görme engellilere yönelik ayrı bir kitapçık 

hazırlanmamakta, maddelerde herhangi bir değişiklik yapılmadan ve şekil içeren maddeler testten 

çıkarılmadan sadece okuyucu desteği sağlanmaktadır. Açık Ortaokul ve Açık Lise sınavlarında görme 

engelliler için ayrı test formu hazırlanmaması, görme engelli öğrencilerin şekil ve grafik içerdiği için 

yapamayacağı maddelerin testten çıkarılmaması bu okullarda öğrenim gören görme engelli öğrenciler için 

bir adaletsizlik oluşturmaktadır. 

Türkiye’de Braille yerine görme engelli öğrencilere Canlı Okuyucu Tarafından Sesli Okuma [CO] 

uyarlaması sağlanmaktadır. Bu tür uyarlamaların, görme engelli öğrencilerin gerçek performanslarını 

sergilemeleri için önlerine çıkan engelleri kaldırma konusunda yeterli olmamaktadır (Sitlington, Clark ve 

Kolstoe, 2000). Türkiye’de görme engelli öğrenciler okuyucularla ilgili sorunlar yaşamakta (Şenel, 2014; 

Tavşancıl, Uluman ve Furat, 2012) ve bu durumda başarılarının okuyucuya bağlı olduğunu düşünmektedir 

(Şenel, 2014). 

Literatür incelendiğinde sesli okuma uyarlamasının görme engelli öğrenciler için genelde yararlı olduğu 

görülmektedir (Elbaum, 2007; Elliott, Kratochwill ve McKevitt, 2001; Kim, 2012; Li, 2014; Sireci, Scarpati 

ve Li). Sesli okuma uyarlamasının insanlar tarafından yapıldığında genelde okuyucuların öğrencilere ipucu 

verecek şekilde okuma yaptıkları ifade edilmektedir. Ayrıca canlı okuyucular genelde bilgisayar ya da kaset 

uygulamalarından daha etkili bulunmaktadır. Bunun bir nedeni olarak da kaset/cd ya da yazılımların sabit 

süratle maddeleri okuması olarak gösterilmektedir (Li, 2014). 

Türkiye’de kademeler arası geçişte öğrenci seçme amaçlı kullanılan sınavlarda görme engelli öğrenciler de 

yer almaktadır. Bu öğrenciler için şekil içeren maddelere alternatif maddeler yazılmakta ya da okuyucu 

desteği sağlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayası’nın 10. maddesi “kanun önünde eşitlik”, 1739 Sayılı 

Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 8. maddesi “eğitimde fırsat ve imkân eşitliği” ve taraf ülke olarak 1990 

yılında imzalanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 23. maddesi “özürlü çocukların eğitimi” 

kavramlarına vurgu yapmaktadır. Ayrıca, görme engelli öğrencilerin ve bu öğrencilerle çalışan 

öğretmenlerin mevcut ulusal sınav uygulamaları ve sesli okuma uyarlamasının bilgisayar ortamında 

uygulanmasına ilişkin görüşlerinin alınması mevcut sorunları belirlemek ve teknoloji olanaklarından daha 

sağlıklı yararlanmak açısından gerekli görülmektedir. Bu araştırmanın problemini görme engelli 

öğrencilerin ve bu öğrencilerin öğretmenlerinin mevcut sınav uygulamaları ve bilgisayar ortamında sesli 

okuma uygulaması konusundaki görüşlerini incelemek oluşturmaktadır. Böylece kamuoyuna, ulusal sınav 

merkezlerine, karar vericilere ve araştırmacılara ışık tutacak öneriler geliştirilebileceği düşünülmektedir. 

 

Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı, öğrenci ve öğretmenlerin görme engelli öğrencilere ulusal sınavlarda 

sağlanan mevcut test uygulamalarıyla ve bilgisayar ortamında sesli test uygulaması ile ilgili görüşlerini 

belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır: 
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1. Görme engelli öğrencilerin görme engelli öğrencilere sağlanan olanaklar bakımından ulusal sınav 

uygulamalarındaki mevcut durum ve sesli okuma uyarlamasının bilgisayar ortamında uygulanmasına 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. Görme engelli öğrenciler ile çalışan öğretmenlerin, görme engelli öğrencilere sağlanan olanaklar 

bakımından ulusal sınav uygulamalarındaki mevcut durum ve sesli okuma uyarlamasının bilgisayar 

ortamında uygulanmasına ilişkin görüşleri nelerdir? 

 

YÖNTEM 

 

Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak desenlenmiştir. Durum çalışmasının en 

temel özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır. Bir başka ifadeyle bir duruma ilişkin 

etkenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler, vb.) bütüncül bir yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu nasıl 

etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine odaklanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu 

araştırmada sınavlarda görme engelli öğrencilere yapılan uyarlamalarla ilgili mevcut durumu öğrenmek 

için görme engelli öğrencilerle ve bu öğrencilerin öğretmenleri ile görüşmeler yapılmış, görme engelli 

öğrencilere yapılabilecek uyarlamalarla ilgili önerileri yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığı ile 

alınmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Ankara’da bulunan iki görme engelliler ortaokulunun (Mitat Enç ve Gören 

Eller) yedi öğretmeni ve altı öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrenciler 2014-2015 eğitim öğretim yılında 

okullarını sekizinci sınıfında bulunmaktadırlar. Öğrencilerin tamamı görme engellidir ve temel eğitimden 

ortaöğretime geçiş (TEOG) ortak sınav uygulamalarında MEB tarafından okuyucu, kodlayıcı desteği ve ek 

süre olanaklarından yararlanmışlardır. Araştırmada yer alan katılımcılar belirlenirken kartopu örnekleme 

yönteminden yararlanılmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak görme engelli öğrencilere ve öğretmenlere yönelik yarı 

yapılandırılmış görüşme formları hazırlamıştır. Bu amaçla geliştirilen görüşme formların “Öğrenci 

Görüşme Formu” ve “Öğretmen Görüşme Formu”dur (Ek 1). Formlar geliştirilirken alanyazın incelenmiş, 

öğrenciler derslerde, okulda ve sosyal ortamlarında (bilgisayar laboratuvarında ve okulun dinlenme 

salonlarında) gözlemlenmiştir. Böylece grupla daha iyi iletişim kurulmaya, öğrencilerin bilgisayar 

kullanma becerileri ve hazır bulunuşluk düzeyleri hakkında bilgi alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca 

öğretmenlerle de formal olmayan görüşmeler yapılmıştır. Daha sonra maddeler hazırlanarak ölçme ve 

değerlendirme ile dil alanlarından birer uzmandan uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşlerine göre gerekli 

gözden geçirmeler yapıldıktan sonra iki öğrenci ve iki öğretmene uygulanmış ve son düzeltmeler yapılarak 

formlara son şekli verilmiştir. 

Araştırma sorularına yanıt vermek amacıyla NVIVO 8 programı kullanılarak betimsel analiz ve içerik 

analizi yapılmıştır. Görüşme sürecinde kullanılan sorular dikkate alınarak elde edilen veriler özetlenmiş ve 

yorumlanmıştır. Katılımcılara ait bazı çarpıcı ifadelerin doğrudan alıntısı yapılmıştır. Araştırmada geçerliği 

sağlamak için tüm süreç, çalışma grubu özellikleri ve uygulama ortamları ayrıntılı olarak tanımlanmaya 

çalışılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Görüşme yapılan öğrenci ve öğretmenlerin isimleri ve kişisel bilgileri verilmemiştir. Bunun yerine her bir 

katılımcıya kod verilmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmeler için ÖÖG kodu kullanılmıştır. Burada altı 

öğrenciyle görüşüldüğü için kodlar ÖÖG1’den ÖÖG6’ya kadar devam etmiştir. Öğretmenlerle yapılan 

görüşmeler için ise EÖG kodu kullanılmıştır ve yedi öğretmenle görüşüldüğü için kodlar EÖG1’den 

EÖG7’ye kadar devam etmiştir. 

Nitel verilerin analizinde kodlama güvenirliği için ya farklı kodlayıcıların analiz sürecinde kodlama 

kuralları doğrultusunda yaptıkları kodlama sonuçları arasındaki ilişki incelenmekte ya da aynı kodlayıcı 

aynı kodlama kurallarına göre iletişim içeriğini farklı zamanlarda kodlamakta ve bu kodlama sonuçları 

arasındaki ilişki incelenmektedir  (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Bu çalışma kapsamında araştırmacı aynı 

kodlamayı iki hafta arayla iki kez yapmıştır. 

 

BULGULAR 
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Araştırma kapsamında görme engelli öğrencilerle ve bu öğrencilerin öğretmenleri ile yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

Görme Engelli Öğrencilerle Yapılan Görüşmeler 

Görme engelli öğrencilerle yapılan görüşmeler sonunda bilgisayar, insan-bilgisayar, okuyucu, 

öneri, süre ve TEOG temaları oluşmuştur. Öğrencilerle BOSS uygulaması yapılmadan önce yapılan 

görüşmelerde elde edilen temalar, alt temalar ve frekansları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 11. BO uygulaması yapılmadan önce öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen temalar ve 
alt temalar 

Tema Alt Tema f 

TEOG  10 

 Zorluk 4 

 Adalet 3 

 Şekilli maddeler 2 

 Madde sayısı 1 

Okuyucu  8 

 Anlaşılırlık 4 

 Ders 2 

 Diksiyon 1 

 Yardım 1 

Süre  6 

 Yeterli değil 4 

 Yeterli 2 

İnsan-Bilgisayar  6 

 Bilgisayar tercih 5 

 İnsan tercih 1 

Bilgisayar  5 

Öneri  2 

 Okuyucu öneri 1 

 Testin verilme şekli öneri 1 

 

Tablo 2 incelendiğinde, görme engelli öğrencilerin en çok TEOG temasına yönelik görüş 

bildirdikleri görülmektedir. İki öğrenci TEOG’u kolay olarak nitelerken iki öğrenci kolay olmadığını 

ifade etmiştir. Diğer iki öğrenci ise bu konuda yorumda bulunmamıştır. TEOG’un görme engelli 

öğrenciler için adaletli olup olmadığı ile ilgili iki öğrenci olumlu görüş bildirirken bir öğrenci olumsuz 

görüş bildirmiştir. 

Maddelerin şekilli sorulup sorulmadığı konusunda iki öğrenci yorumda bulunmuştur. Her iki 

öğrenci de fen ve matematik testlerinde şekilli maddelerin bulunduğunu ifade etmiştir. ÖÖG1 görüşünü 

şu şekilde ifade etmiştir: 

“Özellikle fen sınavı çok şekilliydi, matematikten daha da şekilliydi.” (ÖÖG1) 
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TEOG’da sorulan madde sayısı ile ilgili bir öğrenci olumlu yorumda bulunmuştur. Okuyucuların 

anlaşılırlığı konusunda dört öğrenci yorumda bulunmuştur. Üç öğrenci okuyuculardan memnun olduğunu, 

bir öğrenci ise memnun olmadığını ifade etmiştir. Örnek görüş aşağıda verilmiştir: 

“İyilerdi, anlaşılır şekilde okudular.” (ÖÖG5) 

Okuyucu teması ile ilgili iki öğrenci özellikle yabancı dil derslerinde sıkıntı yaşadıklarını 

belirtmişlerdir. Okuyucuların diksiyonunda herhangi bir sorun olup olmadığı konusunda bir öğrenci 

yorumda bulunmuştur ve şive sorunu olmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerden biri okuyucuların 

sınavlarda görme engelli öğrencilere nasıl yardım ettiklerini aşağıdaki şekilde ifade etmiştir. 

“Bence A ama sana göre bilmem gibisinden. Sonra biz de diyoruz hocam sizce A ise bizce de 

A’dır. Öyle.” (ÖÖG4) 

 Aynı öğrenci okuyucuların görme engelli öğrencilere neden yardım ettiklerini şu şekilde ifade 

etmiştir: 

“Bence okuyucular öğrencilerin hani görmüyorlar ya başarılı olmalarını istiyorlar. Çoğu öğrenci 

var düşük kapasitesi, onlara yardım etmek istiyorlar. Çok iyi bilene de zorlandığı yerde çat pat. 

Mesela hiç bilmeyen birisine 20 sorudan 11-12 tanesini yaptırıyorlar. Çünkü bir şekilde çocuğun 

oradan çıkması lazım. Benim bütün sınavlarımda ya bir ya iki tane ipucu verdiler.” (ÖÖG4) 

 Süre teması ile ilgili olarak dört öğrenci TEOG’da görme engelli öğrencilere verilen sürenin 

yetersiz olduğunu, iki öğrenci ise yeterli olduğunu düşünmektedir. 

 İnsan-bilgisayar teması ile ilgili olarak öğrencilere tercih şansı verilmesi durumunda TEOG’da 

canlı okuyucu mu yoksa bilgisayar mı tercih edecekleri sorulduğunda beş öğrenci bilgisayarı, bir öğrenci 

ise canlı okuyucuyu tercih edeceğini belirtmiştir. Örnek görüş şu şekildedir: 

“Ben okuyucu taraftarı olurum. Çünkü ne biliyim bilgisayarda arıza çıkar, bozuk olur, bir şey 

çıkar yani. Ben okuyucu almaktan taraftarım. Kabartmadan sonra en çok okuyan insana 

güvenirim.” (ÖÖG1) 

 Bilgisayar temasına giren beş yorum bulunmaktadır. ÖÖG 6 görüşünü şu şekilde ifade etmiştir: 

“Kullanmasını pek fazla bilmiyorum ama teknoloji tasarım derslerinde bilgisayar dersi alıyoruz, 

onun da bana faydası oluyor.” (ÖÖG6) 

 Öneriler temasında yer alan öğrencilerin önerileri okuyucularla ve testin verilme şekliyle ilgili 

olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. Örnek görüş aşağıda verilmiştir: 

“Canlı okuyucular tamamen şansa kalmış hocam yani ‘Piyangodan ne çıkarsa…’ diye bir şey. 

Sınav bilgisayar ortamında da verilmeli.” (ÖÖG4) 

Öğretmenlerle Yapılan Görüşmeler 

BOSS uygulaması yapılmadan önce Ankara’da bulunan Mitat Enç ve Göreneller Görme Engelliler 

Ortaokulu’nda görev yapmakta olan yedi öğretmenle görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen temalar ve alt 

temalar ile frekansları Tablo 3’te verilmiştir 

Tablo 12. BOSS uygulamasını yapılmadan önce öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen 

temalar, alt temalar ve frekanslar 

Tema Alt Tema Alt Tema f 

Okuyucu    25 

 Yardım   

  Yardım beklenti 3 

  İyi niyet/acıma 3 

  Alan dışı 1 

  İstemeden yardım 1 

  Pozitif ayrımcılık 1 

  Yardım sonuç 1 

 Ders  5 

 Okuyucu genel  4 

 Diksiyon  3 
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 Okuma hızı  2 

 Okuyucu yorgunluk  1 

TEOG   16 

 Uygunluk  4 

 Süre   

  Yeterli 3 

  Yeterli değil 1 

 Adalet  3 

 Zorluk  2 

 TEOG genel  2 

 Yıllara göre farklılık  1 

Bilgisayar   12 

 Bilgisayar genel  4 

 Kullanışlılık  4 

 Yeterlik  3 

 Orijinal uygulama  1 

Öneri   9 

 Madde öneri  3 

 Okuyucu öneri  3 

 Uygulama öneri  2 

 Değerlendirme öneri  1 

İnsan-bilgisayar   6 

 Bilgisayar tercih  3 

  Bilgisayar tercih neden 2 

 Nötr  1 

Madde   5 

 Zorlanılan maddeler   3 

 Şekilli madde  2 

 

 Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin en çok okuyucu temasına yönelik görüş bildirdikleri 

görülmektedir. Öğretmenler görme engelli öğrencilere sınavlarda yardım edildiğini düşünmektedir. Üç 

öğretmen sınava girdiklerinde öğrencilerde yardım beklentisi oluştuğunu düşünmektedirler. Bir öğretmen 

(EÖG5) sayısal derslerde bunun oluştuğunu düşünürken başka bir öğretmen (EÖG7) önceki sınav 

uygulamalarında yardım edildiğini duydukları için öğrencilerin böyle bir beklenti içine girdiklerini, bir 

diğer öğretmen (EÖG3) ise girdikleri önceki sınavlarda öğrencilere yardım edilmesi durumunda sonraki 

sınavlar için de beklenti geliştirildiğini ifade etmiştir. Öğrencilerde oluşan yardım beklentisi ile ilgili örnek 

görüş aşağıda verilmiştir: 

“Şey var öğrencilerin bilmedikleri sorularda özellikle matematik, fizik, fen gibi derslerde yardım 

beklentisi oluşuyor ister istemez.” (EÖG5) 

 Üç öğretmen, okuyucuların iyi niyetleri ya da daha önce hiç görme engelli bireyle bu kadar yakın 

olmadıkları için acımaları sebebiyle yardım ettiklerini düşünmektedir. Örnek olarak EÖG7’nin görüşü 

aşağıda verilmiştir: 

 “Şimdi ilk defa karşılaşıyor görme engelliyle. İnsan ister istemez içine acıma duygusu yerleştiği 

zaman hani ‘Bu çocuklar ne yapacak, gelecekte ne yapacak?’ endişesiyle yardım edildiğiyle 

karşılaşıyorum bazen. Hani biz ne kadar ‘Yardım etmeyin.’ desek de yardım ediliyor. Her zaman 

demiyorum ama…” (EÖG7) 

 Bir öğretmen alandan (görme engellileri ve özel eğitimi bilen) öğretmenlerin yardım etmediğini 

ifade etmiştir. Açıklaması aşağıda verilmiştir: 
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“Şimdi şöyle bir bakış açısı açarsak bu alanda çalışan, bu alanda uğraşan, bu alanla ilgili olan 

kişiler bu çocuklara kesinlikle yardım etmiyorlar. Yardım edenler alanı bilmeyen, alan dışından 

gelenler oluyor maalesef.” (EÖG3) 

 Öğretmenlerden biri yardım edilmek istenmese bile öğrencilerin ses tonundan ipucu 

yakalayabildiklerini belirtmiştir. Açıklaması aşağıda verilmiştir: 

“Aslında söylemek istemiyor. Mesela ben bir şey okuyorum ya hani çocuklar ona çok dikkatli. Biz 

konuşurken o kadar dikkat etmeyiz belki ama A şu B şu Ceeee diye sesim yükseliyormuş mesela 

çocuklara sorarken. Ama ben hani bunu kasıtlı yapmıyorum ama kendim kafamda çözdüğüm için 

bir yükselme oluyormuş onu da anlayan çok zeki çocuklar var, hepsi anlamasa da. Soruların 

canlı okuyucu tarafından okunmasında böyle bir sorun var. İstemesen de kafanda çözüyorsun, 

cevabın o olduğunu biliyorsun, işte ister istemez bir ses yükselmesi oluyormuş yani.” (EÖG7) 

 Kendisi de görme engelli olan EÖG1 görme engelli öğrencilere yapılan yardımı pozitif ayrımcılık 

olarak değerlendirmektedir. EÖG1’in açıklaması şu şekildedir: 

“O şöyle: Öğretmen ‘Bu öğrenci engelli olduğu için bu yarışta geriden başlıyor.’ diyor. Bu 

yüzden beyninde adaleti sağlamaya çalışıyor. Amaç eşitsizliği ortadan kaldırmak. Eşitlik 

sağlanana kadar pozitif ayrımcılık var ve olacaktır da. Öğrenciler okul hayatlarında da sıkıntılar 

yaşıyorlar. Tahminim yardım ondan kaynaklanıyor.” (EÖG1) 

 Bir öğretmenin görme engelli öğrencilere sınavlarda yardım edilmesinin ne gibi sonuçlarının 

olacağı ile ilgili görüşleri aşağıda verilmiştir: 

“Ortaokulda yardım ediyorlar, lisede yardım, üniversitede… Sonra öğretmen oluyor, geliyor bu 

öğrencilerin başına. Sıkıntılar o zaman başlıyor. Hiçbir şey bilmiyor kendi alanı ile ilgili. Kötülük 

yapıyoruz ve biz aslında görme engellilere yardım ederken gelecekteki görme engelli çocuklara 

kötülük yapıyoruz. Çünkü bunların çoğu öğretmen oluyor. Donanımsız olduğu için dolaylı olarak 

çocuklara kötülük yapmış oluyoruz diye düşünüyorum. Bir kısmı kendini geliştiren insanlar ancak 

%60’ı %70’i alanında donanımsız.” (EÖG7) 

 Öğretmenlerden beşi okuyucuların bazı derslerde daha çok zorlandıklarını bu yüzden de görme 

engelli öğrencilerin sınav performanslarının düştüğünü düşünmektedir. Örnek olarak EÖG6’nın görüşü 

aşağıda verilmiştir: 

“Öğrenci hangi dersten sınav oluyorsa soruları o branştan biri okumalı ya da gerçekten bilgisine 

güvenilen biri okumalı. Çünkü çok mağdur olabiliyor çocuklar ve gerçekten şu an bu tarz 

mağduriyetler psikolojik olarak zaten yaşları belli hani. İşte ergenlik dönemine giriyorlar 

çocuklar o anlamda bayağı bir sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum yani sınavdaki bir 

mağduriyet.” (EÖG6) 

 Dört öğretmen okuyucuları genel olarak değerlendirmişlerdir. Öğretmenler okuyucuların 

kalitesinin öğrencinin şansına bağlı olduğunu ve okuyucuların önceki yıllara göre daha iyi olduğunu 

düşünmektedirler. EÖG1’in görüşü buna örnek olarak verilebilir: 

“Okuyucu şansınıza bağlı, gittikçe düzeliyor.” (EÖG1) 

 Üç öğretmen okuyucuların diksiyonunun düzgün olmasının önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Aşağıda örnek bir görüşe yer verilmiştir: 

“Mesela farklı farklı okuyucular girdiği zaman çocuklar söylüyor, ‘Birinci sınavımdaki okuyucum 

çok iyiydi öğretmenim, hepsini yaptım. O güzel okudu, tonu çok iyiydi, hani çok açık okudu.’ Ama 

diyor ki mesela ‘İkinci sınava girdim. Okuyucum çok kötüydü, hiçbir şey anlamadım 

okuduklarından.’ Çünkü mesela bazısı ağzında yuvarlar, bazısının diksiyonu düzgündür. O bile 

çok etkiliyor çocukları. Bildiği hâlde okuyucu hatasından yapamayan çocukları çok gördüm ben.” 

(EÖG7) 

 İki öğretmen okuyucunun okuma hızının önemine vurgu yapmıştır. Örnek olarak EÖG5’in 

görüşüne aşağıda yer verilmiştir: 

“Şimdi okuyucu eğer yavaş yavaş okuyorsa zaman çok kaynıyor. Bir de hızlı okuyorsa o da çok 

doğru değil. Yani ikisinin ortasını böyle tutturmak gerekiyor. Onları da tutturabilen şey az, hoca 

sayısı az.” (EÖG5) 
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 Kendisi de görme engelli olan bir öğretmen sınav süresince okuyucunun okuma performansının 

özellikle ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda düştüğünü belirtmiştir. Öğretmen görüşünü şu şekilde ifade 

etmiştir: 

“Okurken öğretmenin performansı düşüyor çünkü bunu hissediyorsunuz. Sizin de performansınız 

düşüyor yani insanın soru çözme isteği kalmıyor. Şahsen benim öyle oluyor. Belirli bir süreden 

sonra şey dediler bana ALES’te ‘Kaç defadır okuyoruz.’ yani artık işte. İnsan belirli bir süreden 

sonra onlara da hak veriyor. Tamam, para falan alıyorlar ama sıkılıyor insanlar doğal olarak.” 

(EÖG6) 

 TEOG teması ile ilgili olarak 16 görüş bildirilmiştir. Dört öğretmen TEOG’un uygun bir sınav 

olduğunu düşündüklerini ifade etmiştir. EÖG2 buna örnek gösterilebilecek görüşünü şu şekilde ifade 

etmiştir: 

“Ben TEOG sınavlarının kendi alanımla ilgili sorularını her yıl çözerim, öğrencilerime de 

çözdürürüm. 2014 yılında yapılan TEOG sınavındaki Türkçe sorularını çok beğendim hakikaten. 

Görme engelliler açısından da mahsurlu bir soru göremedim.” (EÖG2) 

 TEOG’da görme engelli öğrencilere verilen sürenin yeterli olup olmadığıyla ilgili dört öğretmen 

görüş bildirmiştir. Bunlardan üçü sürenin yeterli olduğunu düşünürken biri yetersiz olduğunu 

düşünmektedir. Üç öğretmen TEOG’un görme engeli bulunan ve bulunmayan öğrenciler için adaletli olup 

olmadığına vurgu yapmıştır ve üçü de adaletli olmadığını düşünmektedir. Örnek görüş aşağıda 

verilmiştir: 

“Adaletli olduğunu düşünmüyorum. Özellikle grafikler konusunda çocuklar sorun yaşıyorlar. 

Betimlenmesi gerekiyor, her şeyin güzel bir şekilde betimlenmesi gerekiyor. Buna rağmen ne 

kadar betimleseniz de görme ile betimleme arasında ciddi fark olur. Bu yüzden adaletli olduğunu 

düşünmüyorum. Zaten baştan yani bizim eğitim materyallerimiz görme engellilere uygun değil, 

yeterli değil. Dolayısıyla zaten bir ayrımcılık var sınavların öncesinde.” (EÖG4) 

 İki öğretmen maddelerin zorluğunun öğrenciler için uygun olduğunu ifade etmiştir. EÖG7’nin 

görüşü örnek olarak verilmiştir: 

“Zorluğa dikkat ediliyor açıkçası. Hani çocukların anlamayacağı şekilde sorulmamaya dikkat 

ediliyor. Hani çok uzun bir soru ile henüz karşılaşmadık. O bakımdan çok büyük bir sıkıntı 

olduğunu düşünmüyorum. Tabi bu matematik için, Türkçeye falan açıkçası tam bakmadım, çok 

bilemiyorum.” (EÖG7) 

 TEOG ile ilgili iki öğretmen genel görüşlerini belirtmiştir. Bunlardan EÖG6’nın görüşü aşağıda 

verilmiştir: 

“Yani aslında şey ölçme anlamında çok verimli bulmuyorum çünkü hani böyle bir sorular hani 

iptal olan sorular oluyor. İşte şaibeli durumlar oluyor. Yani çocuklar açısından çok psikolojik 

açıdan çok rahatsız edici.” (EÖG6) 

 Bir öğretmen TEOG’un yıllara göre farklılık göstermesinden yakınmıştır. Öğretmenin görüşü 

aşağıda verilmiştir: 

“Yıllara göre farklılık oluyor. İşte dediğim gibi tamamen görmeyen çocuklar bunların sınavları 

çoğunlukla benzer, %90 diyeyim. Birkaç tane soru değişiyor. O zaman neden mesela şey deniyor 

bize, bakanlığın bunu belirlemesi lazım. Bize öncesinde en azından bir kılavuz versin. Ya da bizim 

programımızı ona göre yapsın ki çocuklara neyi ne kadar anlatacağımızı bilelim.” (EÖG7) 

 Öğretmenlerin bilgisayar ve uygulama ile ilgili görüşleri bilgisayar teması altında toplanmıştır. 

Bu temanın altında 12 görüş bulunmaktadır. Öğretmenlerin bilgisayar konusundaki ifadeleri 

incelendiğinde genel olarak olumlu düşündükleri görülmektedir. EÖG7’nin görüşü buna bir örnek olarak 

aşağıda verilmiştir: 

“Vicdanen dediğim gibi bilgisayar uygulaması daha mantıklı bir şey. Bilgisayarla alınmasını 

daha iyi görüyorum, daha olumlu görüyorum.” (EÖG7) 

 Üç öğretmen geliştirilecek bilgisayar uygulamasının kullanıcı dostu olması gerektiğini ifade 

etmiştir. Bu görüşü EÖG4 şu şekilde ifade etmiştir: 
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“Öğrencilerin engeli görme olduğu için bilgisayar becerileri diğer engellilere göre daha düşük. 

Dolayısıyla 8. sınıfa gelmiş bir öğrenci bile eğer çok kullanımı kolay bir uygulama, yazılım olmaz 

ise zorlanabilirler. Bu şekilde olmazsa yani okulların durumunu biliyorum, öğrencilerin 

bilgisayar derslerine giriyorum ben. Düşünün gözünüzü kapatın ve o bilgisayarı kullanmaya 

çalışın. Sizin hiç uğraşmanıza gerek yok, siz bilgisayarı yıllardır kullanıyorsunuz hemen bir bant 

takın ve kullanmaya çalışın. Eğer çok kullanışlı bir program olursa çocuklar için avantaj olabilir, 

belki.” (EÖG4) 

 Üç öğretmen öğrencilerin sınava girmeden önce bilgisayar uygulamasına hâkim olmaları 

gerektiğini söylemişlerdir. Bunlardan EÖG2’nin görüşü şu şekildedir: 

“Burada da aklıma o cihazı öğrencinin kullanma becerisi geliyor. Yani öğrenci istediği gibi 

kullanabilecekse, mesela soruyu geri alabilecekse, şıkları istediği kadar okutabilecekse, öyle bir 

program varsa belki tercih edecek olan öğrencilerimiz vardır. Belki de onlara kolaylık sağlar 

ama bu tür becerilerden yoksun öğrencilerimiz için sıkıntılı.” (EÖG2) 

 Bir öğretmen orijinali İngilizce olarak hazırlanıp uygulama (yazılım) yamaları ile Türkçe’ye 

çevrilen programların yeterince amaca hizmet etmediğini ifade etmiştir. Orijinali Türkçe olan bir 

uygulamanın daha etkili olacağını düşünmektedir. Öğretmenin görüşü aşağıda verilmiştir: 

“Bilgisayar uygulaması başarılı olabilir. Biz Türkiye’de orijinali İngilizce olan programa yama 

yaparak kullanıyoruz. Jaws böyle mesela. İngilizce’si çok iyi ama Türkçe’si o kadar başarılı 

değil. Apple’da bir başka uygulama var örneğin, o daha başarılı. Kendimiz bir bilgisayar 

uyghulaması geliştiremedik. Pazar az olduğu için yapmıyorlar. Programın orijinali Türkçe olursa 

daha iyi olur. İlk örneğini yapmak çok önemli bence. İlk prototip yetersiz olsa bile bundan 

sonrakilere ufuk açar.” (EÖG1) 

 Öğretmenlerin görüşlerinden yola çıkılarak oluşan bir diğer tema öneri olarak adlandırılmıştır ve 

bu tema altında dokuz görüş yer almaktadır. Öğretmenler; maddeler, okuyucular, uygulama ve 

değerlendirme yaklaşımı başlıkları altında toplanabilecek önerilerde bulunmuşlardır. Görme engellilere 

sorulacak maddelerle ilgili üç öğretmen öneride bulunmuştur. İki öğretmen görme engellilere sorulacak 

maddelerin biraz daha kısa olması konusuna vurgu yaparken bir öğretmen maddelerin yazımı sürecinde 

görme engellilerle çalışan öğretmenlerin de yer alması gereğine vurgu yapmıştır. Örnek görüş aşağıda 

verilmiştir: 

“Hani daha net ve açık, istenen daha kısa biçimde betimleyip hani kısa bir şekilde paragraflar 

hani. İstenen olsun ama uzun paragraftansa daha kısa ve bağlaçlı paragraflarda daha net olsa 

daha iyi olur çocuklar için.” (EÖG3) 

 Üç öğretmen okuyucularla ilgili öneride bulunmuştur. Bu konuda EÖG6’nın görüşü örnek olarak 

aşağıda verilmiştir: 

“Yani dediğim gibi Milli Eğitimin sınavlarında okuyucuları nasıl… şöyle bir şey olabilir, hani 

gelmeden önce eğitim verilebilir okuyuculara.” (EÖG6) 

 İki öğretmen kullanılacak bilgisayar uygulamasıyla ilgili öneride bulunmuştur. EÖG3 bu 

konudaki önerisini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Eğer bilgisayar uygulaması kolay anlaşılır olduğu sürece, elektronik ortamda olduğu için çocuk 

kopmayacak şekilde, az önce hocamızın dediği gibi ve normal gören çocuklardan daha alt 

beceriler şu anda çocuklarımızda var. Çünkü tamamen komutlarla gidiyoruz. Klavyelerde 

komutlarla gidiyoruz yani ve bilgisayar uygulamanız sadece görme engellilere yönelikse sadece 

görme engelli çocuğun kullanacağı şekilde. Anlatabildim mi demek istediğimi, çünkü yönerge, 

komutlarla gidiyoruz. Diyoruz ki sağ tarafımda kaşığın var diyoruz mesela kaşığı arıyor. Kaşığın 

üstünde şeker var diyoruz. Önce kaşığı bulacak, düşürmeyecek sonra şekeri alacak. Çok 

basamaklı şey gerektiren bir şey.” (EÖG3) 

 Bir öğretmen görme engelli öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte değil kendi aralarında 

değerlendirilmesi gerektiğini düşünmektedir.  

 İnsan-bilgisayar teması altında altı görüş yer almaktadır. Öğretmenlerden üçü görme engelli 

öğrencilerin bilgisayar ortamında sınav almalarını desteklerken bir öğretmen iki uygulamanın da 
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öğrencinin isteğine göre verilmesinden yana olduğunu ifade etmiştir. Canlı okuyucuyu tercih eden 

öğretmen bulunmamaktadır. EÖG4 bu konuda şu görüşleri ifade etmiştir: 

 “Eğer öğrenci iki seçeneği de gördükten sonra bu bilgisayar uygulamasını tercih ederse bununla 

sınava girmeli, okuyucu tercih ediyorsa da okuyucuyla girmeli. Bence işin özü bu.” (EÖG4) 

 Öğretmenlerden ikisi canlı okuyucu yerine bilgisayar uygulamasını tercih etmelerini 

gerekçelendirmişlerdir. Bunlardan EÖG2’nin gerekçesi aşağıda verilmiştir: 

“Bir defa okuyucudan kaynaklı sorunlar ortadan kalmış olacak. Bir standart sağlanmış olacak. 

Hiç kimsenin de bir serzenişi olmayacak okuyucularla ilgili. Bir bahanesi olmayacak. Bilen 

öğrenci gerçekten bilgisini ortaya koyar. Bilmeyen de tabi ki kabul etmemiz lazım. Bizim eğitim 

sisteminin en eleştirdiğim noktası da bütün öğrencileri belli bir düzeyde kabul ediyoruz ama değil 

yani.” (EÖG2)   

  Beş öğretmen görme engellilere ulusal sınavlarda sorulan maddelerle ilgili yorumda bulunmuştur 

ve bu görüşler madde teması altında toplanmıştır. Öğretmenlerin söyledikleri zorlanılan maddeler ve 

şekilli maddeler olarak gruplandırılmıştır. Örnek olarak EÖG1’in görüşü aşağıda verilmiştir: 

 “İlk önce şunu belirtiyim. ÖSYM şekilli soruları muaf tutuyor ama MEB muaf tutmuyor. Şekilli 

soruların çıkarılması lazım. ÖSYM bu konuda daha deneyimli. MEB ısrarla şekilli soruları 

sormaya devam ediyor.” (EÖG1) 

Öğrencilerle ve öğretmenlerle BO uygulaması yapılmadan önce yapılan görüşmeler incelendiğinde hem 

öğrencilerin hem de öğretmenlerin sınavlara girmeden önce nasıl bir okuyucu ile karşılaşacakları 

konusunda tedirginlik yaşadıkları görülmektedir. Özellikle öğretmenlerin kişisel eğitim yaşantılarında 

okuyuculardan kaynaklı bazı sıkıntılarla ve adaletsizliklerle karşılaştıkları tespit edilmiştir. Ayrıca 

öğrenciler ve öğretmenler tarafından, ulusal sınav yapan kurumların okuyucu konusunda hâlâ standardı 

yakalayamadıkları ifade edilmektedir. Paydaşların da görüşlerinden anlaşılacağı üzere görme engellilerin 

diğer insanlardan bağımsız olarak sınavlara girebilecekleri bir BO uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ancak her iki grup da BO uygulamasında kullanılacak uygulamanın kullanıcı dostu olmasına ve sınavdan 

önce öğrencilere gerekli eğitimin verilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. 

 

SONUÇ 

Görme engelli öğrencilerin ve öğretmenlerin görüşlerinden TEOG, okuyucu, süre, insan-bilgisayar, 

bilgisayar, öneri temaları ortaya çıkmıştır. Hem öğrenciler hem de öğretmenler okuyucularla ilgili sorun 

yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Okuyucular dikdiyon bozuklukları, derse göre düzgün okuyamama vb. 

sıkıntılarla testin eşit şartlarda alınmasını engellemektedir. Ayrıca yaygın şekilde görme engelli öğrencilere 

sınavlarda yardım yapılmaktadır. Öğrenciler ve öğretmenler görme engellilere sınavların bilgisayar 

ortamında verilmesine olumlu yaklaşmaktadır. Ancak uygulamanın kullanıcı dostu olması gerektiğini ifade 

etmektedirler. 

 Türkiye’de sınav merkezleri görme engelli bireylere Braille alfabesi ile basılmış test olanakları 

tanımamaktadırlar. Bu araştırmada matematik testinin BO ve CO olarak uygulanması sonucu hesaplanan 

güvenirlik katsayıları görme engeli bulunmayan öğrencilere uygulanan testte hesaplanan güvenirlik 

katsayısına göre düşüktür. Görme engelli öğrenciler için testlerin Braille olarak sunulabileceği de ifade 

edilmektedir (Elbaum, 2007). Sınav merkezlerinin isteyen öğrencilere testleri Braille alfabesi ile sunması 

gerekmektedir. 

Yurt dışında görme engelli öğrencilere bilgisayar ortamında hazırlanan sınavlarda dokunsal 

tabletler, Braille klavye vb. olanaklar sağlanmaktadır (Vocational and Education Services for Individuals 

with Disabilities, 2006). Bunun yanında Almond ve diğerleri (2010) teknolojik olanakların “yenilikçi 

maddeler (innovative items)” geliştirmek için de kullanılabileceğini ifade etmiştir. Türkiye’de de bu 

uyarlamalar hayata geçirilerek görme engelli öğrencilere daha geniş bir yelpazede seçim hakkı verilebilir 

ve teknolojiden yararlanarak özellikle matematik testlerinde şekil ya da görsel unsur içeren maddeler yerine 

yeni madde türleri kullanılabilir. 

Engelli/görme engelli öğrencilere verilen alternatif testlerde Beddow (2011) seçenek sayısının 

dörtten üçe indirilebileceğini ifade etmiştir. Bu şekilde uygulanan testin psikometrik açıdan dört seçenekli 
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olarak uygulanan testle eşdeğer olduğu ifade edilmektedir. Benzer şekilde Haladyna (1997) da aslında 

birçok maddenin gerçekte üç seçenekli olduğunu belirtmiştir. Türkiye’de engelliler için hazırlanan 

sınavlarda da seçenek sayısı üçe indirilebilir ve bu durumun testle ölçülen yapıyı bozup bozmadığı ile ilgili 

araştırmalar yapılabilir. 

ABD gibi gelişmiş ülkelerde sınav merkezleri engelli öğrencilere bazı test uyarlamalarını kanuni 

bir zorunluluk olarak sağlamak zorundadır (American Educational Research Association ve diğerleri, 

1999). Türkiye’de ise mevzuat düzenlemelerinin yeterince detaylı olmaması sebebiyle sınav merkezleri 

böyle bir sorumluluk taşımamaktadır. Bu konuda gerekli mevzuat değişiklikleri yapılarak sınav 

merkezlerinin hangi uyarlamaları sağlamak zorunda oldukları ve bu uyarlamaların standartlarının detaylı 

ve amaca uygun bir şekilde belirlenmesi bu tür sınav uygulamalarının araştırma konusu olarak daha çok 

çalışılmasına yol açabilir. 

 ABD’de sınav merkezleri engelli öğrenciler için test uyarlamalarını sağlamanın yanında bu 

uyarlamaların geçerliği konusunda da bilimsel raporlar yayımlamak zorundadır. Yapılan uyarlamanın 

geçerliği kanıtlanmadığı sürece uyarlama yapılan öğrenci bu kapsamda değerlendirilmemektedir (Olson ve 

Dirir, 2010). Uyarlama uygulanmayan testlerle uyarlama uygulanan testlerin aynı yapıyı ölçtüklerine ve bu 

testlerde yer alan maddelerin değişen madde fonksiyonu (DMF) göstermediklerine dair yanlılık 

analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada kullanılan TEOG testleri bu türden çalışmaların 

yapılmadığı sınırlı psikometrik özelliklere sahip testlerdir. Günümüze kadar Türkiye’de bu tür çalışmalar 

ne araştırmacılar ne de sınav merkezleri tarafından yapılmıştır. Türkiye’de de engelliler için testlerde 

uyarlamaların yapılmasının yanında yapılan uyarlamaların ne kadar geçerli ölçmeler yaptığı ile ilgili 

kanıtlar sunulmalıdır. 

Türkiye’de engelli öğrencilerin hangi test uyarlamasını alacağına öğrencinin okulunda çalışan 

rehber öğretmen ve rehberlik araştırma merkezleri (RAM) aracılığı ile karar verilmektedir. Bu karar 

verilirken öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim programlarından (BEP) yararlanılmaktadır. Kettler ve 

diğerleri (2003) engelli öğrencilerin %20’sinin uyarlama uygulanmış testlerde daha düşük puan aldıklarına 

dikkat çekmektedir. Türkiye’deki engelli öğrencilere uygun uyarlamaların verilmesi için okullarda çalışan 

rehber öğretmenlere ve RAM’larda çalışan konuyla ilgili öğretmenlere test uyarlamaları konusunda eğitim 

verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. 
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Özet: Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin akademik özyeterlikleri, akademik motivasyonları ve yaşam boyu 

öğrenme eğilimleri değişkenleri ile kurulmuş olan yapısal eşitlik modellenin cinsiyete göre ölçme değişmezliğinin 

gizil değişken ortalama yapılarının değişmezliğinin ortalama ve kovaryans yapıları analizi yaklaşımıyla test edilmesi 

amaçlanmıştır. Kovaryans yapılarına dayalı olarak ölçme değişmezliğinin basamaklarında elde edilen matrislerin 

karşılaştırılması açısından betimsel bir araştırmadır. Araştırma kapsamında 1246 veri ile çalışılmıştır. Analizlerin 

yapılması sürecinde AMOS-23 paket programı kullanılmıştır. Değişkenler ile kurulan yapısal eşitlik modellemesinin 

üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre şekilsel, ölçme ve ölçek değişmezliği aşamalarının sağlandığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ortalama ve kovaryans yapıları, Gizil değişken, Şekilsel değişmezlik, Ölçme Değişmezliği, 

Ölçek değişmezliği 

 

GİRİŞ 

 

Eğitimin kalitesini arttırmanın yollarından birisi olarak üniversite öğreniminin azımsanmayacak bir 

etkisinin olduğu söylenebilir. Bu bağlamda üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin kendi yeteneklerine 

ilişkin inançları ve yaptığı değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan kavramlardan birisi özyeterliktir. 

Öğrenimi süresince öğrencilerin akademik olarak özyeterliklerinin araştırılması daha farklı bakış açılarını 

ortaya çıkaracaktır. Burada ifade edilen akademik özyeterlik öğrencinin bireysel olarak akademik çerçeve 

içerisinde verilen işin üstesinden gelebilecek yetkinliğe sahip olmasına yönelik inancı olarak ele alınabilir 

(Luszczynska, Rrez-Don & Schwarzer, 2005). Bu bağlamda öz yeterlik,  kişilerin belirlenen hedefleri 

ortaya koymak için gerekli eylemleri düzenleyip kendi hakkında ortaya koyduğu hükümdür (Bandura, 

1977, ss. 191-192). Öğrencilerin akademik özyeterlik inançlarının, akademik başarıya etkisinin olduğu 

kaçınılmaz bir gerçektir. Özyeterlik inancı yüksek olan öğrencilerin süreç içerisinde başarılı olmaya 

odaklanabilmesi için motivasyonlarının da yüksek olması gerekmektedir. Motivasyon, davranışı 

yönlendiren ve devam etmesini sağlayan, bireyin dikkatini davranış üzerinde toplayan içsel, dışsal ve 

motivasyonsuzluk başlıkları altında ele alınan kavramdır (Lai, 2011). Eğitim süreci öğrencilerin hayatı 

boyunca devam etme şansına sahip olduğu bir kavramdır. Eğitim aynı zamanda öğrenmelerin bütünü 

olduğundan bu süreç zaman ve mekan açısından sınırlandırılmamalıdır. Bu bağlamda öğrencilerin yaşam 
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boyu öğrenme eğilimlerinin olabileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir (Erdamar, 2011). Öğrencilerin 

yaşam boyu öğrenme eğilimlerini arttırabilmek için öz-yeterlik düzeylerini tespit edip akademik 

motivasyon düzeylerini arttırıcı faaliyetler tasarlamak gerekir. Öğrenci özyeterlikleri, akademik 

motivasyonları ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasında ilişkilerin test edilmesi gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Bu kavramlar arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeli kurularak açıklanabileceği çıkarımında 

bulunulmuştur. Değişkenlere ilişkin kurulan yapısal eşitlik modelinin kız öğrenciler ve erkek öğrencilerde 

aynı şekilde doğrulanma durumu ölçme değişmezliği ile test edilebilir.  

 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Sıvacı ve Çöplü (2018) çalışmasında ele almış oldukları üniversite öğrencilerinin akademik motivasyonları, 

akademik öz-yeterlikleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri konusuna yönelik olarak bu araştırmada elde 

edilen yapısal eşitlik modelinin ortalama ve Kovaryans Yapılarına  (MACS) dayalı olarak ölçme 

değişmezliği kapsamında gizil değişken ortalama yapılarının incelenmesidir. 

 

1.1.1. Alt amaçlar 

1. Cinsiyet gruplarına göre uyum indeksleri yeterli kabul edilebilecek bir başlangıç modeli mevcut mudur? 

2. Başlangıç modeli, modelde hiçbir kısıtlama yapılmadığında şekilsel değişmezliği sağlamakta mıdır? 

3. Faktör yüklerinin eşit tanımlamasıyla oluşturulan ölçme modeli (Model 1) cinsiyet grupları için ölçme 

değişmezliğini sağlamakta mıdır?  

4. Ortalama ve Kovaryans Yapılarına  (MACS) dayalı olarak oluşturulan ölçek değişmezliği modeli (Model 

2) ölçek değişmezliğini sağlamakta mıdır? 

 

YÖNTEM  

 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Gizil değişken ortalama yapılarının değişmezliğinin ortalama ve kovaryans yapıları analizi yaklaşımıyla 

test edilmesi amaçlanmıştır. Kovaryans yapılarına dayalı olarak ölçme değişmezliğinin basamaklarında 

elde edilen matrislerin karşılaştırılması açısından betimsel bir araştırmadır.  

 

2.2. Evren ve Örneklem 

Sıvacı ve Çöplü (2018) çalışması kapsamında Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim gören 20516 öğrenci 

araştırmanın çalışma evrenini olarak belirlemişlerdir. Araştırmanın örneklemini ise 0,03 hata miktarı ile 

1230 öğrencinin temsil edebileceği sayısına ulaşılmıştır (Raosoft, 2018). Çalışma evreni temsil edebilecek 

%72,8 (N=907) kız öğrenci ve %27,2 (N=339) erkek öğrenci olmak üzere toplam 1246 üniversite öğrencisi 

araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  

 

2.3. Veri Toplama Araçları 

 

2.3.1. Akademik Motivasyon Ölçeği,  

Vallerand ve diğerleri (1992) tarafından geliştirilen Karataş ve Erden (2012) tarafından Türkçe uyarlaması 

yapılan 27 maddeden oluşan ölçek üniversite öğrencileri için geliştirilmiştir. Dilsel eşdeğerli için 114 

öğrenci, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında ise 246 öğrenci katılmıştır. Yapılan faktör analizi 

sonuçlarında motivasyonsuzluk, dışsal motivasyon ve içsel motivasyon olmak üzere üç faktör 

belirlenmiştir.  

2.3.2. Akademik öz-yeterlik ölçeği 

Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafından Türkçe 

uyarlaması yapılan ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,79’dur. Geçerlik ve güvenirlik 

analizlerinde 672 üniversite öğrencisinden veri toplanmıştır. Faktör analizi sonucunda orjinal ölçekteki gibi 

tek boyutlu olduğu ve toplam 7 maddeden oluştuğu ortaya çıkmıştır. 

2.3.3. Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği 
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Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği Diker-Çoşkun (2009) tarafından doktora tez çalışması kapsamında 

geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirlik aşamalarında 700 öğrenciye uygulama yapılmıştır. Faktör analizi 

sonucu motivasyon, sebat, öğrenmeyi düzenleme yoksunluğu ve merak yoksunluğu olmak üzere dört alt 

faktör belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,89 bulunmuştur.  

 

2.4. Verilerin Analizi 

Bu çalışmada gizil faktör ortalamalarının eşdeğerliğini test etme amacıyla analizler Sörbom’un (1974) 

sunduğu ortalama ve Kovaryans Yapılarına  (MACS, Analysis of Mean and Covariance Structures) dayalı 

olarak yapılmıştır. Anlaşılacağı üzere bu çalışmada kullanılan hipotez testleri sadece varyans-kovaryans 

matrislerinin karşılaştırılmasına dayalı olmayıp moment matrislerine dayalı olarak yapılmaktadır. Byrne 

(2016: 265) ortalama yapıların modellenmesinde aşağıdaki parametrelerin modelde yer alması gerektiğini 

belirtmektedir: (1) Regresyon katsayıları. (2) Bağımsız değişkenlere ait varyanslar ve kovaryanslar. (3) 

Bağımlı değişkenlerin kesim noktaları ve (4) Bağımsız değişkenlerin ortalamaları. Ölçme değişmezliği için 

ölçek değişmezliği kısmına kadar olan aşamalarda kovaryans yapılarına dayalı olarak elde edilecek 

matrisler karşılaştırılarak hipotez testi işlemleri yapılmıştır. Gizil değişken ortalamalarının test edilmesi 

aşamasında ise momentler matrisine dayalı karşılaştırmalar yapılmıştır.   

 

BULGULAR VE YORUM 

 

IBM AMOS 23 programında ölçme değişmezliği için yapılan tüm aşamalarda elde edilen bulgular aşağıda 

sunulmuştur. Bu aşamaların herhangi birinde başlangıç modeli dahil olmak üzere uyumlu model veya 

model değişmezliği sağlanmadıkça bir sonraki aşamaya geçilmeden değişmezliğin sağlandığı veya kısmen 

sağlandığı aşamalar açıklanacaktır.  

 

 

Başlangıç Modeli: 
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Şekil 1. Başlangıç Modeli 

 

Modelde görüldüğü gibi ortalamaları arasındaki farkın test edileceği iki gizil değişken vardır. Bu gizil 

değişkenler “Akademik Motivasyon Ölçeği, AMOson” ve “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği, 

YBOson” değişkenleridir. Gizil değişkenlere doğrudan etki yollarının çizildiği “Akademik Öz-yeterlik 

Ölçeği, AOY” tek faktörlü yapıda olduğundan gözlenen dışsal değişken olarak modele dahil edilmiştir. 

Akademik motivasyon ölçeğini oluşturan “Motivasyonsuzluk, Motyonsuzluk”, “Dışsal Motivasyon, 

dissalmot” ve “İçsel Motivasyon, içselmot” olmak üzere üç gözlenen değişkeni vardır. Yaşam boyu 

öğrenme eğilimi ölçeğini oluşturan “Motivasyon, motyas”, “Sebat, sebat”, “Öğrenmeyi Düzenlemede 

Yoksunluk, yoksunluk” ve “Merak Yoksunluğu, merak” olmak üzere dört gözlenen değişken vardır. 

Yapılan araştırmada veriler üniversite lisans düzeyinde farklı fakültelerde öğrenim gören üniversite 

öğrencilerinden Sıvacı ve Çöplü (2018) tarafından yaptıkları bir araştırma kapsamında toplanmıştır ve 

yazarlardan izin alınarak bu araştırma kapsamında ölçme değişmezliği açısından değerlendirilmek için 

topladıkları veriler talep edilmiştir. Bu bağlamda cinsiyet değişkenine göre ölçme değişmezliği analizine 

bakıldığında üniversite öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımları incelendiğinde 907 (%72,8) kız öğrenci 

ve 339 (%27,2) erkek öğrenci olmak üzere toplam 1246 üniversite öğrencisinden veri toplanmıştır. 

 

3.1. Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezlik analizi 

 

3.1.1. Cinsiyete Göre Başlangıç Modeli İçin Uyum İndeksleri 

Şekil 1’de sunulan başlangıç modelinin uyum indeksleri kızlar ve erkekler grupları için ayrı ayrı test 

edilmiştir. Kızlar ve Erkekler grupları için başlangıç modeline ait ki-kare, serbestlik dereceleri, Ki-Kare/Sd, 

CFI ve RMSEA değerleri aşağıda Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Başlangıç Modeli için Cinsiyet Gruplarına Göre Uyum İndeksleri 

Grup 𝝌𝟐 Sd 𝝌𝟐/𝑺𝒅 CFI RMSEA 

Kızlar 37,684 17 2,217 ,996 ,037 

Erkekler 25,508 17 1,500 ,996 ,038 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi başlangıç modeli hem kızlar hem de erkekler grubu için elde edilen veriye 

uyumludur. 

 

3.1.2. Kısıtlanmamış Model: Şekilsel Değişmezliğin Test Edilmesi: 

Byrne’ın (2016) belirttiği gibi şekilsel değişmezliğin sağlanması için faktör yükleri örüntülerinin ve faktör 

sayılarının her grup için benzer olması gerekir. Bu modelde hiçbir kısıtlama yapılmamıştır. Cinsiyete göre 

şekilsel değişmezlik için model uyum indeksleri verinin şekilsel değişmezliği sağladığını göstermektedir 

(𝜒2 = 63,207, 𝜒2/𝑆𝑑 = 1,859, CFI= ,996 ve RMSEA= ,026).  

 

 

Tablo 2. Standartlaştırılmamış Çözüm için Kızlar ve Erkekler Gruplarına Ait Kestirimler 

Yollar Regresyon Ağırlıkları 

(Kızlar) 

Regresyon Ağırlıkları 

(Erkekler) 

Fark 

Kızlar-

Erkekler 

 Kestiri

m 

SH Kritik 

Oran 

p Kestir

im 

SH Kritik 

Oran 

p  

AMOson<--AOY 2,700 ,077 35,067 *** 2,775 ,134 20,667 *** -0,075 

YBOson<---AOY 1,056 ,065 16,164 *** 1,643 ,118 13,965 *** 
-0,587 
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YBOson<--

AMOson 
,129 ,018 7,322 *** ,095 ,032 3,000 ,003 

0,034 

 

motyas<--YBOson ,465 ,017 27,804 *** ,410 ,021 19,136 *** 
0,055 

 

sebat<--YBOson ,682 ,025 27,282 *** ,571 ,028 20,063 *** 0,111 

yoksunluk<--         

YBOson 
,677 ,024 28,158 *** ,653 ,029 22,843 *** 0,024 

Motyonsuzluk<-- 

AMOson 
,246 ,009 26,079 *** ,250 ,016 15,465 *** 

-0,004 

 

dissalmot<--

AMOson 
,642 ,022 29,332 *** ,670 ,038 17,833 *** -0,028 

icselmot<-- 

AMOson 
1,000    1,000    0 

merak<--YBOson 1,000    1,00    0 

 

Tablo 3. Standartlaştırılmış Çözüm için Kızlar ve Erkekler Gruplarına Ait Kestirimler 

 Standartlaştırılmış Regresyon 

Ağırlıkları 

 

Tanımlanmış Yollar Kestirim 

(Kızlar) 

Kestirim 

(Erkekler) 

Fark 

(Kızlar-Erkekler 

AMOson <--- AOY ,767 ,764 ,003 

YBOson <--- AOY ,617 ,747 -,13 

YBOson <--- AMOson ,265 ,157 ,108 

motyas <--- YBOson ,863 ,799 ,064 

sebat <--- YBOson ,851 ,819 ,032 

yoksunluk <--- YBOson ,865 ,873 -,008 

Motyonsuzluk <--- AMOson ,694 ,690 ,004 

dissalmot <--- AMOson ,745 ,754 -,009 

icselmot <--- AMOson ,990 ,978 ,012 

merak <--- YBOson ,776 ,897 -,121 

 

Modelde yar alan e4 ile e5 hata kovaryansı kızlar grubunda 1,496 (p= ,000) Erkekler grubunda 3,245 (p= 

,000) bulunmuştur. Bu kovaryans standardize edildiğinde elde edilen korelasyon katsayıları kızlar grubunda 

,319 ve erkekler grubunda ,370 olarak kestirilmiştir.   

 

3.1.3. Ölçme Değişmezliğin Test Edilmesi: 
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Ölçme değişmezliğinde modeldeki tüm faktör yükleri her iki grup için eşit olarak kestirilecek 

şekilde model sınırlandırılır.

 
Şekil 2. Model 1: Ölçme Değişmezliğini Test Etmede Kullanılan Model 

Şekil 2’de görüldüğü gibi modelde 5 tane regresyon ağırlığı veya faktör yükü kızlar ve erkekler grubunda 

IBM AMOS 23 programıyla etiketleme yöntemiyle eşit olarak tanımlanmıştır. Sonuçlar ölçme modeli için 

faktör yüklerinin cinsiyet gruplarında eşit olduğunu yani ölçme değişmezliğinin sağladığını göstermektedir  

(𝜒2 = 72,896, 𝜒2/𝑆𝑑 = 1,869, CFI= ,996 ve RMSEA= ,026, ΔCFI= ,000 ve  𝛥𝜒5
2 = 9,704  𝑖𝑙𝑒 𝑝 =

,08407). 

 

3.1.4. Gizil Değişken Ortalamaları Farklılıklarının Test Edilmesi: 

Byrne’ın (2016) belirttiği gibi gizli faktör ortalamaları arasındaki farklılıkların test edilmesinde, hem faktör 

yüklerinin kısıtlanması hem de gözlenen değişkenin kesim noktalarını tüm gruplarda eşit olarak kısıtlamak 

gerekmektedir.  

Bu kısımda modeldeki gizil değişkenlerle ilgili 5 regresyon ağırlığı ve  ölçme modelinde kullanılan 7 

gösterge değişkenine ait kesim noktalarıyla birlikte toplamda 12 kestirim cinsiyet gruplarında eşit olarak 

tanımlanarak kısıtlama yapılmıştır. Bu 12 kestirimin eşit olarak tanımlanmasında IBM AMOS 23 

programında etiketleme fonksiyonu kullanılmıştır.  

Pratikte gizil ortalamaları karşılaştırabilmek için gizil ortalama değerleri her alt grup için ayrı ayrı 

kestirilemeyeceğinden dolayı bizim ilgimiz kızlar ve erkekler grupları için ortalamalar arasındaki farkın 

olup olmadığını belirlemek olacaktır. Bu amaç için izlenmesi gereken yol alt gruplardan birinde gizil 

değişken ortalamalarının herhangi bir kısıtlama olmadan serbest olarak kestirilmesi ve diğer gruplarda ise 

gizil değişken ortalamaların sıfıra (veya belirli bir değere) sabitlenerek kısıtlanması gerekmektedir. Bu 

çalışmada gizil değişken sayısı iki olduğundan bu yolun izlenmesi olanağı yoktur. Çünkü bu durumda 

modelde sadece gizil değişkenlerle ilgili kestirilecek parametre sayısı artacağından model tanımlama 
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sorunu söz konusudur. Bu nedenle bu makalede her iki grup için gizil değişken ortalamaları sıfıra 

sabitlenmesi sonucu model uyumuna bakılarak gizil ortalamaların değişmezliğine karar verme yoluna 

gidilmiştir. 

 
Şekil 3. Model 2: Ölçek Değişmezliğini Test Etmede Kullanılan Model 

 

Analiz sonuçları incelendiğinde ölçek değişmezliğinin sağlandığı görülmektedir.  

(𝜒2 = 101,126, 𝜒2/𝑆𝑑 = 2,198, CFI= ,996 ve RMSEA= ,031, ΔCFI= ,003 ve  𝛥𝜒5
2 = 28,23  𝑖𝑙𝑒 𝑝 =

,0002). 

Ki-kare fark testine göre ölçek değişmezliği için kullanılan Model 2, Ölçme değişmezliği için kullanılan 

modelden (Model 1) farkı bulunmuştur (p=,0002) ve Cheung ve Rensvold’un  (2002) CFI değişimi için 

kesme puanı olarak kullanılan < ,01 kriterine göre ölçek değişmezliği için kullanılan model ölçme 

değişmezliği için kullanılan modelden manidar olarak farklı değildir. Ayrıca son modelin model uyum 

indeksleri de yüksek düzeyde uyumu belirtmektedir. Bu durumda modelin ölçek değişmezliğini sağladığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Değişmezlik analiziyle ilgili olarak uyum ve bir önceki modele göre değişmezlik indeksleri Tablo 4’te özet 

olarak sunulmuştur. 

 

Tablo 4. Model Uyum İndeksler ve Bir Önceki Modele Göre Değişim 

Model NPAR CMIN DF Δχ2 (sd) CFI ΔCFI RMSEA 

Kısıtlanmamış  

(Şekilsel Değişmezlik) 
38 63,192 34  ,996  ,026 

Model 1:  

Ölçme Değişmezliği 
33 72,896 39 9,704 (5) ,996 0,000 ,026 

Model 2:  

Ölçek Değişmezliği 
42 101,126 46 28,23 (7)* ,993 0,003 ,031 
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SONUÇ 

 

Öğrencilerinin akademik özyeterlikleri, akademik motivasyonları ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile 

kurulan yapısal eşitlik modellemesi bağlamında cinsiyete göre ölçme değişmezliğine ilişkin gizil değişken 

ortalama yapılarının değişmezliği test edilmiştir. Birinci aşamada Kısıtlanmamış modele ilişkin şekilsel 

değişmezliğinin sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. İkinci aşama olarak beş faktör yükünün eşitlendiği ölçme 

değişmezliğin sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Üçüncü aşama için gizil değişken ortalamaları farklarının 

test edilmesinden yola çıkılarak ölçek değişmezliğine ilişkin kurulan modelin yüksek düzeyde uyum 

gösterdiği ve ölçek değişmezliğinin de sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca oluşturulan yapısal modelin 

cinsiyete göre yanlılık göstermediği ortaya konmuştur. 
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Özet: Bu simülasyon çalışması, dağılım çarpıklığının omega indeksinin performansı üzerindeki etkisini; test uzunluğu, 

kopya oranı ve örneklem büyüklüğü sınırlılıkları altında incelenmesini kapsamaktadır. 40, 60 ve 80 maddelik üç farklı 

test uzunluğu ile %10, %20, %30 ve %40 oranlarında dört farklı kopya oranında ve 500, 1000, 3000 örneklem 

büyüklüklerinde performans değerlendirmesi yapılmıştır. Dağılım çarpıklığı koşulu için sağa çarpık, normal ve sola 

çarpık yetenek dağılımları kullanılmıştır. İncelemeler 0.05, 0.01 ve 0.001 olmak üzere üç farklı alfa düzeyinde 

raporlanmıştır. Veri üretimi, analizler ve raporlamalar araştırmacılar tarafından R programlama dilinde yazılan 

programlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Performans değerlendirmesi I. Tip Hata ve Güç çalışmaları çerçevesinde 

yapılmıştır. Sonuç olarak çalışmada ele alınan hiçbir koşul I. Tip Hata oranı üzerinde etkili olmamıştır ve I. Tip Hata 

kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmıştır. Güç çalışmasında ise en etkili faktörün, literatürle uyumlu olacak şekilde 

kopya oranı olduğu görülmüştür. Çalışmanın ana odak noktası olan dağılım çarpıklığının etkisine yönelik sonuçlar 

incelendiğinde ise en yüksek güç oranlarına sağa çarpık dağılımlarda ulaşıldığı görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: ω indeksi, çarpıklık, I. Tip Hata, Güç. 

 

GİRİŞ 

Ülkemizde farklı amaçlar doğrultusunda geniş ölçekli birçok sınav yapılmaktadır. Bu sınavların sonuçlarına 

dayanılarak yerleştirme, yeterlik, sertifikasyon veya bir üst eğitime devam edebilme gibi sınava girenlerin 

kariyerini etkileyen önemli kararlar verilmektedir. Sınavların hukuksal olarak savunulabilmesinde, sınav 

güvenliği önemli rol oynar. Sınav güvenliğini sağlamaya yönelik sınav öncesi ve sınav sırasında alınan 

önlemlere ilaveten sınavın ardından gerçekleştirilen olağandışılık analizleri problemli durumların ortaya 

çıkarılmasına yardımcı olmaktadır. Omega indeksi bu amaçla kullanılan cevap kopyalama belirleme 

indekslerinden biri olup, iki bireyin maddelere verdikleri cevaplar arasındaki eşleşme miktarı ile teorik 

olarak beklenen eşleşme miktarını karşılaştırmaktadır (Wollack, 1997). Maddelere verilen cevapların 

olasılığı ise çoklu puanlanan Madde Tepki Kuramı (MTK) modellerinden nominal tepki modeli ile 

kestirilebildiği gibi indeks 1-0 ile puanlama durumları için de uyarlanabilmekte ve kestirimler 1PL, 2PL 

veya 3PL gibi lojistik modellerle de yapılabilmektedir. Omega indeksinin performasının incelenmesine 

yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Wollack, 1997; Wollack ve Cohen,1998;  Wollack, 2003; Wollack, 

2006). MTK, (Lord ve Novick, 1968) yardımıyla test puanları ile madde karakteristiklerine ilişkin elde 

edilen bilgiler sayesinde belli yetenek düzeyindeki bireylerden beklenen tepki örüntüleri 

belirlenebilmektedir. Bilindiği üzere MTK’nın normallik, tek boyutluluk ve yerel bağımsızlık gibi 3 

sayıltısı bulunmaktadır (Crocker ve Algina, 1986; Hambelton, Swaminathan ve Rogers, 1991). MTK, 

normal dağılım varsayımı altında kestirimler yapmaktadır. Dağılımların çarpık olması yanlı yetenek 

kestirimleri ile sonuçlanabilmektedir. Literatürde, dağılım çarpıklığının yetenek kestirimine olan etkisini 

belirlemeye yönelik çalışmalar (Seong, 1990; Woods, 2008; Woods ve Thissen, 2006) ile omega indeksinin 

performansını farklı koşullar altında incelemeye yönelik çalışmalar bulunmaktadır (Sünbül ve Yormaz, 

2018). Ancak, dağılım çarpıklığının omega indeksinin performansı üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik 

yapılmış bir çalışmaya ulaşılamamıştır. 
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Dağılım çarpıklığının omega indeksinin performansı üzerindeki etkisi özellikle yeterlik ve sertifikasyon 

sınavlarına giren yüksek performansa sahip adaylar ile yerleştirme sınavlarına giren düşük performansa 

sahip adayların girdiği geniş ölçekli merkezi sınavlarda önem kazanmaktadır. Genel olarak, yeterlik ve 

sertifikasyon sınavlarında adayların çoğunluğunun yüksek puanlara sahip olması sonucunda sola çarpık 

dağılımlar, yerleştirme amacıyla yapılan sınavlarda ise adayların çoğunluğunun düşük puanlara sahip 

olması sonucunda sağa çarpık dağılımlar elde edilmektedir. 

 

YÖNTEM 

Çalışma kapsamında 2PL modele dayalı (1-0) veri üretimi yapılmıştır. Veri üretim sürecinde madde 

parametrelerinden olan b parametresi (-3, +3) sınırlaması kullanılan uniform dağılımdan elde edilirken a 

parametresi (0.8 -1.5) sınırlanmasının kullanıldığı uniform dağılımdan elde edilmiştir. Yetenek dağılımları 

ise, sağa çarpık, normal ve sola çarpık olmak üzere 3 farklı düzeyde ele alınmıştır. Test uzunluğu ise her 

bir testte 40, 60, 80 madde yer alacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Örneklem büyüklüğü ise 500, 1000 

ve 3000 olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Veri üretimleri belirtilen sınırlılıklar çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir. I. Tip Hata çalışması için, yapılan çaprazlamalar sonucu oluşan verilerden seçkisiz 

olarak seçilen bireyler kopyacı ve kaynak olarak atanmış, kopya durumu olmadığı halde kopya tanısı 

konulan çiftlerin oranı belirlenmiştir. Güç çalışmasında ise yetenek dağılımının üst çeyreğinden seçkisiz 

olarak bir kaynak seçilmiş, kopyacı ise üst çeyrekte yer almayan bireylerden seçkisiz olarak seçilmiştir. 

Daha sonra seçilmiş olan kopyacıya, kaynağın cevaplarının test uzunluğunun %10, %20, %30 ve %40 

oranları kadarı seçkisiz seçilen maddeler üzerinde kopyalatılmıştır. Omega indeksinin kopya durumunu 

belirleyebilme oranı elde edilmiştir. Hem I. Tip Hata hem de Güç çalışması 500 replikasyon üzerinden ve 

0.05, 0.01 ile 0.001 alfa düzeylerine göre değerlendirme yapılmıştır. Söz edilen faktörlerin temel ve ortak 

etkileri grafikler çerçevesinde incelenmiştir. Veri üretim ve analiz süreçlerinin tamamı R programlama dili 

ile gerçekleştirilmiştir. 

 

BULGULAR  

I. tip hataya ilişkin grafikler incelendiğinde, örneklem büyüklüğü, test uzunluğu ve dağılımın 

çarpıklığının I. tip hata üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Tüm alfa düzeyleri için Kabul 

edilebilir sınırlar çerçevesinde hata oranları görülmüştür. 

 

Güce ilişkin grafikler incelendiğinde ise testte yer alan madde sayısı arttıkça güç oranının arttığı, 

örneklem büyüklüğündeki artışın güç üzerinde belirgin bir artışa neden olmadığı, kopya oranındaki artışın 

güç artışı üzerinde en etkili faktör olduğu görülmüştür. Bu bulguların mevcut literatürle uyumlu olduğu 

söylenebilir. Mevcut literatürde yer almayan çarpıklık açısından bir inceleme yapıldığında, hemen hemen 

bütün koşullar için sağa çarpık dağılımlarda sola çarpık ve normal dağılımlara göre daha fazla güç elde 

edildiği belirlenmiştir. Dağılım türlerine göre bir güç değerlendirmesi yapıldığında, en yüksek güç 

değerlerinin sağa çarpık dağılımlar olduğu bunu normal dağılımların ile sola çarpık dağılımların takip ettiği 

tespit edilmiştir. Literatürde madde ve test güçlüğünün kopya indekslerinin performanslarına etkisini 

inceleyen çalışmalar yer almaktadır (Sünbül ve Yormaz, 2018). Bu çalışmalardan elde edilen ortak 

bulgulardan biri madde güçlüğünün veya test güçlüğünün artmasıyla beraber kopya belirleme indekslerinin 

güç bazında performanslarının arttığı yönündedir. Bu çalışmadan elde edilen güç bazındaki bulgular daha 

önceki literatürü tamamlar niteliktedir. Sağa çarpık dağılımlarda bireylerin görece düşük puanlarda 

yığıldığı söylenebilir. 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, örneklem büyüklüğünün indeks güç performansı üzerinde çok az etkisi olduğu, madde 

sayısındaki artışa bağlı olarak gücün arttığı kopya oranının güç üzerinde oldukça etkili olduğu ve son olarak 

sağa çarpık dağılımlarda daha fazla güç elde edildiği görülmüştür. İster madde özelliklerinden ister birey 

özelliklerinden kaynaklı olsun yüksek puanlardaki birey yığılımın azalması omega indeksinin gücüne 



286 

 

pozitif yönlü katkı sağlamaktadır. Bu genelleme, çalışmaya konu olan bütün alfa düzeyleri için geçerli 

olmakla beraber en tatmin edici güç oranlarına, sürecin doğal getirisi olarak % 40 kopya oranında 0.05 alfa 

düzeyi için ulaşılmıştır. 
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Özet: Bu çalışmada M4 istatistiğinin, maddelerin a ve b parametrelerine ve hile yapan bireylerin yetenek 

sınırlandırmalarına göre performansı incelenmiştir. Bunun için b parametresi iki düzeyde (-2.5 – 0.00 ve 0.01 – 2.5) 

ve a parametresi iki düzeyde (0.1 – 0.80 ve 0.81 – 1.5) olacak şekilde değişimlenmiştir. Oluşan dört hücre için 20 

maddelik 10,000 bireylik seçenek matrisleri oluşturulmuştur. Oluşan dört veri setinin birleştirilmesiyle 80 maddelik 

test elde edilmiştir. Kopyacı ve kaynağın yetenek düzeylerinin M4 istatistiğinin performansına olan etkisini 

görebilmek adına hem kaynak hem de kopyacı için yetenek ranjı -3 –  -1.5,  -1.5 – 0.0, 0.0 – 1.5 ve 1.5 – 3 olacak 

şekilde dört parçaya bölünmüştür. Kaynak ve kopyacı yetenek düzeyleri çaprazlamaları sonucunda on altı farklı hücre 

oluşmuştur. Oluşmuş olan her kaynak ve kopyacı yetenek çaprazlamasındaki kopya durumu madde parametre 

çaprazlamalarından elde edilen veriler M4 istatistiğinin güç çalışması için incelenmiştir. I. Tip hata çalışmasında ise 

kopya durumu oluşturulmadan inceleme yapılmıştır.  Veri üretimi GEN3PL_RawDATA_V2 programı yardımı ile 

gerçekleştirilirken çalışmada yer alan diğer işlemler R 3.3.5 kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  I. Tip hata çalışmasından 

elde edilen sonuçlara göre M4 istatistiğinin tüm koşullarda ve alfa düzeylerinde (0.05, 0.01, 0.001)  I. Tip hatayı 

kontrol edebildiği ortaya çıkmıştır. Güç çalışması sonucunda ise zor maddelerde çekilen kopyayı belirlemede istatistik 

oldukça güçlüdür; ancak kolay ve yüksek ayırt edici maddelerden çekilen kopyayı belirlemede özellikle kaynak ve 

kopyacının yetenek düzeyi arttıkça istatistiğin gücünün yetersiz kaldığı görülmektedir.  
 

Anahtar Kelimeler: Hile, kopya belirleme, M4 istatistiği 

 

GİRİŞ 

 

Geniş ölçekli sınavlarda yapılan hileler oldukça önemli bir sorun teşkil etmektedir. 

Testlerdeki geçerliği bozan bu hilelerin birçok türü vardır. Kopya çekme bu hile türlerinden biridir 

ve günümüzde kopyayı belirlemeye yönelik yapılan çalışmalar (Bird, 1927, 1929; Anikeef, 1954; 

Saupe, 1960; Angoff, 1974;  Frary, Tideman ve Watts, 1977, 1993; Hanson, Harris ve Brennan, 

1987;  Bellezza ve Bellezza, 1989; Bay, 1994;  Harpp, Hogan ve Jennings, 1996; Holland, 1996; 

Wollack, 1997; Wesolowsky, 2000; van Krimpen-Stoop ve Meijer, 2001;Sotaridona ve Meijer, 

2002, 2003; van der Linden ve Sotaridona, 2004, 2006; Giardano, Subhiyah ve Hess 2005; 

Sotaridona, van der Linden ve Meijer, 2006; van der Ark, Emons ve Sijtsma, 2008;Deng, 2008; 

Armstrong ve Shi, 2009; Maynes, 2009; Belov ve Armstrong, 2010; Clark, 2010;  Hui, 2010;  

Belov, 2011; Shu, 2011; Wollack ve Maynes, 2017) hız kazanmıştır.  Kopya belirlemede cevap 

kopyalama indeksleri, benzerlik istatistikleri ile birey-uyum istatistikleri kullanılmaktadır.  

Benzerlik istatistiklerinden olan M4 istatistiği (Maynes, 2009) kopya belirlemede bireyler 

arasındaki benzer doğru ve yanlış cevaplarına ait bilgileri kullanmaktadır. Bu nedenle sadece 

benzer doğru cevapları dikkate alan diğer kopya belirleme istatistiklerinden M4 istatistiğini daha 

güçlü kılmaktadır. M4 istatistiği, genelleştirilmiş üç değişkenli dağılıma (generalized trinomial 

distribution) sahiptir. Bu dağılıma ait fonksiyon (Feller, 1968): 

𝐺(𝑥, 𝑦) = ∏ (𝑟𝑖 + 𝑝𝑖𝑥 + 𝑞𝑖𝑦)𝑖                                                          (1) 
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𝑟𝑖: i maddesine verilen eşleşmeyen yanıtların olasılığı 

𝑝𝑖: eşleşen doğru yanıtların olasılığı 

𝑞𝑖: eşleşen yanlış cevapların olasılığıdır  

   𝑥: gözlenmiş olan eşleşen doğru cevapların sayısı 

  𝑦: gözlenmiş olan eşleşen yanlış cevapların sayısı 

 Eşitlikte yer alan olasılıkların toplamı 1’dir. Eşitlik yeniden şekillendirilirse M4 istatistiğinin 

olasılık dağılımı şöyledir (Maynes, 2017); 

𝑇𝑘+1(𝑥, 𝑦) = 𝑝𝑘+1(1,0)𝑇𝑘(𝑥 − 1, 𝑦) + 𝑞𝑘+1(0,1)𝑇𝑘(𝑥, 𝑦 − 1) 

+(1 − 𝑝𝑘+1(1,0) − 𝑞𝑘+1(0,1)𝑇𝑘(𝑥, 𝑦))                          (2) 

 

Fonksiyonun sınır koşulu ise; 

𝑇0(0,0) = 1 𝑣𝑒 𝑇0(𝑥, 𝑦) = 0 ∀ (𝑥, 𝑦) ≠ (0,0)                                                    (3) 

Fonksiyonla ilgili hesaplamalar yinelemelidir ve oldukça güçtür. Bu nedenle hesaplamalar 

bilgisayar programları yardımıyla gerçekleştirilmektedir. 

Maynes (2017) üretmiş olduğu M4 istatistiği için benzerlik araştırmalarında  iyi sonuçlar 

ürettiğini ifade etmektedir.  

Maynes (2017) M4 istatistiğinin performansını ortaya koymak için yaptığı çalışma 

sonucunda istatistiğin 0.05, 0.01, 0.005, 0.001, 0.0005 ve 0.0001 alfa düzeylerinde I. Tip hatayı 

kontrol ettiği ve kopya oranı ile birlikte gücün de arttığı görülmüştür. 

 Wollack ve Maynes (2017) M4 ve kümeleme analizi yardımıyla hile yapan bireylerin 

işbirliğini belirlemeye çalışmışlardır. Bu çalışma sonucu da Maynes’in (2017) bulgularıyla 

paralellik göstermekte olup, araştırma I. Tip hatanın düşük olduğunu ve gücün yüksek olduğunu 

ortaya koymuştur.  

 

Alanyazında M4 istatistiğinin performansını inceleyen sınırlı çalışmaların olduğu 

görülmüş ve bu çalışmada henüz alanyazında bulunmayan M4 istatistiğinin, maddelerin değişen a 

ve b parametrelerine ve kaynak ile kopyacının yetenek düzeylerine göre gücünün ve I. Tip 

hatasının ortaya konması amaçlanmıştır.  

 

 

YÖNTEM 

 

 Veri Üretimi: 

 

Çalışmada kullanılan yetenekleri normal dağılan (N(0~1))10,000 birey için beş seçenekli 

çoktan seçmeli 80 maddeden oluşan ham veri GEN3PL_RawDATA_V2 (Luecht, 2011) program 

kullanılarak üretilmiştir. Ölçekleme sabiti 1.00 olarak alınmıştır. Veri üretiminde madde 

parametrelerinden a parametresi düşük ayırt edici maddeler için (0.10 - 0.80) ve yüksek ayırt edici 
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maddeler için (0.81- 1.50) iki düzeyde; b parametresi ise kolay maddeler için (-2.50 - 0.00) ve zor 

maddeler için (0.01 - 2.50) iki düzeyde ayarlanmıştır.  Madde parametrelerinin aralıklarının 

çaprazlanması ile oluşturulan dört hücreli bir tablo elde edilmiştir. Bu tablo aşağıda yer almaktadır. 

 

Tablo 1: Madde Grupları için Madde Parametreleri Aralıkları 

Madde 

Parametreleri 

Aralıkları 

b 

-2.50 – 0.00 0.01 – 2.50 

a 

0.10 – 0.80 Madde Grubu 1 Madde Grubu 2 

0.81 – 1.50 Madde Grubu 3 Madde Grubu 4 

 

Her bir madde grubu 20 madde olarak üretilip, toplamda test 4x20=80 maddeden 

oluşmaktadır.  Madde grubu 1 kolay ve düşük ayırt edici maddelerden, madde grubu 2 zor ve 

düşük ayırt edici maddelerden, madde grubu 3 kolay ve yüksek ayırt edici maddelerden ve madde 

grubu 4 zor ve yüksek ayırt edici maddelerden oluşmaktadır. 

 

İstatistiğin performansına bireylerin yetenek düzeylerinin etkisini ortaya koyabilmek için 

yetenek düzeyleri dört kategoriye (3.00 - -1.50, -1.50 - 0.00, 0.00 - 1.50, 1.50 -3.00 ) ayrılmıştır.  

Elde edilen bu yetenek düzeyleri ile on altı farklı yetenek düzeyindeki kopyacı ve kaynağın yer 

aldığı her bir veri seti için kopya çekme senaryoları üretilmiştir.  Güç çalışması için 500 

replikasyonla  0.05, 0.01 ve 0.001 alfa düzeyleri için senaryolar test edilmiştir. Kopya oranı tüm 

senaryolarda sabit tutulmuştur. I. Tip hata çalışması için kopya çekme senaryosu kullanılmamıştır. 

Yetenek düzeyleri ile elde edilen çaprazlama sonucu 4x4=16 farklı durum için 500 replikasyonla 

kopya çekmeyen bireyler için M4 istatistiğinin I. Tip hatası belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Veri ve madde parametrelerinin üretimi,  M4 istatistiğinin hesaplanması ve çıktıların elde 

edilmesi R  programlama dili kullanılarak yapılmıştır. 

 

BULGULAR 

 I. Tip hata çalışması sonucunda elde edilen bulgulara göre tüm koşullarda M4 istatistiğinin 

I. Tip hatasının belirlenen alfa düzeylerinin altında olduğu ve 0.00 – 0.03 aralığında değerler aldığı 

görülmüştür.  

Kolay ve düşük ayırt edici maddelerden oluşan 1. madde grubu ile yapılan çalışmada M4 

istatistiğinin gücüne ait değerler 1.00 – 0.21 arasında yer almaktadır. 0.70 ve altı değerlerin 

0.001anlamlılık düzeyinde, kaynağın yeteneğinin -1.5’ten büyük olduğu durumlarda 

görülmektedir. Kaynağın yetenek düzeyi artıkça, güç de azalmaktadır. Zor ve düşük ayırt edici 

maddelerden çekilen kopyayı belirlemede M4 istatistiğinin gücüne ait değerler çoğunlukla 1.00 

ile 0.90 arasındadır.  Kolay ve yüksek ayırt edici maddelerden oluşan 3. madde grubu ile yapılan 

güç çalışmasına ait bulgulara göre M4 istatistiğinin gücü 1.000 ile 0.002 aralığında değişmektedir. 

Kaynağın ve kopyacının yetenek düzeyinin -3.0 – -1.5 arasında olduğu koşullarda 0.05 ve 0.01 

anlamlılık düzeylerine göre gücün 0.80 ve üstü değerler aldığı gözlenmiştir. Aynı zamanda 0.05 
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ve 0.01 anlamlılık düzeylerinde kaynağın yetenek düzeyinin -3.0 – -1.5 arasında olduğu tüm 

koşullarda güç 0.88 ve üzerinde olup; kopyacının yetenek düzeyi arttıkça güç de artmaktadır. 

Ancak kaynağın ve kopyacının yetenek düzeyinin -1.5 üzerinde olduğu durumlarda M4 

istatistiğinin gücünün 0.82’den düşük olduğu, yetenek düzeyinin 0.0 üzerinde olduğunda ise 

0.56’ın altında olduğu ve yetenek düzeyi arttıkça gücün oldukça azaldığı görülmektedir. Madde 

grubu 4 olan zor ve yüksek ayırt edici maddelerden çekilen kopyayı belirlemede M4 istatistiğinin 

gücü kopyacının yetenek düzeyinin 0.0 ve kaynağın yetenek düzeyinin 1.5 üzerinde olduğu 0.001 

anlamlılık düzeylerinde 0.79 ve 0.70 olup, bu durum dışında 0.90 ve üzerindedir. 

 

SONUÇ 

I. Tip hata çalışmasından elde edilen sonuçlara göre M4 istatistiğinin tüm koşullarda ve 

alfa düzeylerinde I. Tip hatayı kontrol edebildiği görülmüştür. Kolay ve düşük ayırt edici 

maddelerden çekilen kopyada kaynağın yeteneğinin yüksek olduğu durumlarda M4 istatistiğinin 

gücünün oldukça düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Zor ve düşük ayırt edici maddelerden çekilen 

kopyayı belirlemede ise istatistik oldukça güçlüdür. Ancak kolay ve yüksek ayırt edici maddeler 

kullanıldığında kaynağın ve kopyacının yetenek düzeyinin -1.5 üzerinde olduğunda istatistiğin 

gücünün çok düşük olduğu ve özellikle 0.0’dan büyük olduğu koşullarda çekilen kopyayı 

belirlemede istatistiğin yetersiz kaldığı görülmektedir. Zor ve yüksek ayırt edici maddelerden 

çekilen kopyayı belirlemede M4 istatistiğinin gücünün oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 
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Özet: Bu araştırmada 6. sınıf öğrencilerinin cinsiyet, haftalık cep harçlık miktarı ve cep harçlık miktarlarının yeterli 

olma durumlarına göre sayısal yetenek ve sözel yetenek testi ile kurulan yapısal eşitlik modelinin ölçme değişmezliği 

açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Ankara İli Keçiören ve Pursaklar İlçelerine Bağlı Devlet okullarında 6. Sınıf 

düzeyinde öğrenim gören 2304 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçme modelinin değişmezliği incelemesinde kovaryans 

yapıları analizi yaklaşımı kullanılmıştır. Ölçme modelinin kurulması aşamasında AMOS-24 paket programı 

kullanılmıştır. Ölçme modelinde ölçme değişmezliğinin karşılaştırılmasında CFI değerlerine bakılmıştır. Öğrenci 

özelliklerine göre hem şekilsel hem de ölçme ve yapısal bakımdan değişmezliğin sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Yetenek, Yapısal Eşitlik Modeli, Şekilsel değişmezlik, Metrik Değişmezlik, Ölçme değişmezliği 

 

Giriş 

Eğitim alanında yetenek kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çevreleyen sınır; dışardan gelen etkiyi 

alabilme gücü olarak tanımlanmaktadır. Yetenek bireysel farklılık gösterdiği ve gelişen bir süreci ifade 

ettiği için yeteneğin ölçülmesi önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda da bireyleri yetenekleri bakımından 

tanıma ve bireyler arasındaki çeşitliliği ortaya çıkarabilecek testler geliştirilmiştir. Yetenek testleri, 

bireylerin aldıkları eğitim yoluyla neler yapabileceklerini saptamak için oluşturulmuş testler ile kazanılmış 

becerileri ölçen ve bireyin o noktada ne gibi davranışlar sergileyeceğini öngören başarı testleri aralığında 

bulunur. Geliştirilmiş olan testlerin tasarlanması sürecinde farklı gruplarda aynı özelliği ölçmesi, ölçme 

değişmezliği başlığı altında incelenmiştir. Testlerdeki maddelerin farklı gruplarda aynı anlama gelip 

gelmediğine karar vermek için ölçmelerin değişmezliği ile ilgili yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bir 

ölçme modelinin birden fazla grupta aynı yapıya sahip olması demek; ölçeğin maddelerinin faktör 

yüklerinin, faktörler arası korelasyonlarının ve varyanslarının aynı olması demektir. Ölçme değişmezliğinin 

incelenmesinde her aşamadaki model, bir önceki aşamadaki modele dayalı olarak oluşturulmaktadır. 

Dolayısıyla da belirli bir aşamadaki ölçme değişmezliği o aşamadaki modelin, daha az sınırlama konulmuş 

olan bir önceki aşamadaki modele göre araştırma verisine manidar düzeyde daha kötü uyum sergileyip 

sergilemediğinin test edilmesi yoluyla incelenmektedir. Başka bir deyişle eğer daha fazla sınırlama 

konulmuş olan model, daha az sınırlama konulmuş olan model kadar iyi bir düzeyde veriye uyum 

sergiliyorsa, bu durumda daha karmaşık modelin veriyi açıklayabildiği kabul edilmektedir. Bu, o aşamadaki 

ölçme değişmezliğinin sağlandığına işaret etmektedir. Vandenberg ve Lance (1998) tarafından önerilen 

ölçme değişmezliğinin aşamaları beş başlık altında ele alınmıştır. Şekilsel değişmezlik, kurulan modelin 

gruplar arasında aynı olup olmadığını ifade etmektedir. Metrik değişmezlik, regresyon katsayılarının yani 

faktör yüklerinin birbirlerine eşit olduğunu ifade etmektedir. Ölçek değişmezliği, regresyon denklemindeki 

kesim noktalarının gruplarda eşitliğine dayanmaktadır. Yapısal değişmezliği, faktör kovaryanslarının 

gruplar arasında eşitliğine dayanmaktadır. Ölçme hatalarının değişmezliği, değişmez özgüllük olarak da 

ifade edilmektedir. Hata terimlerinin karşılaştırma grupları arasında eşit olduğu ilkesine dayanmaktadır. 
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Ölçme değişmezliği madde cevap kuramı ve yapısal eşitlik modeli gibi iki temel kuramdan hareketle testler 

ve ölçeklerde kullanılabilmektedir. Bu makalede ölçme modeli değişmezliğinin belirlenmesi aşamasında 

kovaryans yapıları analizi (COVS) yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kovaryans yapılarının 

analizinde, sadece gözlenen değişkenlerin varyansları ve gözlenen değişkenler arasındaki kovaryanslardan 

faydalanılır. 

 

 

Araştırmanın Amacı 

 

6. sınıf öğrencilerinin cinsiyet, haftalık cep harçlık miktarı ve cep harçlık miktarlarının yeterli olma 

durumlarına göre sayısal yetenek ve sözel yetenek testi ile kurulan yapısal eşitlik modelinin ölçme 

değişmezliği açısından incelenmesi amaçlanmıştır.  

 

 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

 

Öğrencilerin sayısal ve sözel yetenek testi ve bu testleri oluşturan alt faktörler ile yapısal model kurmak 

amaçlanmıştır. Araştırma bu bağlamda ilişkisel araştırmadır. Öğrenciler değişkenlerine göre 

gruplandırıldıktan sonra bu gruplara göre kurulan yapısal eşitlik modellerinin ölçme değişmezliği açısından 

incelenmesi yönüyle ise betimsel araştırma niteliğindedir.  

 

Çalışma Grubu 

 

Araştırmanın çalışma grubunu Ankara İli Keçiören ve Pursaklar İlçelerine Bağlı Devlet okullarında 6. Sınıf 

düzeyinde öğrenim gören 2304 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında cinsiyete göre 1146 

(%49,7) kız ve 1158 (%50,3) erkek öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin haftalık cep harçlık miktarlarına 

göre düşük (0-5 TL) düzeyde 608 (%26,4), orta düzeyde (6-20 TL) 1118 (%48,5) ve yüksek düzeyde (21 

ve Üstü TL) harçlık alan 578 (%25,1) öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin cep harçlık miktarlarının yeterli 

olma durumlarına göre harçlık miktarının yeterli olduğunu ifade eden 1914 (%83,1) ve yeterli olmadığını 

ifade eden 390 (%16,9) öğrenci bulunmaktadır.  

 

Veri Toplama Araçları  

 

Araştırma kapsamında öğrencilerin sayısal ve sözel yeteneklerini ölçmek için Pektaş (2018)’ın doktora tez 

çalışması kapsamında geliştirmiş olduğu Sayısal Yetenek Testi ve Sözel Yetenek Testi ile topladığı veriler 

kullanılmıştır. Sayısal yetenek testi 4 alt faktör (örüntüler, semboller ile kullanılan dört işlemi bulma, dört 

işlemde kullanılan sembolleri bulma, problem) olmak üzere 45 çoktan seçmeli maddeden oluşmaktadır. 

Sözel Yetenek Testi ise iki alt faktör (sözcük dağarcığı ve sözcükler arası ilişki) olmak üzere 45 çoktan 

seçmeli maddeden oluşmaktadır.  

 

Verilerin Analizi 

 

6. sınıf öğrencilerinden toplanan veriler SPSS-25 paket programına işlenmiştir. Ölçme modelinin 

değişmezliği incelemesinde kovaryans yapıları analizi yaklaşımı kullanılmıştır. Veriler kayıp veri ve uç 

değer açısından incelenmiştir ve mahalanobis değerlerine bakılmıştır. Normallik ve çoklu bağlantılılık 

açısından incelenmeler yapılmıştır. Kovaryans matrisi, asimptotik kovaryans matrisi ve ortalama vektörler 

her bir alt grup için hesaplanmıştır. Parametre kestirim yöntemi olarak maksimum olabilirlik kestirim 

yöntemi kullanılmıştır. Ölçme modelinin kurulması aşamasında AMOS-24 paket programı kullanılmıştır. 

Ölçme modelinde ölçme değişmezliğinin karşılaştırılmasında CFI değerlerine bakılmıştır. Ölçme 
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modelinin ilk aşamasında çok değişkenli normallik varsayımı karşılanması test edilmiştir ve elde edilen 

değerin her bir grupta 1.00 altında olduğu görülmektedir. Ölçme değişmezliği sağlama durumlarına ilişkin 

şekilsel modeldeki CFI uyum indeks değeri sonraki aşamalarda test edilen modellerin uyum indeks 

değerleri arasındaki farkın < ,01 olması ölçme değişmezliğinin bir kanıtı olarak kabul edilmiştir (Cheung 

ve Rensvold 2002). 

 

Bulgular ve Yorum 

 

Ölçme Modeli 

Modelde hem 6 tane gözlenen alt ölçek puanları (Sayısal gizil değişkeni için örüntü, işlem sembol, işlem 

ne olduğu ve problem; Sözel gizil değişkeni için sözcük dağarcığı ve sözcükler arası ilişki değişkenleri) 

için hem de bu alt ölçeklerle ilgili gizil yapı (sayısal ve sözel yetenek arasındaki ilişki) için ölçme 

değişmezliği test edilmiştir. Başlangıç modeli aşağıda Şekil 1’de sunulmuştur.  

 

 

 
 

Şekil 1. Sayısal ve Sözel Yetenek Ölçme Modelinin Çoklu Grup Değişmezliği İçin Başlangıç Modeli 

 

 

Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliği  

 

Cinsiyete göre ölçme değişmezliği için başlangıç modeli: Aşamalı olarak yapılacak ölçme değişmezliği 

analizinin ilk aşaması her grup için uygun bir başlangıç(baseline) ölçme modelinin belirlenmesidir. 

Başlangıç modeli Şekil 1’de sunulmuştur.   6. Sınıf öğrencilerinin cinsiyetlerine göre kurulan ölçme 

modeline ilişkin başlangıç modelinde kız öğrenciler için 𝑋6
2=4,351; 𝑋2/sd=,725; CFI=1,000 ve RMSEA= 

,000 bulunmuştur. Erkek öğrenciler için 𝑋6
2=15,335; 𝑋2/sd=2,556; CFI= ,997 ve RMSEA= ,037 

bulunmuştur. Sonuç olarak Şekil 1’deki başlangıç modeli hem kız hem de erkek öğrenci grubu için üst 

düzeyde model uyumu göstermiştir. 

 

Cinsiyete göre şekilsel (configural) değişmezlik: Byrne’ın (2016) belirttiği gibi şekilsel değişmezliğin 

sağlanması için faktör yükleri örüntülerinin ve faktör sayılarının her grup için benzer olması gerekir.  

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre ölçme modeli şekilsel değişmezliği sağlanmaktadır: 𝑋12
2 = 19,686; 𝑋2/sd= 

1,641; CFI= ,999 ve RMSEA= ,017. Yani bu kısıtlanmamış ölçme modeli için cinsiyete göre iki evren için 

faktör yapılarının benzer olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Cinsiyete göre ölçme ve yapısal değişmezlik: Byrne’ın (2016) belirttiği gibi ölçme ve yapısal değişmezlik 

testinde, ilgi daha çok, modelin ölçme ve yapısal bileşenlerinde hangi parametrelerin iki grupta eşit 
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olduğuna odaklanır. Cinsiyete göre ölçme modelinin değişmezliği için faktör yükleri, yapısal kovaryanslar 

ve ölçme hataları bakımından elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Cinsiyete Göre Ölçme ve Yapısal Değişmezlik Sonuçları 

Model Parametre Sayısı 𝑋2 sd 𝑋2/𝑠𝑑 CFI ΔCFI RMSEA 

1. Kısıtlanmamış (Şekilsel) 30 19,686 12 1,641 ,999  ,017 

2. Ölçme Ağırlıkları 26 33,334 16 2,083 ,997 0,002 ,022 

3. Yapısal Kovaryanslar 23 37,196 19 1,958 ,997 0,002 ,020 

4. Ölçme Hataları 15 63,715 27 2,36 ,994 0,005 ,024 

Not: Kısıtlanmamış Model: Tüm parametreler serbest olarak kestirilir. 

Ölçme Ağırlıkları Modeli:  Tüm Faktör yükleri kısıtlanmıştır (Eşitlenmiştir.).  

Yapısal Kovaryanslar Modeli: Tüm Faktör yükleri + faktör varyans ve kovaryansları kısıtlanmıştır. 

Ölçme Hataları Modeli: Tüm Faktör yükleri + faktör varyansları + faktör kovaryansları + hata varyansları 

kısıtlanmıştır. 

 

Şekilsel değişmezlik için kullanılan kısıtlanmamış modele göre öncelikle sadece ölçme modeli için 

kestirilen 4 tane faktör yükü (ölçme ağırlığı) her iki grup için eşit tanımlanacağından faktör yüklerinin 

eşitlendiği ölçme modelinin serbestlik derecesi şekilsel modelden 4 azalır ve kestirilen parametre sayısı 26 

olur. İlave olarak yapısal varyans ve kovaryanslar Sayısal ve Sözel gizil değişkenleri her iki grup için 

kestirilecek 2 gizil varyans ve 1 kovaryans eşit tanımlanacağından bu modelde kestirilen parametre sayısı 

3 daha azalarak 23 olur. Son olarak 6 hata varyansı ve iki hata kovaryansı her grup için 1 kere 

kestirileceğinden kestirilecek parametre sayısı 8 daha azalarak 15’e düşer.  Tablo 1’de görüldüğü gibi 

kısıtlanmamış (şekilsel değişmezlikte kullanılan) modele göre sırasıyla; ölçme ağırlıklarının, yapısal 

kovaryansların ve hata varyanslarının kısıtlanmasıyla elde edilen modellerdeki CFI değişimleri ,01 

kriterinden daha azdır. Bu nedenle ölçme modeli cinsiyet için biçimsel, ölçme ve yapısal değişmezliği 

sağlamaktadır. 

 

 

Haftalık Cep Harçlık Miktarına Göre Ölçme Değişmezliği  

 

Haftalık cep harçlık miktarına göre ölçme değişmezliği için başlangıç modeli: Öğrencilerinin haftalık 

cep harçlık miktarlarına göre kurulan ölçme modeline ilişkin başlangıç modelinde harçlık miktarı düşük 

olan 𝑋6
2=6,334; 𝑋2/sd=1,056; CFI=1,000 ve RMSEA= ,010, orta düzeyde olan 𝑋6

2=10,924; 𝑋2/sd=1,821; 

CFI= ,998 ve RMSEA=0,027 ve yüksek düzeyde olan öğrenciler için 𝑋6
2=5,616; 𝑋2/sd=0,939; CFI=1,000 

ve RMSEA=,000 şeklinde hesaplanmıştır. Sonuç olarak Şekil 1’deki başlangıç modeli haftalık cep harçlık 

miktarı düşük, orta ve yüksek olan üç grup için de üst düzeyde model uyumu göstermiştir. 

 

Haftalık cep harçlık miktarına göre şekilsel (configural) değişmezlik: Öğrencilerin haftalık cep harçlık 

miktarlarına göre ölçme modeli şekilsel değişmezlik sağlamaktadır: 𝑋18
2 =22,873; 𝑋2/sd=1,271; CFI= ,999 

ve RMSEA=0,011.  

 

Haftalık cep harçlık miktarına göre ölçme ve yapısal değişmezlik: Öğrencilerin haftalık cep harçlığı 

miktarına göre ölçme modelinin değişmezliği için faktör yükleri, yapısal kovaryanslar ve ölçme hataları 

bakımından elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Haftalık Cep Harçlık Miktarına Göre Ölçme ve Yapısal Değişmezlik Sonuçları 

Model Parametre Sayısı 𝑋2 sd 𝑋2/𝑠𝑑 CFI ΔCFI RMSEA 

1. Kısıtlanmamış (Şekilsel) 45 22,873 18 1,271 ,999  ,011 

2. Ölçme Ağırlıkları 37 30,314 26 1,166 ,999 0,000 ,008 

3. Yapısal Kovaryanslar 31 36,276 32 1,134 ,999 0,000 ,008 

4. Ölçme Hataları 15 57,596 48 1,2 ,998 0,001 ,009 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi kısıtlanmamış modele göre sırasıyla; ölçme ağırlıklarının, yapısal kovaryansların 

ve hata varyanslarının kısıtlanmasıyla elde edilen modellerdeki CFI değişimleri ,01 kriterinden daha azdır. 

Bu nedenle ölçme modeli haftalık cep harçlık miktarlarına göre biçimsel, ölçme ve yapısal değişmezliği 

sağlamaktadır. 

 

Haftalık Cep Harçlık Miktarının Yeterli Olma Durumuna Göre Ölçme Değişmezliği  

 

Haftalık çep harçlık miktarının yeterli olma durumuna göre ölçme değişmezliği için başlangıç 

modeli: Öğrencilerinin haftalık cep harçlık miktarlarının yeterli olma durumlarına göre ölçme modeline 

ilişkin başlangıç modelinde cep harçlık miktarını yetersiz olarak ifade eden öğrenciler için 𝑋6
2=3,148; 

𝑋2/sd=0,525; CFI=1,000 ve RMSEA= ,000 bulunmuştur. Cep harçlık miktarını yeterli olarak ifade eden 

öğrenciler için 𝑋6
2=10,560; 𝑋2/sd=1,76; CFI= ,999 ve RMSEA= ,020 bulunmuştur. Sonuç olarak Şekil 

1’deki başlangıç modeli haftalık cep harçlık miktarını yetersiz ve yeterli bulan iki grup için de üst düzeyde 

model uyumu göstermiştir. 

 

Haftalık cep harçlık miktarının yeterli olma durumuna göre şekilsel (configural) değişmezlik: 

Öğrencilerin haftalık cep harçlık miktarlarının yeterli olma durumlarına göre ölçme modelinin şekilsel 

değişmezliği için 𝑋12
2 =13,708; 𝑋2/sd=1,142; CFI=1,000 ve RMSEA= ,008 bulunmuştur. Dolayısıyla 

şekilsel değişmezlik sağlanmaktadır. 

 

Haftalık cep harçlık miktarının yeterli olma durumuna göre ölçme ve yapısal değişmezlik: 

Öğrencilerin haftalık cep harçlık miktarlarının yeterli olma durumuna göre ölçme modelinin değişmezliği 

için faktör yükleri, yapısal kovaryanslar ve ölçme hataları bakımından elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo 

3’te sunulmuştur. 

 

Tablo 3. Haftalık Cep Harçlık Miktarının Yeterli Olma Durumuna Göre Ölçme ve Yapısal Değişmezlik 

Sonuçları  

Model 
Parametre 

Sayısı 
𝑋2 sd 

𝑋2

/𝑠𝑑 
CFI ΔCFI RMSEA 

1. Kısıtlanmamış (Şekilsel) 30 13,708 12 1,142 1,000  ,008 

2. Ölçme Ağırlıkları 26 13,948 16 0,872 1,000 0,000 ,000 

3. Yapısal Kovaryanslar 23 16,282 19 0,857 1,000 0,000 ,000 

4. Ölçme Hataları 15 36,810 27 1,363 ,998 0,001 ,013 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi kısıtlanmamış modele göre sırasıyla; ölçme ağırlıklarının, yapısal kovaryansların 

ve hata varyanslarının kısıtlanmasıyla elde edilen modellerdeki CFI değişimleri ,01 kriterinden daha azdır. 

Bu nedenle ölçme modeli haftalık cep harçlığının yeterli olma durumları için biçimsel, ölçme ve yapısal 

değişmezliği sağlamaktadır. 

 

Sonuçlar 

 

Öğrencilerin cinsiyetlerine, ailelerinden aldıkları haftalık cep harçlık miktarlarına ve cep harçlık 

miktarlarının yeterli olma durumlarına göre gruplar arası şekilsel, ölçme ve yapısal bakımdan ölçme modeli 

değişmezliği incelendiğinde, hem şekilsel hem de ölçme ve yapısal bakımdan değişmezliğin sağlandığı 

bulunmuştur. Öğrencilere Pektaş (2018) tarafından geliştirilen sayısal yetenek ve sözel yetenek testleri 

uygulanarak elde edilen veriler ile oluşturulan ölçme modeli kovaryans yapı analizi kullanılarak tüm olası 

ölçme değişmezliklerini mükemmel şekilde sağlamaktadır. Test edilen son modelde ölçme hatalarının 

değişmezliğinin de kanıtlanması 6. Sınıf öğrencileri için geliştirilen bu sayısal ve sözel yetenek testlerinin 
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güvenirliklerinin incelenen tüm alt gruplarda farklılık göstermediğini de kanıtlamaktadır. Öğrenci için bu 

çalışma grup değişkeni olarak incelenen özelliklerin veya hangi grupta olduğunun sayısal ve sözel yetenek 

ölçümünde alt ölçek ve ölçek puanları bakımından bir yanlılık yaratmadığını da kanıtlamaktadır.  
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ÇOK BOYUTLU TESTLERDE DEĞİŞEN KÜME FONKSİYONUNUN 

BELİRLENMESİ 
 

Emrah GÜL 

Hakkâri Üniversitesi 

emrahgul@hakkari.edu.tr 
 

Özet: Değişen madde fonksiyonunu belirlemede kullanılan birçok yöntem olmasına rağmen maddelerin neden farklı 

fonksiyonlar gösterdiği yönünde çok az araştırmaya rastlanmaktadır. Bu araştırmanın amacını da değişen madde 

fonksiyonun nedenlerinden biri olduğu bilinen boyutluluğun etkisinin değişen küme fonksiyonu (DKF) ile 

belirlenmesini oluşturmaktadır. DKF analizlerinde benzer maddelerin, testi alan kişilerin farklı gruplarda olmasının 

test performansını etkileyeceği varsayımına dayanarak gruplandırılmakta diğer bir deyişle kümelendirilerek analizler 

yapılmaktadır. Bu araştırmanın bir diğer amacı da Roussos ve Stout (1996) tarafından ortaya atılan çok boyutlu 

analizin bir yaklaşımı olan DKF’nin bir uygulamasını da ortaya koymaktır. Araştırma TIMSS 2015 Matematik 

Türkiye verisi ile yürütülmüştür. Temel araştırma türünde olan bu araştırmada DKF’yi belirlemek için veri; bilişsel 

alana ve konu alanına göre kümelendirilmiş ve cinsiyet değişkenine göre analizler SIBTEST yazılımı kullanılarak 

yapılmıştır. SIBTEST yazılımı ile her bir maddenin veya kümenin β-uni etki değeri hesaplanıp bu değerin belirli bir 

güven aralığında manidarlığına bakılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde pozitif hesaplanan β-uni değerlerinin 

kadınlar lehine 1., 6. ve 7. maddelerin yüksek düzeyde DMF içerdiği sonucuna ulaşılmıştır. Negatif hesaplanan 11. 

maddenin ise erkekler lehine yüksek düzeyde DMF içerdiği bulunmuştur. Diğer yandan konu alanı kümesinden oluşan 

maddeler üzerine yapılan analizlerde ise kadınların sayılar, erkeklerin ise cebir konusunda DKF gösterdiği 

belirlenmiştir. Bilişsel alana göre yapılan analizlerde ise kadınların uygulama, erkeklerin ise muhakeme etme 

kümelerinde farklı fonksiyonlar gösterdiği bulunmuştur. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar testin, ölçmek üzere 

tasarlandığı baskın hedef yeteneğe ek olarak ikincil bir yeteneği ölçüldüğünü göstermektedir. Bu nedenle test 

geliştiricileri, çoğunlukla içerik temelli DKF'nin muhtemel oluşumunu kontrol etmeleri ve çeşitli önlemleri almaları 

gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Değişen Küme Fonksiyonu, Değişen Madde Fonksiyonu, SIBTEST, TIMSS, Çok Boyutluluk 
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KARAR AĞAÇLARININ SINIFLANDIRMA PERFORMANSLARININ                                         

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN TÜRÜNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Görkem Ceyhan1, Ayşenur Erdemir2, Mehmet Şata3, Fuat Elkonca4, Mahmut Sami Koyuncu5 
1,2,3,4Gazi Üniversitesi 

gorkemceyhan23@gmail.com 
 

Özet: Bu çalışmanın amacı, karar ağaçları yöntemlerinden CART, CHAID, Random Tree, C5 Algoritması ve QUEST 

yöntemlerin bireyleri sınıflandırmaya yönelik performanslarının çeşitli durumlar altında karşılaştırılmasıdır. Ele 

alınan koşullar bağımlı değişken için sınıf sayısı ve bağımsız değişkenlerin veri türünün farklılaşmasıdır. Bu çalışmada 

var olan yöntemlerin birbirine göre ve farklı koşullarda karşılaştırması yapıldığı için betimsel düzeyde bir çalışmadır. 

TIMSS 2015 8. Sınıf matematik testi Türkiye verileri kullanılmıştır. Veri seti kayıp verilerin çıkarılmasından sonra 

kalan 4707 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada incelenen karar ağaçları analiz yöntemleri için bağımlı değişken 

matematik başarısı ve bağımsız değişkenler şunlardır: evdeki eğitim kaynakları, okula ait olma duygusu, okulda 

öğrencilerin zorbalığa uğrama sıklığı, matematik öğrenmeyi sevme, matematiğe değer verme, matematikte kendine 

güvenme ve matematik dersine olan ilgi. Araştırma koşulları altında incelenen yöntemler sınıflama doğruluğu 

bakımından benzer sonuçlar ürettiği tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular detaylı incelendiğinde 

kullanılan yöntem değiştikçe modele alınan değişkenlerin ve değişken sayısının farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Bu nedenle belli bir bağımsız değişken üzerinde, bağımsız değişkenlerin incelenmesi durumunda kullanılan 

yöntemlerin hangisinin seçileceği önem taşımaktadır. Araştırmanın farklı veri setleri ve farklı koşullar ile 

tekrarlanması önerilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: CART, CHAID, Random Tree, C5 Algoritması, QUEST 

 

GİRİŞ  

Sınıflandırma analizleri eğitim bilimleri alanında oldukça sık olarak kullanılan analiz yöntemleridir. Eğitim 

bilimleri alanında önemli bir yere sahip olan ölçme değerlendirme süreci sonunda ulaşılan yargılar arasında 

yer alan geçti/kaldı kararları veya ikiden çok başarı düzeyine ilişkin kararlar öğrencilerin bir sınıfa dâhil 

olup olmadıklarıyla ilişkilidir (Başokçu, 2011).  Ölçme değerlendirme süreci sonucunda ulaşılan bu kararlar 

aslında ölçme sonuçlarının sınıflama düzeyinde ifade edilmesidir (Erkuş, 2017). Bilindiği üzere, eğitimde 

kullanılan ölçme ve değerlendirme araçları sınıflamalı, sıralamalı, eşit aralıklı ve eşit oranlı olmak üzere 

dört düzey olarak ele alınmaktadır (Köklü, Büyüköztürk ve Çokluk, 2007). Sınıflandırma ölçeği, en düşük 

ölçme seviyesini ifade eder (Büyüköztürk, vd., 2014) ve ölçme sonuçları hangi ölçek düzeyinde olursa 

olsun, bir ölçüte dayanarak veriler sınıflama düzeyine indirgenebilir (Erkuş, 2017). Elde edilen ve 

tanımlanan bu sınıflar, içinde yer alan yanıtlayıcı gurubu hakkında çıkarım yapılmasını kolaylaştırmaktadır. 

Yani, ölçme araçlarından elde edilen sonuçlar, bireylerin ölçülen özellikleri hakkında bir değer yargısına 

ulaşmak amacıyla kullanılır. 

Sınıflama ve regresyon modellerinde kullanılan başlıca teknikler; Yapay sinir ağları (Artificial Neural 

Networks), Karar ağaçları (Decision Trees), Lojistik regresyon (Logistic Regression), Genetik algoritmalar 

(Genetic Algorithms),  K-en yakın komşu (K-Nearest Neighbor),  Bellek temelli nedenleme (Memory 

Based Reasoning), Naive-Bayes,  Bulanık Küme Yaklaşımı (Fuzzy Set Approach) ’dır (Akpınar, 2000). Bu 

çalışmada sınıflandırmada kullanılan karar ağaçları yöntemlerinden Sınıflandırma ve Regresyon ağaçları 

(CART), Ki-Kare Otomatik Etkileşim Belirleme (Chi-squared Automatic Interaction Detection; CHAID), 

Rasgele Ağaç (Random Tree), C5 Algoritması ve Hızlı, Yansız, Etkili İstatistiksel Ağaçlar (Quick, Unbiased, 

Effıcient Statistical Tree; QUEST) yöntemlerine yer verilecektir. Her bir sınıflama algoritmasının kendi içinde 

farklı parametrelerle çalışması, her algoritmanın kendi içinde birden çok çeşidinin bulunması, farklı 

amaçlara sahip olabilmeleri, kullanılan veri kaynağının farklı olması, farklı veri tiplerinin kullanılabilirliği 

ve veri üzerinde yapılan önişlemlerin uygulayıcıya bağlı olması gibi nedenlerden dolayı farklı sonuçlar elde 



302 

 

edilmiştir. Dolayısıyla, bu algoritmalardan hangisinin daha etkili sonuçlar ürettiği, hangi algoritmanın 

hangi koşullarda daha başarılı olduğu sorusuna verilen cevaplar, uygulamaların pratikteki başarısını 

arttıracak, zaman tasarrufu sağlayacak ve verimi arttıracaktır. Bu sebeple algoritmaların karşılaştırılarak 

değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, ele alınan yöntemlerin 

bireyleri sınıflandırmaya yönelik performanslarının çeşitli durumlar altında karşılaştırılmasıdır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada var olan yöntemlerin birbirine göre ve farklı koşullarda karşılaştırması yapıldığı için betimsel 

düzeyde bir çalışmadır. 

Veri & Veri Analizi 

Bu çalışmada, TIMSS 2015 8. Sınıf matematik testi Türkiye verileri kullanılmıştır. Başlangıçta 6056 kişi 

veri setinde yer almaktaydı. Kayıp verilerin çıkarılmasından sonra kalan 4707 kişi ile analizlere devam 

edilmiştir.  

Matematik başarısını etki ettiği düşünülen ve aynı zamanda hep sürekli hem kategorik hallerinin TIMSS 

tarafından paylaşılan veri seti içinde yer aldığı değişkenler analize dâhil edilmiştir. Çalışmada incelenen 

karar ağaçları analiz yöntemleri için bağımlı değişken matematik başarısı ve bağımsız değişkenler şunlardır 

ve Tablo 1’de özetlenmiştir: evdeki eğitim kaynakları, okula ait olma duygusu, okulda öğrencilerin 

zorbalığa uğrama sıklığı, matematik öğrenmeyi sevme, matematiğe değer verme, matematikte kendine 

güvenme ve matematik dersine olan ilgi. 

 

Tablo1. Bağımsız değişkenlere ait özellikler 

Değişken adı Kodu Veri türü & kategoriler 

Evdeki eğitim kaynakları BSBGHER Sürekli 

BSDGHER Kategorik 

1: Çok kaynak var 2: Bazı kaynaklar var 3:Çok az kaynak 

var 

Okula ait olma duygusu BSBGSSB Sürekli 

BSDGSSB Kategorik 

1: Yüksek derecede okula ait olma hissi var 2: Okula 

aitlik hissi var 3:Çok az derecede okula aitlik hissi var 

Okulda öğrencilerin 

zorbalığa uğrama sıklığı 

BSBGSB Sürekli 

BSDGSB Kategorik 

1: Hemen hemen hiç 2: Ayda bir 3: Haftada bir 

Matematik öğrenmeyi 

sevme 

BSBGSLM Sürekli 

BSDGSLM Kategorik 

1: Matematiği öğrenmeyi çok sevme 2: Matematiği 

öğrenmeyi sevme 3: Matematiği öğrenmeyi sevmeme 

Matematik dersine ilgi  BSBGEML Sürekli 

BSDGEML Kategorik 

1: Çok ilgili 2: İlgili 3: Az ilgili 

Matematikte kendine 

güvenme 

BSBGSCM Sürekli 

BSDGSCM Kategorik 

1: Çok güvenir 2: Güvenir 3: Az güvenir 

Matematiğe değer verme BSBGSVM Sürekli 

BSDGSVM Kategorik 

1: Çok değer verir 2: değer verir 3: Değer vermez 
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Araştırma kapsamında, CART (Breiman, Friedman, Olshen, ve Stone, 1993)  CHAID  (Kass, 1980), 

Random Tree, C5 (Quinlan, 1993), ve QUEST (Loh ve Shih, 1997) yöntemlerinin sınıflama performansları 

incelenmiştir. Öncelikle bütün değişkenlerin sürekli olduğu durumda bütün yöntemler için analiz yapılarak 

karşılaştırma yapılmıştır. Aynı analizler değişkenlerin kategorik hallerinin analizde bağımsız değişken 

olarak kullanılması durumu için tekrarlanmıştır. Son olarak üç kategorik ve dört sürekli değişkenin alındığı 

koşul için karşılaştırma yapılmıştır. Bu karşılaştırılmalarda sınıflama doğruluğu oranları değerlendirme 

kriteri olarak ele alınmıştır.  

Ele alınan bir diğer koşul ise sınıflama analizlerindeki bağımlı değişken matematik başarısı puanlarını 

kullanarak oluşturulan sırasıyla iki, üç, dört ve beş yanıtlayıcı kümesidir. Sınıf sayısının farklılaşmasının 

her bir model için sınıflama doğruluk oranına etki edip etmediği ve her bir küme sayısı için hangi modelin 

doğruluk oranının daha yüksek olduğu incelenmiştir. 

 

BULGULAR 

Tablo 2’de bağımlı değişkenin kategori sayısının farklılaşması ve modelde yer alan bağımsız değişkenin 

sadece sürekli, sadece kategorik ve hem sürekli hem kategorik olması durumunda incelenen yöntemlere 

göre elde edilen sınıflama doğruluk oranları yer almaktadır. 

 

Tablo 2. İncelenen karar ağaçlarına ait sınıflandırma doğruluk oranları 

 
Tablo 2 incelendiğinde bağımsız değişkenlerin sürekli ve bağımlı değişkenin iki veya üç kategori olması 

durumunda, sınıflandırma doğruluk oranlarının test verisinde incelenen karar ağacı yöntemlerinde birbirine 

yakın olduğu ancak eğitim verisinde Random Tree yönteminin diğer yöntemlere göre daha yüksek bir 

sınıflama doğruluk oranına sahip olduğu görülmektedir. Benzer biçimde bağımlı değişkenin dört veya beş 

kategori olması durumunda da incelenen karar ağacı yöntemleri için sınıflama doğruluk oranlarının test 

verisinde birbirine yakın olduğu ancak eğitim verisinde C5 yönteminin diğer yöntemlere göre daha yüksek 

bir sınıflama doğruluk oranına sahip olduğu görülmektedir.  

Bağımsız değişkenlerin kategorik ve bağımlı değişkenin iki veya üç kategori olması durumunda ise 

incelenen karar ağacı yöntemleri için sınıflandırma doğruluk oranlarının test verisinde birbirine yakın 

olduğu ancak eğitim aşamasında Random Tree yönteminin diğer yöntemlere göre daha yüksek bir sınıflama 

 

2 kategori 3 kategori 4 kategori 5 kategori 

Eğitim 

(%) 

Test 

(%) 

Eğitim 

(%) 

Test 

(%) 

Eğitim 

(%) 

Test 

(%) 

Eğitim 

(%) 

Test 

(%) 

S
ü

re
k

li
 

Cart 72,64 69,85 57,11 54,41 51,49 47,93 44,88 40,51 

Chaıd 73,56 70,82 59,88 54,6 52,41 46,59 45,21 39,86 

C5 73,10 71,04 79,78 51,44 77,13 42,36 77,66 35,57 

Quest 70,26 70,41 54,86 55,07 49,77 49,97 41,37 40,95 

Random Tree 86,32 70,73 80,24 54,29 72,50 44,61 69,20 35,38 

K
a
te

g
o

ri
k

 Cart 70,06 68,85 53,8 51,91 46,79 46,31 41,84 38,92 

chaıd 70,06 68,85 54,53 54,38 49,5 49,75 41,90 38,07 

C5 72,70 70,29 60,28 56,01 52,88 49,12 47,92 40,54 

Quest 70,46 68,75 54,53 54,41 47,39 48,72 41,18 38,67 

Random Tree 75,74 68,72 62,33 53,16 51,35 40,98 49,97 32,4 

K
a
rı

şı
k

 

Cart 71,91 69,25 58,16 55,51 49,64 47,84 44,88 41,55 

Chaid 73,23 70,85 57,11 54,92 50,23 47,53 43,89 40,80 

C5 75,28 70,70 69,86 53,79 70,79 45,37 71,32 34,88 

Quest 70,65 69,13 52,68 52,13 35,96 35,41 40,25 39,64 

Random Tree 79,31 69,91 73,10 54,66 64,90 44,05 59,29 33,47 
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doğruluk oranına sahip olduğu görülmektedir. Benzer biçimde bağımlı değişkenin dört veya beş kategori 

olması durumunda da incelenen karar ağacı yöntemleri için sınıflandırma doğruluk oranlarının test 

verisinde birbirine yakın olduğu ancak eğitim verisinde Random Tree ve C5 yöntemlerinin diğer 

yöntemlere göre daha yüksek bir sınıflama doğruluk oranına sahip olduğu görülmektedir.  

Sınıflama modelinde sürekli ve kategorik olan bağımsız değişkenlerin birlikte bulunduğu ve bağımlı 

değişkenin iki veya üç kategori olması durumunda incelenen karar ağacı yöntemleri için sınıflandırma 

doğruluk oranlarının test verisinde birbirine yakın olduğu ancak eğitim verisinde Random Tree yönteminin 

diğer yöntemlere göre daha yüksek bir sınıflama doğruluk oranına sahip olduğu görülmektedir. Benzer 

biçimde bağımlı değişkenin dört veya beş kategori olması durumunda da sınıflama doğruluk oranlarının 

test verisinde incelenen karar ağacı yöntemlerinde birbirine yakın olduğu ancak eğitim verisinde bağımlı 

değişkenin dört kategori olması durumunda C5, beş kategori olması durumunda ise Random Tree 

yöntemlerinin diğer yöntemlere göre daha yüksek bir sınıflandırma doğruluk oranına sahip olduğu tespit 

edilmiştir. 

Tablo 2’de yer alan sonuçlar ele alındığında modelde yer alan bağımsız değişkenlerin türü fark etmeksizin 

incelenen tüm sınıflama yöntemlerinden elde edilen sınıflandırma doğruluk oranlarının, genel olarak 

bağımlı değişkene ait kategori sayısının artması durumunda düşüş gösterdiği görülmektedir. Ayrıca bağımlı 

değişkenin kategori sayısından bağımsız bir biçimde, modelde yer alan bağımsız değişkenlerin sadece 

sürekli olması durumunda elde edilen sınıflama doğruluk oranlarının, bağımsız değişkenlerin sadece 

kategorik veya hem kategorik hem de sürekli olması durumundan genel olarak daha yüksek olduğu 

söylenebilir.   

Araştırma kapsamında incelenen yöntemler tarafından oluşturulan modellerde bağımlı değişkeni etkileyen 

en önemli ilk iki bağımsız değişken Tablo 3’de yer almaktadır.  

Tablo 3. Yöntemler tarafından oluşturulan modellerde yer alan ilk iki önemli değişken 

B
ağ

ım
sı

z 

d
eğ

iş
k
en

 

tü
rü

 

Bağımlı 

değişken 

kategori 

sayısı 

İki kategori Üç kategori Dört kategori Beş kategori 

S
ü

re
k

li
 

CART 
BSBGSCM BSBGSCM BSBGSCM BSBGSCM 

BSBGHER BSBGHER BSBGHER BSBGHER 

CHAID 
BSBGSCM BSBGSCM BSBGSCM BSBGSCM 

BSBGHER BSBGHER BSBGHER BSBGHER 

C5 
BSBGSCM BSBGSCM BSBGHER BSBGSCM 

BSBGHER BSBGEML BSBGSCM BSBGHER 

QUEST 
BSBGSCM BSBGSCM BSBGSCM BSBGSCM 

BSBGHER BSBGHER BSBGHER BSBGHER 

Random 

Tree 

BSBGEML BSBGEML BSBGSSB BSBGSSB 

SBGSVM BSBGSVM BSBGSCM BSBGSLM 

K
a

te
g

o
ri

k
 

CART 
BSDGSCM BSDGSCM BSDGSCM BSDGSCM 

BSDGHER BSDGHER BSDGHER BSDGHER 

CHAID 
BSDGHER BSDGSSB BSDGHER BSDGSCM 

BSDGSCM BSDGHER BSDGSCM BSDGHER 

C5 
BSDGSCM BSDGSCM BSDGSCM BSDGSCM 

BSDGHER BSDGHER BSDGHER BSDGHER 

QUEST 
BSDGSCM BSDGSCM BSDGHER BSDGSCM 

BSDGHER BSDGHER BSDGSCM BSDGHER 

Random 

Tree 

BSDGEML BSDGSSB BSDGEML BSDGEML 

BSDGSB BSDGSLM BSDGSSB BSDGSSB 

S ü r e k l i v e y a
 

k a t e g o r i k
 

CART BSDGSCM BSDGSCM BSDGSCM BSDGSCM 
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Tablo 3’den görüldüğü üzere bağımlı değişkenin kategori sayısı ve bağımsız değişkenin türü fark 

etmeksizin incelenen karar ağacı yöntemlerinin sınıflama modeline aldığı ilk iki değişken random tree 

yöntemi hariç diğer yöntemlerde aynı olup çoğu modelde önem sıraları bile benzerlik göstermektedir. 

Ancak modellerde yer alan değişkenler sayı ve nitelik bakımından farklılıklar göstermektedir. Bu 

farklılıklarla ilgili detaylı tablolara sunum esnasında yer verilecektir 

 

SONUÇLAR 

Karar ağaçları tekniklerinin eğitim alanında kullanılması, büyük veri setlerinin ve etkileşimli oldukları 

diğer değişkenlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı da TIMSS gibi geniş ölçekli 

bir sınav verilerini kullanarak bu veri setine uygulanan farklı karar ağacı yöntemlerinin farklı koşullar 

altında sınıflama doğruluğu açısından karşılaştırılmasıdır. Ele alınan koşullar sınıf sayısı ve bağımsız 

değişkenlerin veri türünün farklılaşmasıdır.  

Araştırma koşulları altında incelenen yöntemler sınıflama doğruluğu bakımından benzer sonuçlar ürettiği 

tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular detaylı incelendiğinde kullanılan yöntem değiştikçe 

modele alınan değişkenlerin ve değişken sayısının farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle belli bir 

bağımsız değişken üzerinde, bağımsız değişkenlerin incelenmesi durumunda kullanılan yöntemlerin 

hangisinin seçileceği önem taşımaktadır. Geçerli ve güvenilir kararlara ulaşmak için kullanılan yöntemler 

performansları bakımından başka indeksler kullanılarak da incelenmelidir. 

Aynı araştırma koşulları altında farklı veri setleri ile de karşılaştırmalar yapılarak elde edilen sonucun 

kararlılığı incelenebilir. Araştırmanın koşulu olarak bağımlı değişkenin kategori sayısı ve bağımsız 

değişkenin türü ele alınmıştır. Bu koşullara değişken sayısı, örneklem büyüklüğü gibi farklı koşullar da 

eklenebilir.  
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Özet: Öğretim programlarında 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal 

Bilgiler, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin kazanımlarının incelenmesinin 

amaçlandığı bu araştırma nitel araştırma türünden doküman incelemesi desenindedir. Talim ve Terbiye 

Kurulu tarafından altı ders için hazırlanan öğretim programları her bir alandan en az üç, ve ölçme ve 

değerlendirme alanından dört uzman tarafından incelenmiştir. Kazanım ifadeleri bilgi ve beceri olmak 

üzere iki kategoriye alınmış ve o şekilde değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda tüm sınıf 

düzeylerinde bilgiyi ölçmeye yönelik kazanımların beceriyi ölçmeye yönelik kazanımlardan daha fazla 

olduğu bulunmuştur. Kazanımlardaki beceri oranları derslere göre farklılık göstermektedir. Toplamda en 

az becerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, en çok becerinin ise Sosyal Bilgiler derslerine ait olduğu 

bulunmuştur. Öğretim programları hazırlanırken disiplinler arası bir yaklaşımla hareket edilmesi, kazanım 

ifadelerinde becerilere daha çok yer verilmesi vb. önerilerde bulunulmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: Öğretim programları, kazanımlar, bilgi, beceri 

 

GİRİŞ  

Günümüzde hızla değişen bilgi ve teknoloji, bireylerin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğretme ve 

öğrenme teorilerindeki yenilikler bireylerden beklenen rolleri doğrudan etkilemektedir. Bu değişim, bilgiyi 

kovalayan, öğrenilen bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme becerisi gösteren, eleştirel 

düşünebilen, çıkarım yapabilen, farklı disiplinler arasında ilişkisel beceriler gösteren, iletişim becerilerine 

sahip olan nitelikteki bireyleri tanımlamaktadır. Bu niteliklere sahip olabilecek bireylerin yetiştirilmesi de 

öğretim programlarının değişen şartlara ayak uydurması ile mümkün olacaktır. 

 

Eskiden bilgiye kavramsal olarak sahip olmak çok değerli görülürken zamanla bilgiye sahip olmak tek 

başına yeterli olmamaya başlamıştır. Bilgiye ve öğrenmeye dönük bakış açısında meydana gelen değişim 

öğretim programlarına da yansımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2004 yılında, ilköğretim ve 

ortaöğretim kademelerinde yeni öğretim programlarını uygulamaya koyarak Türk eğitim sisteminde 

değişim sürecini başlatmıştır. Yeni öğretim programları yapılandırmacı öğrenme kuramı, çoklu zekâ 

kuramı, proje tabanlı öğrenme gibi öğrenci merkezli eğitim anlayışlarını temel alması nedeniyle davranışçı 

öğrenme kuramlarının hâkim olduğu eski öğretim programlarına göre amaç, içerik, eğitim durumu ve ölçme 

değerlendirme boyutları bakımından birçok değişikliği içermektedir. Yenilenen öğretim programları 

eleştirel düşünme ve bireylere muhakeme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bilgiyi ezberlemenin 

yerine yeniden yapılandırma fırsatı vermektedir. Bireylere problem çözme ve analitik düşünme becerisi 

kazandırmayı esas almaktadır. Bu özellikleri içeren öğretim programı yapılandırmacı yaklaşımı temel alır. 

Yapılandırmacı kurama dayalı öğretim programlarında öğretimin içeriği gerçek hayatla ilişkilidir. Bu 

kuram, bireylerin bilgiyi hatırlamasından ziyade bilgiyi keşfetmesini temel alır. Öğretmen bilgiyi doğrudan 

olarak veren değil yol gösterici niteliğindedir.  
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Öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin başarılarını ve 

eksikliklerini belirlemek, öğretim yöntemlerinin etkililiğini anlamak ve programın kuvvetli ve zayıf 

yanlarını ortaya çıkarmak için yapılır (MEB, 2004). Bu süreci gereği gibi gerçekleştirebilen öğretmenler, 

öğrencilerini ve kapasitelerini daha yakından görme ve öğretim sürecini tekrar gözden geçirerek varsa 

eksikliklerini giderici çalışmalar yapabilme fırsatları yakalayacaklardır. Bu bakımdan yeni öğretim 

programlarının ön gördüğü ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının etkin biçimde uygulanabilmesi ve 

öğretim sürecinde bu yaklaşımların sunduğu potansiyelden en üst düzeyde yararlanılabilmesi öğretmenlerin 

bu konudaki birikimine ve deneyimine bağlıdır. Öğretmenlerin bireyin nitelikli bir biçimde yetiştirilmesi 

sorumluluğunu taşımakla birlikte hızla değişen ve gelişen koşullar karşısında hizmet öncesi eğitimden 

başlamak üzere, sürekli kendisini geliştirmek durumunda olduğunu belirtmişlerdir (Gökçe ve Demirhan, 

2005 s. 46). Ancak Türkiye’de görev yapan birçok öğretmenin yeni programın gerektirdiği ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri konusunda yeterli bilgi birikimine ve deneyimine sahip olmadıklarını ve üst 

düzey becerileri ölçmeye yönelik soru yazmada eksikliklerinin olduğu bilinmektedir. 

 

Öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri, çok hızlı değişen ve gelişen ortam koşullarına göre ayarlanmalı 

ve eğitim sistemlerinin temel amacı haline gelmelidir. (Kalaycı, 2001). Üst düzey düşünme; bireyleri 

sorgulamaya, araştırmaya ve eleştirel düşünmeye iten, bilgiler arasında ilişki kurulmasını sağlayan, 

sonuçları eleştirel gözle değerlendirebilen bir düşünme şeklidir (Haladayna, 1997). Problem çözme, 

yaratıcılık, sorgulama, farklı disiplinler arasında ilişkisel düşünebilme, mantıksal düşünme, kestirim yapma 

üst düzey düşünme becerileri arasındadır. Üst düzey düşünme süreçlerini geliştirmede en çok Bloom’un 

1956 yılında yapmış olduğu bilişsel alan sınıflandırması kullanılmıştır (Sönmez, 2007; Şahinel, 2002). 

Bloom taksonomisi üzerine çalışmalar yapılmakla birlikte yeni sınıflamalarda ortaya çıkarılmıştır.  

Bloom’un taksonomisiyle büyük ölçüde benzerlikler içeren daha çok üst düzey anlama basamaklarına 

ağırlık veren Haladyna taksonomisi; yüksek düzeyli düşünme becerilerini dikkate alarak tek boyutlu bir 

sınıflama yapmıştır. Bilgiyi edinmek yaşamın ve okulun temel hedefidir. Yetenek ile beceri arasındaki 

beceri daha çok bilgi düzeyinde öğrenilenlere bağlı olup uygulanmasıdır. Yetenek ise bilgi ve becerilerin 

özümsenip, öğrenilen bilgiyle doğrudan bağlantısı olmaksızın daha öz, yaratıcı eylemlerin yapılabilmesidir 

(Haladayna, 1997; aktaran Kutlu, Doğan, & Karakaya, 2010). 

 

Üst düzey düşünmenin düzeyi eğitim ortamlarında kullanılan soruların düzeyinden etkilenir. Öğrencilerin, 

çalışmaların okullarda kullanılan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına göre planladıkları 

düşünüldüğünde, öğretmenin üst düzey düşünme becerilerini geliştirici sorular sormasının yanı sıra 

cevaplarını ise yeterli düzeyde gerekçelerle desteklemelerini istemesi daha da önem kazanmaktadır. 

Bloom’un sınıflandırması, öğretmenlere soracak oldukları soruların bilişsel düzeyini belirleme ve soruların 

hangi düzeydeki düşünme becerilerini geliştirmesi bakımından rehberlik edebilir. Sonuç olarak güncellenen 

öğretim programlarının özel amaçları ve alana özgü beceriler incelendiğinde yapılandırmacı yaklaşıma 

uygun üst düzey becerilerin kazandırılmasına vurgu yapılmaktadır.  

Talim Terbiye Kurulunun belirlediği öğretim programlarında matematik dersi alanında kazandırılması 

gereken üst düzey beceriler (MEB, 2018d):  

• Matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirebilme ve etkin bir şekilde kullanabilme,  
• Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebilme, 

başkalarının matematiksel akıl yürütmelerindeki eksiklikleri veya boşlukları görebilme 
• Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel 

terminolojiyi ve dili doğru kullanabilme  
• Üstbilişsel bilgi ve becerilerini geliştirebilecek, kendi öğrenme süreçlerini bilinçli biçimde 

yönetebilme.  
• Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilme  

Talim Terbiye Kurulunun belirlediği öğretim programlarında fen bilimleri dersi alanında kazandırılması 

gereken üst düzey beceriler (MEB, 2018b):  
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• Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç 
becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm 
üretme  

• Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine 
ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlama  

• Üstbilişsel bilgi ve becerilerini geliştirebilecek, kendi öğrenme süreçlerini bilinçli biçimde 
yönetebilme 

• Fen okuryazarlık becerilerini geliştirebilme ve etkin bir şekilde kullanabilme 
Talim Terbiye Kurulunun belirlediği öğretim programlarında Türkçe ve İngilizce dersleri alanında 

kazandırılması gereken üst düzey beceriler (MEB, 2018f, 2018c): 

• Okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine 
ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerinin sağlanma, 

• Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve 
anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlanma 

• Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerinin geliştirilmesi, 
• Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerinin ve sorgulamalarının 

sağlanması,  
Talim Terbiye Kurulunun belirlediği öğretim programlarında sosyal bilgiler dersi alanında kazandırılması 

gereken üst düzey beceriler (MEB, 2018e): 

• Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak insan ile çevre arasındaki 

etkileşimi açıklama ve mekânı algılama becerilerini geliştirme, 

• Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler olarak eleştirel düşünme becerisine 

sahip olma, 

• Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlakı 

gözetme, 

• Kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için görüşler belirtme, 

 

Alanyazında, öğretmenlere ve öğrencilere üst düzey soru sorma ve soruları yanıtlama becerilerinin 

öğretilebileceği belirtilmektedir (Cavkaytar, 2010). Cavkaytar’ın (2010) çalışmasının sonuçlarına göre, 

öğrenciler uygulamadan önce daha çok cevabı metinde doğrudan bulunan sorular üretirken, uygulama 

sürecinden sonra üst düzey düşünme becerileri gerektiren eleştirel düşünme ve çıkarım sorularını da 

üretmeye başlamışlardır. Düşünme becerilerini geliştirici soru hazırlamaya dönük bir öğretim, mesleki 

yaşamları boyunca öğretmenlere ve öğrencilerine önemli katkılar sağlayabilir; çünkü böyle bir öğretim 

sürecinde öğretmenler, sınıflandırmanın önemini, farklı basamaklara giren soru örneklerini, ne tür soruların 

öğrencilerde düşünme becerilerini geliştirebileceğini ve ana dili öğretimi açısından daha işlevsel 

olabileceğini öğrenmiş olacaklardır. Yapılandırmacı yaklaşımda ve Türkiye’deki öğretim programlarında 

sıklıkla yer verilen beceri ve üst düzey düşünme becerisi kavramına programlardaki kazanımlarda ne derece 

yer verildiği bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı öğretim programlarında 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik, Fen 

Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin kazanımlarının 

incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda araştırma sorusuna yanıt aranmıştır. 

 

1. Öğretim programlarında 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal 
Bilgiler, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin kazanımlarının ölçtüğü bilişsel 
düzeyler nasıl bir dağılım göstermektedir? 
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YÖNTEM 

 

Öğretim programlarında 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, 

Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin kazanımlarının incelenmesinin amaçlandığı bu 

araştırma nitel araştırma desenindedir. Nitel araştırmalardan doküman incelemesi türündedir. Doküman 

incelemesi araştırılan konuyla ilgili olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı belgelerin analiz edilmesi 

olarak tanımlanmaktadır (Arnould ve Wallendorf, 1994). Dokümanlar olarak ortaokul düzeyindeki öğretim 

programları kullanılmıştır. 

Araştırma kapsamında verileri analiz etmede içerik analizi yapılmıştır. Bunun için Türkçe, Matematik, Fen 

Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine ait öğretim programları her 

alandan en az üç öğretmen ve dört ölçme ve değerlendirme uzmanı tarafından incelenmiştir. Öncelikle 

öğretim programlarındaki ölçülebilir kazanımlar belirlenmiştir. Daha sonra programlarda geçen kazanımlar 

için bir beceri havuzu oluşturulmuştur. Daha sonra her bir ders için 5, 6, 7 ve 8. sınıftaki kazanım ifadeleri 

uzmanlar tarafından ayrı ayrı incelenmiş ve kazanımın bilgiyi mi yoksa beceriyi mi ölçtüğü belirlenmiştir. 

Bu süreçte iki eylem bildiren kazanımlar ikiye bölünerek incelenmiştir. Her bir parça ayrı bir kazanım 

ifadesi olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeyi yapan puanlayıcılara önce eğitim verilmiştir. Daha 

sonra birlikte 10’ar kazanım incelenmiştir. Daha sonra kazanım ifadelerini her bir puanlayıcı birbirinden 

bağımsız olarak ayrı ayrı değerlendirmiştir. Farklı bilişsel düzeyde değerlendirilen kazanımlar birlikte 

değerlendirilmiş ve ortak bir karara varılmıştır. 
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BULGULAR 

Araştırma amacı doğrultusunda uzman değerlendirmesi sonucu altı derse ilişkin 5, 6, 7 ve 8. sınıf 

düzeylerindeki kazanımların ölçtükleri zihinsel düzeyler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 13. Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
derslerine ait kazanımların sınıf düzeylerine göre dağılımları 

Ders 
 5. sınıf 6. sınıf 7. sınıf 8. sınıf Toplam 

 f % f % f % f % f % 

Türkçe 

Bilgi 18 40,91 19 46,34 21 42,86 22 48,14 80 43,24 

Beceri 26 59,09 22 53,66 28 57,14 29 56,86 105 56,76 

Toplam 44 100 41 100 49 100 51 100 185 100 

Matematik 

Bilgi 75 65,22 78 75,73 54 71,05 44 60,27 251 68,39 

Beceri 40 34,78 25 24,27 22 28,95 29 39,73 116 31,61 

Toplam 115 100 103 100 76 100 73 100 367 100 

Fen Bilgisi 

Bilgi 18 45 30 50,85 40 59,7 35 58,33 123 54,42 

Beceri 22 55 29 49,15 27 40,3 25 41,67 103 45,58 

Toplam 40 100 59 100 67 100 60 100 226 100 

Sosyal Bilgiler 

Bilgi 13 44,83 15 41,67 9 30 18 26,09 55 33,54 

Beceri 16 55,17 21 58,33 21 70 51 73,91 109 66,46 

Toplam 29 100 36 100 30 100 69 100 164 100 

Yabancı Dil 

Bilgi 11 100 13 68,42 8 33,33 8 32 40 50,63 

Beceri 0 0 6 31,58 16 66,67 17 68 39 49,37 

Toplam 11 100 19 100 24 100 25 100 79 100 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Bilgi 46 85,19 42 66,67 26 59,09 42 75 156 71,89 

Beceri 8 14,81 21 33,33 18 40,91 14 25 61 28,11 

Toplam 54 100 63 100 44 100 56 100 217 100 

TOPLAM 

Bilgi 181 61,77 197 61,37 158 54,48 169 50,6 705 56,95 

Beceri 112 38,23 124 38,63 132 45,52 165 49,4 533 43,05 

Toplam 293 100 321 100 290 100 334 100 1238 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde, altı derse ilişkin 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde kazanımların ölçtükleri bilişsel 

düzeylerin bilgi ve beceri olmak üzere ikiye ayrıldığı görülmektedir. Yıl bazında düşünüldüğünde tüm 

dersler için 5. sınıf düzeyinde bulunan kazanımların %61,77’si bilgi, %38,23’ü ise beceri düzeyindedir. 

Altıncı sınıf düzeyinde kazanımların %61,37’si bilgi, %38,63’ü ise beceri düzeyindedir. Yedinci sınıf 

düzeyinde kazanımların %54,48’i bilgi, %45,52’si ise beceri düzeyindedir. Sekizinci sınıf düzeyinde 

kazanımların %50,6’sı bilgi, %49,4’ü ise bilgi düzeyindedir. 
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Dört yılın toplam kazanımları dikkate alındığında bilgi düzeyindeki kazanımlar %33,54 (Sosyal Bilgiler) 

ile %100 (Yabancı Dil) arasında değişmektedir. Buna göre en çok beceri içeren kazanımlar Sosyal Bilgiler 

dersine aittir. Beceri düzeyindeki kazanımlar ise dört yılın ortalamasında %28,11 (Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi) ile %66,46 (Sosyal Bilgiler) arasında değişmektedir. Türkçe dersi için dört yılın ortalamasına göre 

kazanımların %43,24’ü bilgi, %56,76’sı ise beceri düzeyindedir. Matematik dersi için bilgi düzeyindeki 

kazanımlar %68,39, beceri düzeyindeki kazanımlar %31,61 düzeyindedir. Fen Bilgisi için kazanımların 

%54,42’si bilgi, %45,58’i beceri düzeyindedir. Yabancı dil için kazanımların %50,63’ü bilgi, %49,37’si 

ise beceri düzeyindedir. 

Sınıf ve ders düzeyleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde bilgiye odaklanan kazanımlar %26,09 ile %100 

arasında değişmektedir. En az (%26,09) Sosyal Bilgiler 8. sınıf, en çok (%100) Yabancı Dil 5. sınıf dersine 

aittir. 

 

SONUÇ 

Öğretim programlarındaki kazanım ifadelerinin bilgi ya da becerilere odaklanma durumlarının araştırıldığı 

çalışmada öğretim programlarının tanıtım bölümlerinde becerilere odaklanılacağı ifade edilmesine rağmen 

bilgiye odaklanan kazanımların oldukça fazla oranda yer aldığı görülmüştür. Sınıf düzeyleri göz önüne 

alındığında tüm sınıf düzeylerinde altı dersin toplam kazanımlarına göre bilgiyi ölçmeye yönelik kazanım 

sayıları beceriyi ölçmeye yönelik kazanım sayılarından daha fazladır. Bu bulgu öğretim programlarının 

hala becerilerden daha çok bilgilere odaklandığını göstermektedir. Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal 

Bilgiler, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine ilişkin 5, 6, 7 ve 8. sınıf kazanımlarının 

incelendiği bu araştırmada kazanımların becerilere odaklanma durumlarının derslere ve yıllara göre 

farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılandırmacı yaklaşımla birlikte bilgiden daha çok 

becerilere odaklanıldığı günümüzde bu durumun öğretim programlarına yansıtılmasında sıkıntılar olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Üst düzey becerilere en çok odaklanan ders Sosyal Bilgiler, en az odaklanan ise Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisidir. Aşağıda maddeler halinde öneriler sıralanmıştır. 

 Öğretim programları hazırlanırken önce belirli bir plan çerçevesinde hareket edilmesi 

önerilmektedir. 

 Öğretim programlarında üst düzey düşünme becerilerine odaklanan daha fazla sayıda kazanım 

yazılabilir. 

 Dersler arasında ve aynı dersin farklı sınıf düzeylerinde kazanımların becerilere ve bilgilere 

odaklanma durumları arasındaki farklılıklar disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınarak azaltılabilir. 

 Bu araştırmada 6 derse ait öğretim programlarındaki kazanımlar incelendi. Diğer derslere ait 

kazanımların da incelendiği araştırmalar yapılabilir. 

 Bu araştırmada öğretim programlarının kazanım ifadeleri incelenmiştir. Öğretim programlarının 

diğer boyutlarının da incelendiği araştırmalar yapılabilir. 
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Özet: Bu araştırmanın amacı, çok boyutlu veri setleri üzerinde, farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı 

kayıp veri oranlarında kayıp veri atama yöntemlerinin güvenirlik katsayıları üzerindeki etkisinin 

incelenmesidir. Bu amaçla 2 ve 3 boyutlu yapılar için %10, %15, %20, %30 kayıp veri oranlarında, 150, 

300 ve 600 örneklem büyüklüklerinde sıfır atama, regresyon atama ve Beklenti Maksimizasyonu (BM) 

kayıp veri atama yöntemlerinin etkililiği Cronbach Alfa ve Tabakalı Alfa güvenirlik katsayıları üzerinden 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda, çok boyutlu veri setleri üzerinde BM ve regresyon kayıp veri atama 

yöntemlerinin yüksek kayıp veri oranlarında dahi yansız kestirimler yapabildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: kayıp veri, güvenirlik, boyutluluk, Cronbach Alfa, Tabakalı Alfa 

 

GİRİŞ 

Sosyal Bilimler veya Eğitim Bilimleri alanlarında yapılan bilimsel çalışmalarda veri toplama (saha) aşaması 

araştırmacıların belki de en çok çabayı harcadığı kısımdır. Veri toplama aşamasında, özellikle araştırılan 

grubun kendini ifade etmesine dayalı bir şekilde (self-report) veri toplanmaktaysa, araştırmacılar eksik 

verilerle karşılaşabilmektedir. Veri setindeki bu eksik veriler, kayıp veri ya da kayıp değer olarak 

isimlendirilmiştir. Kayıp veriler, cevaplayanın o maddeyi cevaplamak istememesi, maddelere erişememesi, 

maddeyi bilinçli ya da bilinçsizce boş bırakması vb. farklı nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Hohensinn ve 

Kubinger’e (2011) göre gözlenen verideki bu eksiklikler, örtük değişken hakkında istatistiksel anlamda 

çıkarım yapmaya önemli bir engel oluşturmaktadır.  

Kayıp veri sorununun ciddiyeti, kayıp verinin örüntüsüne, verinin ne kadarının kayıp olduğuna ve niçin 

kayıp veri olduğuna bağlı olarak değişir. Kayıp verinin örüntüsü, ne kadar verinin kayıp olduğundan daha 

önemli bir faktördür. Örneğin seçkisiz dağılan bir kayıp veri örüntüsü daha az problem içerirken; seçkisiz 

dağılmayan bir örüntüye sahip kayıp veri, kayıp veri oranı ne kadar az olursa olsun, çok daha ciddi bir 

probleme işaret eder ve araştırma sonuçlarının genellenebilirliğini etkiler. Ayrıca bir veri setinde yüzde beş 

veya altında kayıp veri bulunuyorsa bu durum önemli sorunlara neden olmamaktadır (Tabachnick ve Fidell, 

2007). 

Araştırmacılar kayıp veriyle karşılaştıklarında sırasıyla kayıp verilerin bir yapı oluşturup oluşturmadığını 

ve veri setindeki kayıp veri miktarını belirlemeleri gerekmektedir (Alpar, 2011). Buna göre kayıp veri ile 

karşılaşılan araştırmalarda öncelikle kayıp veri mekanizmasının türünün incelenmesi gerekmektedir. Little 

ve Rubin (2002) kayıp veri mekanizmalarını;  

1. Tamamıyla Rassal Olarak Kayıp (Missing Completely at Random: MCAR; TROK)  
2. Rassal Olarak Kayıp (Missing at Random: MAR; ROK)  
3. İhmal Edilemez Kayıp (No ignorable: NI; İEK) şeklinde üç sınıfa ayırmıştır.  

Tamamıyla Rassal Olarak Kayıp (TROK) veri mekanizması bir değişkende kayıp veri olma olasılığının 

değişkenin kendisi ve veri setinde yer alan diğer değişkenlerle ilişki olmadığı durumları içermektedir. Bu 

veri mekanizmasındaki eksik değerler, bir anket çalışmasında maddeyi görmeyip cevaplamama veya 

verilerden bazılarının kaybolması gibi tamamen istek dışı oluşan kayıplardır. Rassal Olarak Kayıp (ROK) 
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veri mekanizmasında, bir değişkende kayıp veri olma olasılığı, değişkenin kendisine bağlı değil ancak 

ölçülen diğer değişkenlere bağlıdır. Örneğin, bir anket çalışmasında, örneklem bireylerini oluşturan grubun 

sorulan soruları bilerek atlaması veya yanlış cevaplar vermesidir. İhmal Edilemez Kayıp (İEK) veri 

mekanizmasında, bir değişkende kayıp veri olma olasılığı değişkenin kendisine bağlıdır. Örneğin, testteki 

bir maddenin yanlış sorulmasından dolayı doğru cevabın çözülemediği maddeler bu varsayıma örnektir 

(Little ve Rubin, 2002). Bu çalışmada TROK mekanizması temel alınarak veri üretilmiştir ve kayıp veri 

oranları %10, %15, %20 ve %30 şeklinde belirlenmiştir. 

Kayıp veri ile baş etmede ilk akla gelen yöntem kayıp verilerin silinmesidir. Silme işlemi liste bazında veya 

kısmi olabilmektedir. Groves (2006) çalışmasında %15 ile %50 oranları arasındaki kayıp verinin 

araştırmacılar tarafından genellikle ihmal edildiğini ve analiz dışına çıkarıldığını belirlemiştir. Ancak kayıp 

verinin silinmesi araştırma örnekleminin küçülmesine neden olabilmektedir. Bunun yerine kayıp veri atama 

yöntemlerinden yararlanılmakta ve veri seti bu yöntemlerle tamamlanarak analize hazır getirilmektedir. İyi 

bir kayıp veri atama yönteminin, kayıp verilerden kaynaklanabilecek yanlılığı azaltması, uygun bilgilerin 

kullanımını artırması ve daha hatasız kestirimler sağlaması beklenir (Allison, 2009; Akt: Demir, 2013). 

Kayıp veri atama yöntemlerinden belki de en bilinenleri basit atamaya dayalı yöntemlerdir. Bunlar ortalama 

atama, madde ortalaması atama, birey ortalaması atama ve sıfır atamadır. Bu çalışmada basit atama 

yöntemlerinden, araştırmacılar tarafından en sık başvurulan yöntem olan sıfır atama yöntemi kullanılmıştır. 

Sıfır atama yönteminde kayıp verinin yanlış cevap olarak kodlanması söz konusudur. Örneğin, bir testte 

doğru cevap 1 ve yanlış cevap 0 şeklinde puanlanmaktaysa, bu testte yer alan kayıp veriler de sıfır atama 

yöntemiyle 0 olarak kodlanmaktadır. 

Bu çalışmada incelenen bir diğer kayıp veri atama yöntemi regresyon atamadır. Regresyon atamada 

değişkenler arası ilişkileri kestirmek amaçlanmaktadır. Regresyon atamadaki önemli nokta, bağımsız 

değişkenlerin bağımlı değişkenleri açıklama oranının yüksek olması gerekliliğidir. Birçok bağımsız 

değişkenden oluşan bir çoklu regresyon modeli tahmin ettiğimizi varsayalım. Bu değişkenlerden biri, kayıp 

gözlemler içeren X olsun. Böyle bir modelde tahmin edilen tüm X gözlemleri, diğer bağımsız değişkenler 

kullanılarak tahmin edilmiştir. Veriler, Tamamen Rassal Olarak Kayıp varsayımını sağladığında ve 

atamalar kayıp gözlem içermeyen diğer bağımsız değişkenlere bağlı olduğunda, en küçük kareler 

katsayıları tutarlıdır. Bir başka deyişlebüyük örneklemlerde regresyon atama neredeyse yansız sonuç 

vermektedir (Sezgin ve Çelik, 2003). 

Kayıp veri atama yöntemlerinden araştırma kapsamında ele alınan son yöntem Beklenti 

Maksimizasyonu’dur (Expectation Maximization: EM; BM). BM, bir objenin hangi kümeye ait olduğunu 

belirlemede kesin mesafe ölçütlerini kullanmak yerine tahminsel ölçütleri kullanmayı tercih eden, 

maksimum olasılık tahminleri yapan tekrarlı (iki adımlı) bir algoritmadır (Sezgin ve Çelik, 2003). 

Adımlardan ilki bekleneni bulma (B Adımı) ve diğeri maksimizasyon (M Adımı) olarak adlandırılmaktadır. 

B adımı, kayıp verinin yerinin doldurulması problemidir. M adımı ise tahmin edilen kayıp veri değerini 

kabul ederek oluşan tam veri modeli üzerinden, bilinen en çok olabilirlik tahmini hesaplamaktadır. M adımı 

sonucunda ortaya çıkan tahminler, BM algoritmasının çıktısını oluşturmaktadır (Yazıcı, 2005). 

Alanyazın incelendiğinde, kayıp veri atama yöntemlerinin genellikle tek boyutlu yapılarda çalışıldığı 

görülürken; çok boyutlu yapıların güvenirliğinin kayıp veri atama yöntemlerinden nasıl etkilendiğinin fazla 

çalışılmadığı belirlenmiştir (Akbaş ve Tavşancıl, 2015; Akın Arıkan ve Soysal, 2018; Çokluk ve Kayri, 

2011; Çüm ve Gelbal, 2015; Demir, 2013; Demir ve Parlak, 2012; Koçak ve Çokluk Bökeoğlu, 2017 ; 

Köse, 2014; Soysal ve Akın Arıkan, 2017; Shrive ve diğ., 2006; Şahin Kürşad ve Nartgün, 2015). Bu 

noktadan yola çıkılarak çalışmada, çok boyutlu veri setleri üzerinden kayıp veri atama yöntemlerinin 

güvenirlik açısından nasıl sonuçlar verdiği incelenmiştir. 

Bu araştırmanın amacı, diğer araştırmalardan farklı olarak, 2 ve 3 boyutlu veri setleri üzerinde, farklı 

boyutlar arası korelasyon değerleri, farklı örneklem büyüklükleri, tamamen rastgele kayıp 

mekanizmasındaki farklı kayıp veri oranlarında, kayıp veri atama yöntemlerinden sıfır atama, regresyon 

atama ve EM atama yöntemlerinin Cronbach Alfa ve Tabakalı Alfa güvenirlik katsayıları üzerindeki 

etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla “örneklem büyüklüğü, boyutlar arası korelasyon ve madde sayısı 

koşullarının farklı düzeyleri altında çeşitli oranlarda tamamen rassal kayıp veri içeren çok boyutlu test 
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yapılarından kestirilen Cronbach Alfa ve Tabakalı Alfa güvenirlik katsayı değerleri sıfır atama regresyon 

atama ve beklenti maksimizayonu kayıp veri atama yöntemlerine göre nasıl değişmektedir“? sorusuna 

cevap aranmıştır. Bu bağlamda çalışmanın alt problemleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

1. Örneklem büyüklüğü (150, 300 ve 600), boyutlar arası korelasyon (0,50 ve 0,75) ve madde sayısı 
(20-10 ve 15-15) koşullarının farklı düzeyleri altında çeşitli oranlarda (%10, %15, %20 ve %30) kayıp 
veri içeren iki boyutlu test yapılarında Cronbach Alfa ve Tabakalı Alfa güvenirlik kestirimleri sıfır 
atama, regresyon atama ve beklenti maksimizasyonu kayıp veri atama yöntemlerine göre nasıl 
değişmektedir? 

2. Örneklem büyüklüğü (150, 300 ve 600), boyutlar arası korelasyon (0,50 ve 0,75) ve madde sayısı 
(15-10-5 ve 10-10-10) koşullarının farklı düzeyleri altında çeşitli oranlarda (%10, %15, %20 ve %30) 
kayıp veri içeren üç boyutlu test yapılarında Cronbach Alfa ve Tabakalı Alfa güvenirlik kestirimleri 
sıfır atama, regresyon atama ve beklenti maksimizasyonu kayıp veri atama yöntemlerine göre 
nasıl değişmektedir? 

 

METODOLOJİ 

Araştırmanın Türü 

Bu araştırmada, farklı test koşulları altında üretilmiş çok boyutlu veri setleri kullanılarak kayıp veri atama 

yöntemlerinin güvenirlik katsayıları üzerindeki etkisi incelendiği için bu araştırma hem temel hem de 

simülasyona dayalı deneysel bir araştırma özelliği taşımaktadır. Simülasyon çalışmaları “… olsa ne 

olurdu?” sorusuna cevap arayan araştırmalardır (Dooley, 2002).  

Araştırmanın Koşulları 

Bu çalışmada örneklem büyüklüğü, , boyut sayısı, boyutlar arası korelasyon, boyutlara düşen madde sayısı,  

kayıp veri oranı ve kayıp veri atama yöntemleri değişkenleri ele alınmıştır. Ele alınan değişkenlere ilişkin 

koşullar ve düzeyleri Tablo 1’de verilmiştir. 
Tablo 1: Çalışmada yer alan simülasyon koşulları 

Koşul Düzey 

Örneklem Büyüklüğü 150, 300 ve 600 

Boyut Sayısı 2 ve 3 

Boyutlar Arası Korelasyon 0,50 ve 0,75 

Boyutlara Düşen Madde Sayısı 20-10; 15-15; 15-10-5 ve 10-10-10 

Kayıp Veri Oranı %10, %15, %20 ve %30 

Kayıp Veri Atama Yöntemleri Sıfır atama, beklenti maksimizasyonu ve regresyon  

 

Harwell, Stone, Hsu ve Kirisci (1996) Monte Carlo simülasyon çalışmaları için optimal koşulları belirleme 

konusundaki çalışmalarında, simülasyon çalışmalarında en az 25 replikasyon kullanılması gerektiğini 

belirtmişlerdir. Bu araştırmada tekrar sayısı olarak 50 belirlenmiş ve Tablo 1’de belirtilen koşulların 

düzeylerine göre (3x2x2x2) x 50 olmak üzere toplam 1200 tam veri seti elde edilmiştir. Araştırmanın 

verileri bir maddenin yalnızca tek bir boyutla ilişkili olacak şekilde basit yapılı olarak üretilmiştir. Üretilen 

verilerin faktör yapısı ve boyutlara arası korelasyonu Factor 10 (Lorenzo-Seva ve Ferrando, 2006) 

programında ağırlıklandırılmamış en küçük kareler (unweighted least squares) kestirim ve promax 

döndürme yöntemi ile polikorik korelasyon matrisine dayalı olarak analiz edilerek doğrulanmıştır.  

Alanyazında çok boyutlu veri setleri üzerinde yapılan güvenirlik analizi çalışmaları incelendiğinde; 

Viladrich, Angulo-Brunet ve Doval (2017) 600 birey ve 6 maddelik bir test üzerinde; Kamata, Turhan ve 

Darandari (2003) 50, 200, 500 ve 1000 örneklem büyüklüklerine göre beş faktörlü test üzerinde; Watkins 

(2017) geniş ölçekli bir testin dört alt boyutuna ait 2200 bireyin cevaplarına dayalı olarak araştırmalarını 

yürütmüştür. Bu araştırmada ise faktör analizi uygulamalarında birey/değişken oranına dayalı olarak 

Gorsuch (1983) tarafından önerilen minimum örneklem büyüklüğüne dayalı olarak örneklem büyüklükleri 

belirlenmiştir. Araştırma kapsamında toplam test uzunluğu 30 olacak şekilde sabitlendikten sonra örneklem 
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büyükleri değişken sayısının 5, 10 ve 20 katı olacak şekilde 150, 300 ve 600 olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada boyutlara düşen madde sayıları, eşit ve farklı uzunlukta olacak şekilde, iki boyutlu veriler için 

15-15 ve 20-10 olarak; üç boyutlu veriler için 10-10-10 ve 15-10-5 olarak belirlenmiştir.  

Alanyazın araştırmalarında hem tek boyutlu hem çok boyutlu ölçme araçlarının güvenirliği raporlanırken 

sıklıkla kullanılan katsayılardan birinin Cronbach Alfa katsayı olduğu dikkat çekmektedir. Araştırmacılar 

toplanabilir özellikte alt boyutlara sahip ölçme araçları için testte yer alan tüm maddeler üzerinden genel 

bir Alfa raporlamayı tercih edebilmektedirler. Fakat Cronbach, Schonemann ve McKie (1965) alt boyutlara 

sahip ölçme araçlarından elde edilen birleşik puanların güvenirliği için Tabakalı Cronbach Alfa (Stratified 

Cronbach Alpha) katsayısının kullanımı önermiştir. Bu iki yaklaşıma bağlı olarak bu araştırmada Genel 

Alfa ve Tabakalı Alfa güvenirlik katsayılarının performansları kayıp veri atama yöntemlerine göre 

karşılaştırılmak istenmiştir. Boyutların toplanabilir özellikte olması için boyutlar arası korelasyonlar 0,50 

ve 0,75 olarak belirlenmiştir.  

Verilerin Üretilmesi ve Silinmesi 

Araştırmanın koşullarına bağlı olarak 50 tekrara dayalı üretilen 48 çapraz koşula ait veri setleri 0-4 puan 

aralığında beş dereceli puanlara sahip basit yapılı çok boyutlu veri setleridir. Üretilen veri setlerinin yapıları 

R programında psych (Revelle, 2015) paketi kullanılarak en küçük kareler yöntemi (Unweighted Least 

Squares) ve oblimin döndürme tekniğine dayalı olarak test edilmiştir. Faktör analizi sonucunda her iki 

boyuta ait madde faktör yüklerinin 0,70 ve üzerinde olduğu görülmüştür. Daha sonra her bir tam veri 

setinden R programında yazılan kod ile tamamen rassal kayıp veri (TROK) yapısında olacak şekilde %10, 

%15, %20 ve %30 oranında veri silinerek kayıp veriler oluşturulmuştur. TROK kayıp veri yapısı için R 

programında, satır=birey (m) ve sütun=madde (n) çarpımına dayalı ve 0-1 arasında değerler alan bir olasılık 

matrisi oluşturulmuştur.  Bu matriste kayıp veri oranına karşılık gelen olasılık değerlerinin mxn yapısındaki 

ana veri setinde karşılık gelen değerleri kayıp veri olarak tanımlanmış ve veri kümesinden silinmiştir. 

Oluşturulan bu veriler istatistik paket programı yardımıyla Little MCAR Testi ile analiz edilmiş ve kayıp 

verilere sahip veri setlerinin yapısının MCAR olduğu doğrulanmıştır. Daha sonra elde edilen veriler 

çalışmada ele alınan sıfır, beklenti maksimizasyonu ve regresyon kayıp veri atama yöntemleri kullanılarak 

yeniden tam veri setlerine dönüştürülmüştür.   

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında incelenen güvenirlik katsayıların kestirimleri R programında sirt paketi  (Robitzsch 

ve Robitzsch, 2018) kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmanın sonuçları tam veri setleri ve kayıp veri atama 

yöntemi ile tamamlanmış veri setlerinden elde edilen Cronbach Alfa ve Tabakalı Alfa kestirimleri 

karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Karşılaştırmalar hata istatistiklerinden hataların kareleri ortalamasının 

karekökü (RMSE = Root mean square of errors) değerleri üzerinden yapılmıştır.  

 

BULGULAR  

Araştırmanın bulguları araştırmanın alt problemlerine bağlı olarak sunulmuştur.  

Alt problem 1: Örneklem büyüklüğü, boyutlar arası korelasyon ve madde sayısı koşullarının farklı düzeyleri 

altında çeşitli oranlarda kayıp veri içeren iki boyutlu test yapılarında, Cronbach Alfa ve Tabakalı Alfa 

kestirimleri, sıfır atama, regresyon atama ve beklenti maksimizasyonu kayıp veri atama yöntemlerine göre 

nasıl değişmektedir? 

150, 300 ve 600 örneklem için araştırmada ele alınan diğer koşullara dayalı olarak iki boyutlu veri 

setlerinden sıfır, regresyon ve beklenti maksimizasyonu (BM) kayıp veri atama yöntemlerine dayalı olarak 

elde edilen Cronbach Alfa ve Tabakalı Alfa kestirimlerine ilişkin RMSE değerleri sırasıyla Tablo 2, Tablo 

3 ve Tablo 4’te verilmiştir. 

 
Tablo 2: N=150 için İki Boyutlu Veri Setlerinden Elde Edilen RMSE Değerleri 

Boyutlar 

Arası 

Korelasyon 

Madde 

Sayısı 

Kayıp 

Oranı 

Sıfır Regresyon BM 

G.alfa T.alfa G.alfa T.alfa G.alfa T.alfa 

0,50 20-10 10% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
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15% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,04 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 

30% 0,06 0,06 0,02 0,01 0,00 0,00 

15-15 

10% 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,03 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 

30% 0,05 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 

0,75 

20-10 

10% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,03 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 

30% 0,06 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 

15-15 

10% 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

30% 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

*G.alfa= Genel Alfa T.alfa=Tabakalı Alfa BM=Beklenti Maksimizasyonu 

 

Tablo 2 incelendiğinde iki boyutlu veri setlerinde N=150 için araştırmada ele alınan diğer tüm koşullara 

göre, üç kayıp veri atama yöntemi için Genel ve Tabakalı Alfa kestirimleri arasında büyük farklılıklar 

gözlenmemektedir. BM kayıp veri atama yönteminin tüm koşullarda yansız kestirimler yaptığı 

gözlemlenirken; tüm koşullarda en yanlı kestirimlerin sıfır atama yönteminden elde edildiği görülmektedir. 

Sıfır atama yönteminde kayıp veri oranı artıkça tüm koşullarda RMSE değerleri de artmaktadır. Yine sıfır 

atama yönteminde boyutlara düşen madde sayısının eşit olması durumunda, madde sayısının eşit olmaması 

durumuna göre hataların minimal düzeyde daha yüksek olduğu görülmektedir. Regresyon atamanın düşük 

kayıp veri oranlarında yansız kestirimler yaptığı; kayıp veri oranın yüksek olduğu bazı koşullardaki RMSE 

değerlerinde minimal düzeyde artış olduğu dikkat çekmektedir. Boyutlar arası korelasyon koşulunun, üç 

yöntem için de, RMSE değerleri üzerinde etkisi olmadığı görülmektedir. 

Aşağıda Tablo 3 incelendiğinde, iki boyutlu veri setlerinde N=300 için, araştırmada ele alınan diğer tüm 

koşullara göre, üç kayıp veri atama yönteminin her birinin Genel ve Tabakalı Alfa kestirimleri üzerindeki 

performansının aynı olduğu görülmektedir. Tablo 3’e göre tüm koşullarda en düşük düzeyde hatalı 

kestirimlerin yine BM, en yüksek düzeyde hatalı kestirimlerin ise sıfır atama yönteminden elde edildiği 

görülmektedir. Regresyon atama yönteminin koşulların çoğunda yansız kestirimler yaptığı fakat kayıp veri 

oranın yüksek olduğu bazı koşullarda çok düşük düzeyde hata ile güvenirlik kestirimleri yaptığı dikkat 

çekmektedir.  Kayıp veri oranı arttıkça sıfır atama yönteminden elde edilen RMSE değerlerinde de artış 

olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca boyutlara arası korelasyon ve boyutlara düşen madde sayısı 

değişkenlerinin regresyon ve BM kayıp veri atama yöntemlerinin performansını üzerinde etkisi 

gözlenmezken sıfır atma yönteminde bazı koşullarda boyutlara arası korelasyon arttıkça hataların minimal 

düzeyde azaldığı görülmektedir. 
Tablo 3: N=300 için İki Boyutlu Veri Setlerinden Elde Edilen RMSE Değerleri 

Boyutlar 

Arası 

Korelasyon 

Madde 

Sayısı 

Kayıp 

Oranı 

Sıfır Regresyon BM 

G.alfa T.alfa G.alfa T.alfa G.alfa T.alfa 

0,50 

20-10 

10% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

30% 0,06 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 

15-15 

10% 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 

15% 0,03 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 

20% 0,04 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 
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30% 0,07 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 

0,75 

20-10 

10% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

30% 0,06 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 

15-15 

10% 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

30% 0,05 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 

*G.alfa= Genel Alfa T.alfa=Tabakalı Alfa BM=Beklenti Maksimizasyonu 

 

 
Tablo 4: N=600 için İki Boyutlu Veri Setlerinden Elde Edilen RMSE Değerleri 

Boyutlar 

Arası 

Korelasyon 

Madde 

Sayısı 

Kayıp 

Oranı 

Sıfır Regresyon BM 

G.alfa T.alfa G.alfa T.alfa G.alfa T.alfa 

0,50 

20-10 

10% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

30% 0,06 0,06 0,00 0,00 0,01 0,01 

15-15 

10% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,05 0,05 0,00 0,00 0,01 0,01 

30% 0,08 0,08 0,00 0,00 0,01 0,01 

0,75 

20-10 

10% 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

30% 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

15-15 

10% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,04 0,04 0,00 0,00 0,01 0,01 

30% 0,07 0,07 0,00 0,00 0,01 0,01 

*G.alfa= Genel Alfa T.alfa=Tabakalı Alfa BM=Beklenti Maksimizasyonu 

 

Yukarıda yer alan Tablo 4 incelendiğinde ise, iki boyutlu veri setlerinde N=600 için araştırmada ele alınan 

diğer tüm koşullara göre, üç kayıp veri atama yönteminin her birinin Genel ve Tabakalı Alfa kestirimleri 

üzerindeki performansının değişkenlik göstermediği görülmektedir. Tablo 4’e göre her iki katsayı için 

regresyon yönteminin tüm koşullarda yansız kestirimler yaptığı gözlemlenirken; sıfır atamanın en yanlı 

kestirimleri ürettiği gözlenmektedir. BM atama yönteminin koşulların çoğunda yansız kestirimler yaptığı; 

fakat kayıp veri oranın yüksek olduğu bazı koşullarda çok düşük düzeyde hata ile güvenirlik kestirimleri 

yaptığı dikkat çekmektedir.  Kayıp veri oranı arttıkça sıfır atama yönteminden elde edilen RMSE 

değerlerinde de artış görülmektedir. Ayrıca boyutlara arası korelasyon ve boyutlara düşen madde sayısı 

değişkenlerinin, regresyon ve BM kayıp veri atama yöntemlerinin performansları üzerinde herhangi bir 

etkisi görülmezken; sıfır atma yönteminde bazı koşullarda boyutlara arası korelasyon arttıkça hataların 

minimal düzeyde azaldığı gözlemlenmektedir.  

 

Alt problem 2: Örneklem büyüklüğü, boyutlar arası korelasyon ve madde sayısı koşullarının farklı düzeyleri 

altında çeşitli oranlarda kayıp veri içeren üç boyutlu test yapılarında Cronbach Alfa ve Tabakalı Alfa 
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kestirimleri sıfır atama, regresyon atama ve beklenti maksimizasyonu kayıp veri atama yöntemlerine göre 

nasıl değişmektedir? 

150, 300 ve 600 örneklem için araştırmada ele alınan diğer koşullara dayalı olarak üç boyutlu veri 

setlerinden sıfır, regresyon ve beklenti maksimizasyonu (BM) kayıp veri atama yöntemlerine dayalı olarak 

elde edilen Cronbach Alfa ve Tabakalı Alfa kestirimlerine ilişkin RMSE değerleri sırasıyla Tablo 5, Tablo 

6 ve Tablo 7’de verilmiştir.  

 

Tablo 5: N=150 için Üç Boyutlu Veri Setlerinden Elde Edilen RMSE Değerleri 

Boyutlar 

Arası 

Korelasyon 

Madde 

Sayısı 

Kayıp 

Oranı 

Sıfır Regresyon BM 

G.alfa T.alfa G.alfa T.alfa G.alfa T.alfa 

0,50 

15-10-5 

10% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,04 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 

30% 0,06 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 

10-10-10 

10% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,04 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 

30% 0,06 0,06 0,02 0,02 0,00 0,00 

0,75 

15-10-5 

10% 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

30% 0,04 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 

10-10-10 

10% 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,03 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 

30% 0,05 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 

*G.alfa= Genel Alfa T.alfa=Tabakalı Alfa BM=Beklenti Maksimizasyonu 

 

Tablo 5 incelendiğinde üç boyutlu veri setlerinde N=150 için araştırmada ele alınan diğer tüm koşullara 

göre üç kayıp veri atama yöntemi için Genel ve Tabakalı Alfa kestirimlerinde arasında fark 

gözlenmemektedir. BM yönteminin tüm koşullarda yansız kestirimler yaptığı gözlenirken; tüm koşullarda 

en yanlı kestirimlerin sıfır atamadan elde edildiği görülmektedir. Sıfır atama yönteminde kayıp veri oranı 

artıkça tüm koşullarda RMSE değerleri de artmaktadır. Yine sıfır atama yönteminde boyutlara düşen madde 

sayısının eşit olması durumunda, madde sayısının eşit olmaması durumuna göre hataların minimal düzeyde 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Regresyon atamanın düşük kayıp veri oranlarında yansız kestirimler 

yaptığı; kayıp veri oranın yüksek olduğu bazı koşullarda RMSE değerlerinde minimal düzeyde artış olduğu 

dikkat çekmektedir. Boyutlar arası korelasyonun üç yöntem için de RMSE değerleri üzerinde etkisi 

gözlenmemektedir. 

 
Tablo 6: N=300 için İki Boyutlu Veri Setlerinden Elde Edilen RMSE Değerleri 

Boyutlar 

Arası 

Korelasyon 

Madde 

Sayısı 

Kayıp 

Oranı 

Sıfır Regresyon BM 

G.alfa T.alfa G.alfa T.alfa G.alfa T.alfa 

0,50 15-10-5 

10% 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
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30% 0,06 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 

10-10-10 

10% 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

30% 0,06 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 

0,75 

15-10-5 

10% 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

30% 0,05 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 

10-10-10 

10% 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

30% 0,05 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 

*G.alfa= Genel Alfa T.alfa=Tabakalı Alfa BM=Beklenti Maksimizasyonu 

 
Tablo 7: N=600 için İki Boyutlu Veri Setlerinden Elde Edilen RMSE Değerleri 

Boyutlar 

Arası 

Korelasyon 

Madde 

Sayısı 

Kayıp 

Oranı 

Sıfır Regresyon BM 

G.alfa T.alfa G.alfa T.alfa G.alfa T.alfa 

0,50 

15-10-5 

10% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

30% 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

10-10-10 

10% 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

30% 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,75 

15-10-5 

10% 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

30% 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

10-10-10 

10% 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

20% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

30% 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

*G.alfa= Genel Alfa T.alfa=Tabakalı Alfa BM=Beklenti Maksimizasyonu 
Yukarıda yer alan Tablo 6 incelendiğinde üç boyutlu veri setlerinde N=300 için araştırmada ele alınan diğer 

tüm koşullara göre üç kayıp veri atama yönteminin her birinin Genel ve Tabakalı Alfa kestirimleri 

üzerindeki performansının aynı olduğu görülmektedir. Tablo 6’ya göre tüm koşullarda en düşük düzeyde 

hatalı kestirimlerin BM, en yüksek düzeyde hatalı kestirimlerin ise sıfır atama yönteminden elde edildiği 

gözlenmektedir. Regresyon atama yönteminin koşulların çoğunda yansız kestirimler yaptığı; fakat kayıp 

veri oranın yüksek olduğu bazı koşullarda çok düşük düzeyde hata ile güvenirlik kestirimleri yaptığı dikkat 

çekmektedir.  Kayıp veri oranı arttıkça sıfır atama yönteminden elde edilen RMSE değerlerinde artış 

görülmektedir. Ayrıca boyutlara arası korelasyon ve boyutlara düşen madde sayısı değişkenlerinin 

regresyon ve BM yöntemlerinin performansını üzerinde etkisi gözlenmezken; sıfır atma yönteminde bazı 

koşullarda boyutlara arası korelasyon arttıkça hataların minimal düzeyde azaldığı gözlenmektedir. 

Son olarak yukarıda Tablo 7 incelendiğinde üç boyutlu veri setlerinde N=600 için araştırmada ele alınan 

diğer tüm koşullara göre üç kayıp veri atama yönteminin her birinin Genel ve Tabakalı Alfa kestirimleri 
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üzerindeki performansının değişkenlik göstermediği görülmektedir. Tablo 7’ye göre her iki katsayı için 

regresyon yönteminin tüm koşullarda yansız kestirimler yaptığı gözlenirken; sıfır atamanın en yanlı 

kestirimleri ürettiği gözlenmektedir. BM atama yönteminin koşulların çoğunda yansız kestirimler yaptığı 

fakat kayıp veri oranın yüksek olduğu bazı koşullarda çok düşük düzeyde hata ile güvenirlik kestirimleri 

yaptığı dikkat çekmektedir.  Kayıp veri oranı arttıkça sıfır atama yönteminden elde edilen RMSE 

değerlerinde de artış olduğu görülmektedir. Ayrıca boyutlar arası korelasyon ve boyutlara düşen madde 

sayısı değişkenlerinin regresyon ve BM kayıp veri atama yöntemlerinin performansı üzerinde herhangi bir 

etkisi gözlenmezken sıfır atma yönteminde bazı koşullarda boyutlara arası korelasyon arttıkça hataların 

minimal düzeyde azaldığı görülmektedir.  

 

SONUÇ 

Bu araştırmada, çok boyutlu veri setlerinde, örneklem büyüklüğü, boyutlar arası korelasyon, boyutlara 

düşen madde sayısı değişkenlerinin kayıp veri atama yöntemleriyle tamamlanan veri setlerinin 

güvenirliğini nasıl etkilediği incelenmiştir. Araştırmada ele alınan koşullara göre Beklenti Maksimizasyonu 

(BM) ve regresyon atama yöntemlerinin yüksek kayıp veri oranlarında dahi yansız kestirimler yapabildiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Tüm koşular altında en yüksek düzeyde hatalı kestirimler ise sıfır atama yönteminden 

elde edilmiştir. Cronbach Alfa ve Tabaklı Alfa kestirimleri açısından üç kayıp veri atama yönteminin 

performanslarının benzer olduğu görülmüştür. Sıfır atama yönteminin kayıp veri oranı artıkça daha yüksek 

düzeyde hatalı kestirimler yaptığı; fakat regresyon ve BM yöntemlerinin kayıp veri oranından etkilenmediği 

araştırmanın bir diğer sonucudur. Ayrıca genel olarak örneklem büyüklüğü ve boyutlara düşen madde sayısı 

koşulları üç kayıp veri atama yönteminin de performansını etkilememiştir. 

İki ve üç boyutlu veri setlerinden elde edilen sonuçların BM ve regresyon atama yöntemleri için benzer 

olduğu görülürken; sıfır atama yönteminde bazı koşullarda minimal düzeyde farklılıklar gözlenmiştir. Bu 

farklılardan biri, boyutlar arası korelasyon düzeyi 0,75 iken boyutlara düşen madde sayılarının eşit olmadığı 

durumlarda üç boyutlu veri setlerinden elde edilen hataların iki boyutlulardan minimal düzeyde daha düşük 

elde edilmesidir. Bir diğer farklılık ise, örneklem büyüklüğü arttıkça bazı koşullarda üç boyutlu verilerden 

yine minimal düzeyde daha düşük hata değerleri elde edilmesidir.  

Alanyazındaki hem tek boyutlu test yapılarında güvenirlik konusundaki hem de farklı alanlardaki kayıp 

veri çalışmaları incelendiğinde, BM ve regresyon atama yöntemlerinin birbirine benzer ve iyi performans 

gösterdiği görülmektedir (Rubin, Witkiewitz, Andre ve Reilly,  2007;  Şahin, 2014; Sayın, Yandı ve Oyar, 

2017; Koçak ve Bökeoğlu, 2017). Bu bağlamda alanyazın sonuçları ile bu araştırmanın sonuçlarının 

birbirini desteklediği söylenebilir.  

Alanyazında hem güvenirlik konusundaki hem de farklı alanlardaki kayıp veri çalışmalarında kayıp verileri 

yanlış cevap olarak kabul etmenin bir başka ifade ile sıfır atama yönteminin yanlı sonuçlara- yüksek kayıp 

veri oranlarında daha yüksek düzeyde olmakla birlikte- neden olduğu için uygun bir yöntem olmadığını 

rapor eden çalışmalar mevcuttur (De Ayala, Plake ve Impara, 2001; Finch, 2008; Demir, 2013; Custer, 

Sharairi ve Swift, 2012, Akın Arıkan ve Soysal, 2018, Soysal, Karaman ve Doğan, 2018). Bu açıdan 

bakıldığında bu araştırmanın sonuçları ile alan yazın benzerlik göstermektedir. Fakat bu araştırmada sıfır 

atama yönteminden özellikle yüksek kayıp veri oranlarından (%20 ve %30) elde edilen sonuçların bahsi 

geçen araştırmaların sonuçlarına göre daha düşük düzeyde hata oranına sahip olduğu gözlenmektedir. Bu 

durumun bu araştırma kapsamında üretilen veri setlerine ait madde faktör yüklerinin 0,70 ve üzeri olması 

nedeniyle alt boyutların güçlü tek boyutlu yapı göstermesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Soysal, Karaman ve Doğan (2018) çalışmalarında zayıf tek boyutlu yapılardan sıfır atama yöntemine göre 

elde edilen Cronbach Alfa katsayısının güçlü tek boyutlu yapılardan elde edilenlere göre çok daha büyük 

hata ile kestirildiğini raporlamışlardır. Soysal, Karaman ve Doğan’ın (2018) güçlü tek boyutlu yapılar için 

raporladıkları RMSE değerleri ile bu araştırmanın sonuçları büyük oranda benzerlik göstermektedir. 

Bu araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak araştırmacılara alt boyutları güçlü tek boyut özelliği gösteren çok 

boyutlu test yapılarında kayıp veriler ile baş etme yöntemi olarak BM ve regresyon atama yöntemleri 

önerilebilir. Yine bu araştırmanın bulgularına dayanarak, benzer test yapılarında % 10 kayıp veri 

yapılarında sıfır atama yönteminin kullanılmasının önemli sorunlara neden olmayacağı söylenebilir. 
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Özet: Problem çözme becerisi “Bireyin çözüme kolayca ulaşamadığı ve belirli alanlarda okuryazarlık, bilgi 

alanları ve program alanları içerisinde tek bir bilginin değerlendirme için yeterli olmadığı ve gerçek 

yaşamla bağlantılı sorunların çözülmesinde kullanılacak bilişsel beceriler” olarak tanımlanmaktadır 

(OECD, 2004). Problem çözmenin tanımı dikkate alındığında, problem çözmenin sadece matematik alanı 

içerisinde değil, diğer disiplinleri de kapsadığı anlaşılmaktadır (Greiff, Holt & Funke, 2013; Hopfenbeck, 

2005).  Dolayısıyla problem çözmenin fen, okuma gibi diğer alanlarla ilişkisine yönelik çalışmalara da 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmada problem çözmeye ilişkin yeterliklerin test edildiği PISA 

sınavlarından temel olarak odaklanılan alanlardan her birinin yer aldığı PISA sınavlarına ilişkin sonuçların 

değerlendirmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı PISA alan puanlarının problem çözme becerilerini 

yordama düzeyinin yıllara ve üst yetenek grubuna göre nasıl değişim gösterdiğini belirlemektir.  

Araştırma, değişkenlerin aralarındaki ilişkileri ortaya koyan ilişkisel bir çalışmadır. Araştırmanın 

örneklemini Türkiye’de PISA sınavına katılan 2012 yılında 4848 ve 2015 yılında 5895 öğrenci 

oluşturmaktadır. Üst gruba ilişkin yapılan analizler için gruplar %27 lik oran yoluyla belirlenmiştir. PISA 

sınavı uygulanırken katılımcı öğrenciler farklı kitapçık ve soruları cevapladıkları için ölçülen alanlara 

ilişkin tek bir başarı puanı yerine, madde tepki kuramı kullanılarak her bir öğrenci için 2012 uygulamasında 

beş, 2015 uygulamasında on farklı puan (plausible values) kestirilmektedir (MEB, 2011). PISA’nın 2012 

ve 2015 yıllarında uygulanan sınavlarındaki fen, matematik, okuma ve problem çözme alanlarına ilişkin 

elde edilen makul değerlerin (plausible values) ortalama değerleri araştırmanın veri setini oluşturmaktadır. 

PISA 2012 matematik alanında 110 madde, fen alanında 53 madde, okuma alanında 44 madde ve problem 

çözme alanında 42 madde yer almaktadır. PISA 2015 matematik alanında ise 83 madde, fen alanında 184 

madde, okuma alanında 103 madde ve problem çözme alanında 117 madde yer almaktadır. Verilerin 

analizinde matematik, okuma ve fen alanlarında elde edilen başarı puanları ile problem çözme becerilerinin 

yordanmasında çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Ayrıca üst gruplar arası problem 

çözme puanlarının ortalamaları tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırılmıştır.  

PISA 2012 sınavından elde edilen matematik, okuma ve fen başarı puanlarının problem çözme 

puanlarındaki değişimi sırasıyla %77,3’ünü, %0,5’ini ve %0,2’sini açıklamaktadır. PISA 2015 sınavından 

elde edilen fen ve okuma başarı puanlarının problem çözme puanlarındaki değişimin sırasıyla %72,9’unu, 

%1,4’ünü açıklamaktadır. PISA 2015 sınavına ilişkin ele alınan matematik başarı puanlarının problem 

çözme puanlarındaki değişime ilişkin bir etkisi bulunamamıştır.  

PISA 2012 sınavına ilişkin yordayıcı değişkenleri ile problem çözme yordanan değişkeni arasında 

anlamlı bir ilişki vardır (R= 0,833, R2=0,780; F(3-4844)=5724,528,  p<0,05 ). Yordayıcı değişkenler birlikte 

ele alındığında, problem çözmeye ilişkin puanlardaki değişimin %78’ini birlikte açıklamaktadırlar. 

Standartlaştırılmış regresyon katsayılarına göre yordayıcı değişkenlerin problem çözme üzerindeki önem 

sırası, matematik (β=0,698), okuma (β=0,078), fen (β=0,127) dir. PISA 2015 sınavına ilişkin yordayıcı 

değişkenleri ile problem çözme yordanan değişkeni arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (R= 0,862, 

R2=0,743; F(3-5891)= 5684,972, p<0,05). Yordayıcı değişkenler birlikte ele alındığında, problem çözmeye 

ilişkin puanlardaki değişimin %74’ünü birlikte açıklamaktadırlar. Standartlaştırılmış regresyon 

katsayılarına göre yordayıcı değişkenlerin problem çözme üzerindeki önem sırası, fen (β=0,600), okuma 

(β=0,281), matematik (β=0,00) dır. 
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PISA 2012 için yapılan analize göre, matematik puanlarına göre oluşturulan %27’lik üst grubun 

problem çözme puanları ortalaması(�̅�𝑀=542,28), okuma %27’lik üst grubun ortalaması (�̅�𝑂 =533,73) ve 

fen %27’lik üst grubun ortalamasının (�̅�𝐹 =539,77) en az ikisi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

gözlenmiştir (F(2-3924)= 9,45, p<0,05). PISA 2015 için yapılan analize göre, fen puanlarına göre oluşturulan 

%27’lik üst grubun problem çözme puanları ortalaması(�̅�𝐹=494,06), okuma %27’lik üst grubun ortalaması 

(�̅�𝑂=492,79) ve matematik %27’lik üst grubun ortalamasının (�̅�𝑀 =488,90) en az ikisi arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark gözlenmiştir (F(2-4773)= 5,70, p<0,05). 

Araştırmada ele alınan PISA 2012 sınavına ilişkin problem çözme becerisi ile matematik 

okuryazarlığı arasında pozitif bir ilişki olduğu ve diğer alanlarla karşılaştırıldığında yordama gücünün daha 

fazla olduğu görülmektedir. PISA 2015’e ilişkin araştırma sonuçlarında problem çözme becerisi ile fen 

okuryazarlığı arasında pozitif bir ilişki olduğu ve diğer alanlarla karşılaştırıldığında yordama gücünün daha 

fazla olduğu görülmektedir. Bu durumun 2012 ve 2015 yıllarında yapılan PISA sınavlarında öncelikli 

olarak farklı alanlara odaklanılması ve diğer alanlara göre odaklanılan alana ilişkin test kapsamının (soru 

sayısının) fazla olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü alanyazına göre de uzun testlerin temsil 

gücünün kısa testlere göre daha fazla olduğu vurgulanmaktadır. 
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Özet: Bu çalışmanın amacı, madde tepki kuramına dayalı test eşitleme yöntemlerini gerçek veriler üzerinde 

karşılaştırmak ve en az hata veren yöntemi tespit etmektir. Bu amaçla PISA 2012 fen okuryazarlığı testinden seçilen 

iki kitapçık (Kitapçık-1 ve Kitapçık-8) farklı ölçek dönüştürme (ortalama-ortalama, ortalama-standart sapma, 

Stocking-Lord, Haebara) ve test eşitleme yöntemleri (MTK gerçek-puan eşitleme, MTK gözlenen-puan eşitleme) 

kullanılarak eşitlenmiş ve farklı yöntemlerden elde edilen hata miktarları incelenmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubunu, 1 numaralı kitapçığı cevaplayan 350 ve 8 numaralı kitapçığı cevaplayan 351 olmak üzere toplam 701 öğrenci 

oluşturmaktadır. Denk olmayan gruplarda ortak madde deseninde yürütülen çalışmada her iki kitapçıkta 17’si ortak 

olmak üzere ikili puanlanan toplam 33 madde yer almaktadır. Verilerin analizinde ilk olarak madde tepki kuramının 

varsayımları test edilmiştir. İkinci aşamada madde ve yetenek parametreleri iki parametreli lojistik model (2PLM) 

kullanılarak BILOG-MG programı ile kestirilmiştir. Yetenek parametresi kestiriminde EAP (Beklenen A Posteriori) 

yöntemi kullanılmıştır. Ardından STUIRT programı ile dört farklı yöntem için ölçek dönüştürme işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Son aşamada ise iki kitapçıktan elde edilen puanlar POLYEQUATE programı ile eşitlenmiş ve 

farklı yöntemlerden elde edilen hata miktarları için WMSE (ağırlıklandırılmış hata kareleri ortalaması) katsayısı 

hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, en az hata miktarını ortalama-standart sapma yönteminin 

verdiği görülmüştür. Bu yöntemi sırasıyla ortalama-ortalama, Stocking-Lord ve Haebara yöntemleri takip etmektedir. 

Test eşitleme yöntemlerinden elde edilen sonuçlar incelendiğinde ise her iki yöntem birbirine benzer sonuçlar 

vermekle birlikte MTK gözlenen-puan eşitleme yönteminin MTK gerçek-puan eşitleme yönteminden daha az hata 

miktarına sahip olduğu bulunmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Test eşitleme, madde tepki kuramı, eşitleme yöntemleri, eşitleme hatası   
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Özet: Bu araştırmanın amacı, çok boyutlu test yapılarının güvenirliğinin incelenmesidir. Bu amaçla iki  boyutlu bir 

test için örneklem büyüklüğü (100,200 ve 400), boyutlar arası korelasyon (0,00 ve 0,50), maddeler arası korelasyon 

(0,30-0,50 ve ≥0,65) , test uzunluğu (10 ve 20) ve boyutlara düşen madde sayısı (5-5, 7-3, 10-10 ve 15-1) koşulları 

altında üretilen verilerden Cronbach Alfa, Tabakalı Alfa ve Omega katsayılarının kestirim değerleri incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda Tabakalı Alfa ve Omega değerlerinin genel Alfa değerinden yüksek fakat birbirine benzer 

sonuçlar verdiği bulunmuştur. Ayrıca üç güvenirlik katsayısının kestirimleri üzerinde maddeler arası korelasyon 

koşulunun boyutlar arası korelasyona göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: güvenirlik, çok boyutluluk, Cronbach Alfa, Tabakalı Alfa, Omega 

 

GİRİŞ 

Ölçme aracı geliştiren ve kullanan araştırmacılar için ölçme sonuçlarının güvenirliği önemli bir konudur. 

Günümüze kadar tek bir uygulamaya dayalı birçok güvenirlik katsayısı önerilmiştir. Bunlar arasında eğitim 

ve psikolojide muhtemelen en sık kullanılan ve raporlanan katsayı Cronbach Alfa (Guttman, 1945; 

Cronbach, 1951) katsayısıdır.  Cronbach Alfanın güvenirliğin yansız bir kestirici olması için ölçme 

aracındaki maddelerin/bileşenlerin en az eşdeğer (essentially tau equivalent) olması gereklidir (Lord & 

Novic, 1968). Eş değer koşul testteki tüm maddelerin eşit ayırt ediciliğe ve aynı zamanda testin tek boyutlu 

faktör analitik modeli altındaki tüm maddeler için eşit faktör yükleri ile temsil edilen tek boyutlu yapıya 

sahip olmasını gerektirir (McDonald, 1999). Fakat uygulamalarda eşit ayırt edicilik ve faktör yüküne sahip 

testler sağlamak pek mümkün değildir (Green ve Yang, 2009). Bu durumum ihlalinde testler konjenerik 

olarak adlandırılır. Testler tek boyutluluğu sağlandığı ölçüde konjenerik yapılarda Cronbach Alfa gerçek 

güvenirliğe yakın sonuçlar vermektedir (Jöreskog, 1971; McDonald, 1970, 1999). Özellikle davranış 

bilimlerinde Sočan’nın (2000) da belirttiği pek az ölçek gerçekte tek boyutluluğa sahiptir ve ölçme 

araçlarının çok boyutlu yapıda olması Cronbach Alfa kestirimlerinde ciddi sorunlara yol açabilmektedir 

(Cortina, 1993; Murphy ve DeShon, 2000; Osbourn, 2000;Schmitt, 1996). Tek boyutluluğun ihlali 

durumunda Cronbach, Schonemann ve McKie (1965) alt boyutlara sahip ölçme araçlarından elde edilen 

birleşik puanların güvenirliği için Tabakalı Cronbach Alfa (Stratified Cronbach Alpha) katsayısının 

kullanımı önermiştir. Osborn (2000) çok boyutlu ölçeklerde Tabakalı Alfa ve maksimal güvenirlik 

(maximal reliability- Li, Rosenthal, ve Rubin, 1996) katsayılarının tutarlı ve doğru kestirimler sağladığını 

raporlamıştır.  

Konjenerik ölçme yapılarında güvenirlik kestirimleri için önerilen bir diğer katsayı Omegadır (McDonald, 

1999). Omeganın birçok araştırmacı tarafından hem Cronbach Alfa hem de diğer katsayılarla 

karşılaştırıldığında güvenirliğin daha duyarlı bir kestiricisi olduğu gösterilmiştir (Graham, 2006; Raykov, 

1997; Revelle & Zinbarg, 2009; Zinbarg, Revelle, Yovel ve Li, 2005, 2006, 2007). Hatta Zinbarg ve ark. 

(2005) eş değerlik durumu sağlandığında Omeganın en az Alfa kadar iyi performans gösterdiğini 

belirtmiştir. Konjenerik yapılarda Cronback Alfa Omeganın en düşük sınırını vermektedir.  

Alan yazın araştırmalarında çok boyutlu ölçme araçlarının güvenirliğinin raporlanmasında da Cronbach 

Alfa katsayısının sıklıkla kullanıldığı dikkat çekmektedir.  Araştırmacılar toplanabilir özellikte alt boyutlara 

sahip ölçme araçları için testte yer alan tüm maddeler üzerinden genel bir Alfa raporlamayı tercih 

edebilmektedirler. Böyle bir yaklaşımın çok boyutlu yapılarda güvenirliğin iyi bir kestirici olduğu belirtilen 

Tabakalı Alfa katsayısına (Osborn,2000) göre ne kadar doğru olduğu konusunun araştırılması gerektiği 
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düşünülmüştür. Ayrıca alan yazında çok boyutlu veriler üzerinde yapılan güvenirlik analizi çalışmalarının  

da sınırlı olduğu görülmektedir (Brunner ve SÜβ, 2005; Kamata, Turhan ve Darandari, 2003; Raykov, West 

ve Traynor, 2015; Serbetar ve Sedlar, 2016 ;Viladrich, Angulo-Brunet ve Doval, 2017; Watkins,2017). Bu 

araştırmalar arasında maddeler arası korelasyonu manipüle ederek araştırma yapan bir çalışmayla 

karşılaşılmıştır (Kamata, Turhan ve Darandari, 2003). Maddeler arası korelasyon matrisinin çok boyutlu 

güvenirlik kestirimleri üzerinde etkili olduğu bilinmekle birlikte bu etkinin korelasyon büyüklüklerinden 

nasıl etkilendiği de araştırmak istenmiştir. Belirlenen ihtiyaca bağlı olarak bu araştırmada “örneklem 

büyüklüğü, boyutlar arası korelasyon, maddeler arası korelasyon, test uzunluğu ve boyutlara düşen madde 

sayısı değişkenlerinin farklı düzeyleri altında üretilen çok boyutlu test yapılarında genel Alfa, Tabakalı Alfa 

ve Omega kestirimleri nasıl değişmektedir?” sorusuna yanıt aranmıştır.  

 

METODOLOJİ 

Araştırmanın Türü 

Bu araştırmada farklı test koşulları altında üretilmiş veriler kullanılarak güvenirlik katsayıları incelendiği 

için bu araştırma hem temel hem de simülasyona dayalı deneysel bir araştırma özelliği taşımaktadır.  

Araştırmanın Koşulları 

Bu çalışmada örneklem büyüklüğü, boyutlar arası korelasyon, maddeler arası korelasyon, test uzunluğu ve 

boyutlara düşen madde sayısı değişkenleri bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Ele alınan değişkenlere 

ilişkin koşullar ve düzeyleri Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1: Çalışmada Yer Alan Simülasyon Koşulları 

Koşul Düzey 

Örneklem Büyüklüğü 100, 200 ve 400 

Boyut 2  

Boyutlar arası korelasyon 0,00 ve 0,50 

Maddeler arası korelasyon 0,30-0,50 ve ≥0,65 

Test uzunluğu 10 ve 20 

Boyutlardaki madde sayısı 5-5; 7-3; 10-10-5 ve 15-5 

 

Harwell, Stone, Hsu ve Kirisci (1996) simülasyon çalışmalarında en az 25 replikasyon kullanılması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Bu araştırmada tekrar sayısı olarak 50 belirlenmiş ve Tablo 1’de belirtilen 

koşullara göre (3x2x2x2x2) x 50 olmak üzere toplam 2400 veri seti elde edilmiştir. Araştırmanın verileri 

beş dereceli ve basit yapılı yani bir maddenin yalnızca tek bir boyutla ilişkili olacak şekilde üretilmiştir. 

Üretilen verilerin faktör yapısı ve madde korelasyon matrisi psych paketi kullanılarak ağırlıklandırılmamış 

en küçük kareler (unweighted least squares) kestirim ve oblimin döndürme yöntemi ile polikorik korelasyon 

matrisine dayalı olarak analiz ederek doğrulanmıştır.  

Alan yazında kullanılan ölçme araçları ve TEOG gibi geniş ölçekli testler incelendiğinde sıklıkla 20 

maddelik test/alt test kullanıldığı görülüştür. Bu amaçla bu araştırmada toplam test uzunluğu olarak 20 ve 

daha kısa olarak da 10 tercih edilmiştir. Pratikteki ölçme uygulamaları düşünülerek örneklem büyüklüğü 

N= 100, 200 ve 400 olarak belirlenmiştir. Maddeler arası korelasyonun Cronbach Alfanın da formülünden 

hatırlanacağı gibi güvenirlik kestirimleri üzerinde etkisi olduğu göz önüne alınarak bu araştırmanın 

koşullarından biri olarak seçilmiştir. Bu amaçla 0,30-0,50 arası ile düşük maddeler arası korelasyonu ve  

≥0,65 yüksek maddeler arası korelasyonu temsil edecek şekilde iki düzey belirlenmiştir. Boyutlara düşen 

madde sayısının güvenirlik kestirimlerini etkileyebileyeceği düşünülerek eşit ve farklı olacak şekilde 10 

maddelik test için 5-5 ve 7-3, 20 maddelik test için 10-10 ve 15-5 olarak bu koşulun düzeyleri belirlenmiştir.   

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında incelenen güvenirlik katsayılarından Alfa ve standardize Alfa kestirimleri R 

programında sirt paketi  (Robitzsch ve Robitzsch, 2018), Omega kestirimleri ise psych (Revelle ve Revelle, 

2015) paketi kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmanın sonuçları 50 tekrardan kestirilen güvenirlik 

katsayılarının ortalaması üzerinden yorumlanmıştır. Omega kestirimlerinde faktör analizi için 



330 

 

ağırlıklandırılmamış en küçük kareler ve oblimin döndürme yöntemi kullanılmıştır. Genel Alfa ve Omega 

kestirimlerinde iki faktör modeli kullanılarak alt boyut güvenirliği alt boyuta ait maddelerden testin genel 

güvenirliği testi oluşturan tüm maddelerden kestirilmiştir.  

 

BULGULAR  

Araştırmanın bulguları örneklem büyüklüğü koşulunun düzeylerine bağlı olarak sırasıyla sunulmuştur. 

Sonuçlar N=100 için Tablo2, N=200 için Tablo3 ve N=400 için Tablo 4’te özetlenmiştir.  

 

Tablo2. N=100 için Kestirilen Güvenirlik Değerleri 

B.kor. M.kor. 

Madde 

sayısı 

Alfa Omega 

F1 F2 Genel Tabakalı F1 F2 Genel 

0,00 

0,30-0,50 

5-5 0,80 0,79 0,71 0,79 0,81 0,79 0,81 

7-3 0,86 0,68 0,76 0,83 0,86 0,69 0,84 

10-10 0,88 0,88 0,84 0,88 0,89 0,88 0,89 

15-5 0,92 0,79 0,87 0,90 0,92 0,80 0,91 

≥0.65 

5-5 0,93 0,94 0,83 0,94 0,94 0,93 0,94 

7-3 0,95 0,89 0,87 0,94 0,96 0,90 0,96 

10-10 0,96 0,97 0,91 0,97 0,97 0,96 0,97 

15-5 0,98 0,94 0,94 0,97 0,98 0,94 0,97 

0,50 

0,30-0,50 

5-5 0,80 0,81 0,84 0,86 0,82 0,80 0,87 

7-3 0,86 0,69 0,85 0,87 0,86 0,70 0,87 

10-10 0,89 0,89 0,89 0,92 0,90 0,89 0,93 

15-5 0,92 0,81 0,92 0,93 0,92 0,81 0,93 

≥0,65 

5-5 0,93 0,95 0,92 0,96 0,95 0,94 0,96 

7-3 0,95 0,91 0,93 0,96 0,96 0,91 0,96 

10-10 0,96 0,97 0,96 0,98 0,98 0,96 0,98 

15-5 0,98 0,95 0,96 0,98 0,98 0,95 0,98 

*B.kor: Boyutlar arası korelasyon M.kor: Maddeler arası korelasyon  

 

Tablo2 incelendiğinde Tabakalı Alfa kestirimlerinin genel Alfa kestirimlerinden daha yüksek elde edildiği 

görülmektedir. Araştırmada ele alınan koşullara göre en düşük Alfa değerlerinin boyutlar arası 

korelasyonun 0,00, maddeler arası korelasyonun 0,30-0,50 ve 10 maddelik teste boyutlara düşen madde 

sayısının eşit olduğu durumda kestirildiği gözlenmektedir. Bu koşullara göre en küçük alt boyutların, genel 

ve Tabakalı Alfa değerleri sırasıyla 0,80; 0,79; 0,71 ve 0.79 olarak elde edilmiştir. En yüksek Alfa 

değerlerinin boyutlar arası korelasyonun 0,50, maddeler arası korelasyonun ≥0.65ve test uzunluğunun 20 

olduğu durumlardan kestirildiği gözlenmektedir.   Boyutlar arası ve maddeler arası korelasyon sabit 

tutulduğunda test uzunluğu arttıkça ve test uzunluğu sabitken boyutlara düşen madde sayısı değişkenlik 

gösterdiğinde Alfa değerleri artmaktadır. Örneğin; boyutlara ası korelasyon 0,00 ve maddeler arası 

korelasyon 0,30-0,50 iken 5-5- ve 10-10 maddelik testler için genel ve Tabakalı Alfa değerlerinin sırasıyla 

0,71; 0,79 ve 0,84;0,88 olarak elde edilmiştir. Benzer şekilde aynı koşullar sabit iken 10-10 ve 10-15 

maddelik testler için genel ve Tabakalı Alfa değerlerinin sırasıyla 0,84;0,88 ve 0,87;0,90 olarak elde 

edilmiştir. Boyutlara arası korelasyon sıfır iken özellikle maddeler arası korelasyonun 0,30-0,50 olduğu 

koşullarda çok dikkat çekmekle birlikte genel Alfanın alt testlerden Alfa değerlerinden daha küçük 

kestirilmiştir. Boyutlara arası korelasyon 0,50 iken diğer tüm koşullarda genel Alfa değerlerinin alt 

boyutların Alfa değerlerinin arasında ya da en büyüğü kadar kestirildiği görülmektedir. Tabakalı Alfa 
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değerlerinin yalnızca boyutlar arası korelasyonun 0,00, maddeler arası korelasyonun 0,30-0,50 koşullarda 

ya alt boyut Alfalarının en büyüğü ya da arasında kestirilmekle birlikte diğer tüm koşullarda alt boyutların 

Alfası ve genel Alfa değerlerinden daha yüksek kestirilmiştir. Boyutlara düşen madde sayısı değişkenlik 

gösterdiğinde maddeler arası korelasyon arttıkça Alfa değerleri artmaktadır. Boyutlar arası korelasyonun 

artışından alt boyutlara ait Alfa kestirimlerinin pek etkilenmediği fakat özelikle daha kısa testlerde genel 

ve Tabakalı Alfa değerlerinde artışa neden olduğu dikkat çekmektedir.  

Tablo2’de Omega değerleri incelendiğinde Araştırmada ele alınan koşullara göre en düşük Omega 

değerlerinin boyutlar arası korelasyonun 0,00, maddeler arası korelasyonun 0,30-0,50 ve 10 maddelik teste 

boyutlara düşen madde sayısının eşit olduğu durumda kestirildiği gözlenmektedir. Bu koşullara göre en 

küçük alt boyutların ve genel Omega değerleri sırasıyla 0,81; 0,79 ve 0,81 olarak elde edilmiştir. En yüksek 

Omega değerlerinin boyutlar arası korelasyonun 0,50, maddeler arası korelasyonun ≥0.65ve test 

uzunluğunun 20 olduğu durumlardan kestirildiği gözlenmektedir.   Boyutlar arası korelasyonun 0,00, 

maddeler arası korelasyonun 0,30-0,50 olduğu durumda genel Omeganın ya alt boyut Omegaları arasında 

ya da en büyüğü kadar kestirildiği görülürken diğer tüm koşullarda genel Omeganın alt boyut Omega 

değerlerinden daha yüksek kestirilmiştir. Maddeler arası korelasyondan daha fazla olmakla birlikte 

boyutlara arası korelasyon arttıkça hem alt boyut hem de genel Omega değerlerinde artış olduğu 

görülmektedir.  

 

N=200 ve 400 için analizler devam etmektedir. 

SONUÇ 

Araştırma sonucunda Tabakalı Alfa ve Omega değerlerinin genel Alfa değerinden yüksek fakat birbirine 

benzer sonuçlar verdiği bulunmuştur. Boyutlara arası korelasyon artıkça genel Alfa ile Tabakalı Alfanın 

birbirine yaklaştığı görülmüştür. Ayrıca üç güvenirlik katsayısının kestirimleri üzerinde maddeler arası 

korelasyon koşulunun boyutlar arası korelasyona göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Özet: Bu araştırmanın amacı, PISA 2012 ve 2015 uygulamalarında fen okuryazarlığı testindeki ortak maddelere ait 

MPK’yı incelemektir. PISA 2012 ve 2015 uygulamalarından ortak madde olan 31 madde bu araştırmanın veri setini 

oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, MTK’ya ait öncelikle tek boyutlu 3 parametreli lojistik model (3PL), 

ardından karma dağılımlarda 3PL kapsamında madde parametreleri kalibre edilmiştir. Ayrıca, tek boyutlu ve karma 

modeller altında MTK’ya göre model veri uyumları tahmin edilmiştir. Tüm analizler R yazılımı içerisinde mirt paketi 

kullanılarak yapılmıştır (Chalmers, 2012). PISA 2012 ve 2015 uygulamalarında, ölçüt değer olan 0.03’ün üzerinde 

bir parametre değeri sapması olduğu, bu nedenle de MPK’nın var olduğu belirlenmiştir. Tüm veri setlerinde karma 

dağılımlarda MTK modellerinin daha iyi uyum gösterdiği ortaya koyulmuştur. PISA ve TIMSS gibi geniş ölçekli 

testlerde karma dağılımlar için MTK modellerin kullanılması önerilmektedir. Ayrıca, MPK’nın olası nedenlerinin 

belirlenebilmesi adında, DMF ve ölçme değişmezliği çalışmaları yapılabilir.   

 

Anahtar Kelimeler: PISA, madde parametresi kayması, karma model, madde tepki kuramı 

 

GİRİŞ  

Madde parametrelerinin madde tepki kuramı (MTK) ile kalibrasyonundaki değişmezlik, özellikle aynı 

evrene ait farklı uygulamalar yapıldığında önemli görülmektedir (Baker and Kim, 2004). Farklı testlerden 

elde edilen puanların ölçeklenmesi ve ortak maddelerin bağlanabilmesi için madde parametrelerinin 

değişmezliği bir gereklilik haline gelmektedir. Çünkü bu yapılmadan yetenek puanları karşılaştırılamaz. 

Madde parametreleri örnekleme hatası gibi çeşitli faktörlerden dolayı zamanla değişebilmektedir. Bu 

durumda, maddelere ait ayırt edicilik ve güçlük parametreleri gerçek değerlerinden uzaklaşabilmektedir. 

Madde parametrelerinin gerçek değerlerinden uzaklaşmasına neden olan bu duruma madde parametresi 

kayması (MPK) adı verilmektedir (Wells, Hambleton, Kirkpatrick ve Meng, 2014). MPK, madde parametre 

değişmezliğinin sağlanamaması ve artık zamanla değişime uğramasıdır.  

MPK’nın nedenleri ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Goldstein, 1983; Bock, Muraki ve 

Pfeiffenberger, 1988). Bu araştırmalara göre kaymanın en önemli sebebi olarak eğitim programındaki 

değişmeler gösterilmiştir. Bu bulgu, geniş ölçekli testler (PISA, TIMSS gibi) için de geçerlidir. Fen bilimi 

alanındaki gelişmeler (bilginin yeniden tanımlanması gibi – Olson, Martin ve Mulis, 2009) gibi çeşitli 

gelişmeler, geniş ölçekli testlerin en önemli amaçlarından biri olan öğrenci performansını ölçmek ve 

karşılaştırmak işine zarar vermektedir. Haertel’e (2004) göre ortak maddelerin testteki sırasında yapılacak 

en ufak bir değişikliğin bile yetenek tahminini etkilediğini belirtmiştir.  

Karma dağılım özelliğine sahip ölçme modellerinde madde ve yetenek parametrelerinin tahmini üzerinde 

MPK’nın etkisi vardır. Ancak önceki araştırmalar (Babcock and Albano, 2012) karma dağılımlarla 

ilgilenmemiştir. Biliyoruz ki, madde parametrelerinin değişmezliği sağlanmıyorsa gizil alt grup farklılıkları 

söz konusudur. Diğer bir deyişle, yanlılık belirlenmiştir. Bu durumda model very uyumunun doğru 

sağlanabilmesi için karma modeller için kullanılabilecek MTK modellerinin işe koşulması gerekmektedir.  

TIMSS ve PISA araştırmalarında uluslararası matematik başarısına ait genel performansın eğilim analizleri 

bazı araştırmalarda incelenmiştir (Black ve Wiliam, 2007; Takayama, 2007). Ancak eğitim ve 
psikoloji literatüründe DMK’nın incelendiğinde az sayıda araştırma 
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yapılmıştır (Juve, 2004; Wu, Li, Ng ve Zumbo, 2006). Örneğin, Wu, vd. (2006) 

Amerika Birleşik Devletleri ve Singapur’u karşılaştırdıkları 

araştırmalarında, bu iki ülke arasında DMK’yı incelemişlerdir. TIMSS 

1995, 1999 ve 2003 uygulamalarındaki 23 ortak madde incelenmiş ve DMK 

bulunmamıştır. Uluslararası eğitim araştırmaları kapsamında karma 

dağılımlarda MPK’nın incelendiği tek bir araştırma belirlenmiştir. Park, 

Lee, Xing’in (2016) araştırmasında TIMSS 1999, 2003 ve 2007 uygulamaları 

üzerinden, belirlenen iki gizil alt gup üzerinden MPK incelenmiştir. 

Seçilen ortak maddelerde MPK belirlenmiş ve bu durumun yetenek puanlarını 

da etkilediği belirlenmiştir.  

Farklı zamanlarda uygulanan geniş ölçekli testlerde sıklıkla kullanılan bir yöntem, testleri birbirine ortak 

maddeler ile bağlamaktır (linking). PISA 2012 ve 2015 uygulamalarında fen okuryazarlığı testindeki ortak 

maddelere ait MPK’yı incelemek bu araştırmanın amacı niteliğindedir. 

 

YÖNTEM 

PISA 2015’e 72 katılımcı ülkenin ve ekonominin okullarında öğrenim gören 15 yaşındaki 29 milyon 

öğrenciyi temsilen yaklaşık 540 bin öğrenci katılmıştır (OECD, 2016b). Fen okuryazarlığının 

belirlenebilmesi amacıyla toplam 184 fen maddesi yer almaktadır. Bu maddeler çok sayıda test dizaynına 

uygun bir şekilde dağıtılmıştır. 1. fen kümesi ve bu kümede yer alan 34, 37 ve 36 numaralı kitapçıklar PISA 

2012 ve 2015 uygulamalarında ortak olan maddeleri içerdiği için bu araştırmanın amaçlarına uygunluk 

doğrultusunda seçilmiştir. Seçilen veri setinde toplam 31 madde yer almaktadır. Bu maddelerin tamamı 

ortak maddelerdir. PISA 2012 uygulamasında da aynı maddeler seçilmiştir.  

Karma dağılımlarda MTK modelleri ile gizil alt gruplar belirlenebilir ve parametre tahminleri yapılabilir. 

Bu amaçla homojen alt grupları ayırarak, tek tek model veri uyumları ve madde parametreleri belirlenir 

(Rost, 1990). Karma dağılımlarda MTK modelleri klasik DMF analizlerine bir alternatif olarak 

geliştirilmiştir. Klasik DMF analizlerinden farkı, cinsiyet ve yaş gibi gruba ait öncül bilgiye sahip 

olunmamasıdır (Schmitt, Holland ve Dorans, 1993). Grup hakkında bilgiye sahip olmadan katılımcıların 

cevap örüntüleri üzerinden bir yeteneğe bağlı bir gruplama yapması bu yöntemi güçlü yapan özelliğidir 

(Ackerman, 1992).  

Bu amaç doğrultusunda, MTK’ya ait öncelikle tek boyutlu 3 parametreli lojistik model (3PL), ardından 

karma dağılımlarda 3PL kapsamında madde parametreleri kalibre edilmiştir. Ayrıca, tek boyutlu ve karma 

modeller altında MTK’ya göre model veri uyumları tahmin edilmiştir. Bu amaçla, -2 loglikelihood (-2LL), 

akaike bilgi ölçütü (ABÖ) ve Bayesian Bilgi Ölçütü (BBÖ) olmak üzere üç farklı model veri uyumu değeri 

elde edilmiştir. Son olarak yetenek parametresine ait sınıf büyüklükleri varyans tahminleri yapılmıştır. Tüm 

analizler R yazılımı içerisinde mirt paketi kullanılarak yapılmıştır (Chalmers, 2012). 

 

BULGULAR 

Mutlak sapmanın miktarı MPK’yı vermektedir. Bu değerin 0.03’ün altında olması gerekir (Park vd., 2016). 

PISA 2012 uygulamasından elde edilen karma dağılımlarda 3PL modelde a parametresi 0.48 – 2.14 

aralığında; b parametresi -0.93 – 1.14 aralığında ve c parametresi 0.10 – 0.28 aralığında tahmin edilmiştir. 

PISA 2015 uygulamasında ise a parametresi 0.65 – 2.48 aralığında; b parametresi -1.10 – 1.30 aralığında 

ve c parametresi 0.03 – 0.26 aralığında tahmin edilmiştir. Bu bulgular, PISA 2012 ve 2015 

uygulamalarında, ölçüt değer olan 0.03’ün üzerinde bir parametre değeri sapması olduğu, bu nedenle de 

MPK’nın var olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.  

PISA 2012 ve 2015 uygulamalarına ait model veri uyumları test edilmiştir. -2LL, ABÖ ve BBÖ’nden elde 

edilen tüm değerler karma dağılımlarda MTK modellerinin daha iyi uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır. 
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SONUÇ 

Bu araştırma karma dağılımlara sahip ölçme modellerine ait MPK’yı belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Geniş ölçekli testlerin karma dağılımlara sahip olduğu belirlenmiştir. Özellikle şans parametresinde çok 

küçük değişiklikler gözlenirken, a ve b parametrelerinde dikkate değer düzeyde MPK gözlenmiştir.  

Özellikle PISA ve TIMSS gibi uygulamalarda karma dağılımlar için MTK modellerin kullanılması 

önerilmektedir. Ayrıca, MPK’nın olası nedenlerinin belirlenebilmesi adında, DMF ve ölçme değişmezliği 

çalışmaları yapılabilir.   
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Abstract: This research has been done for two purposes: The first is to chronologically describe and make a historical 

analysis of the official decisions regarding the transition between the levels of the different school as of the days of 

the Republic (1923 - 2017). Second and the last, it is to describe and analyze the dimensions of the state strategic 

planning, development and general assessment of the transition system through face-face interviewing with legal 

authorities in order to determine the steps followed during the development of transition systems for regulating the 

transitions by Ministry of National Education of Turkey (MoNE) or in the replacement of existing systems. Qualitative 

research method was used as a research approach in order to collect the appropriate data for this study. In this 

framework; firstly, historical research method was used for the first purpose of the study for finding out the cause(s) 

and how(s) to find the satisfying answers about the events, facts, and phenomena; secondly, document review as the 

qualitative research method was used for the second purpose and lastly interview technique was used for the third 

purpose. Documents are an important source of data in qualitative research and may contain both private and official 

documents (Creswell, 2005: 219). The findings are that there seems many different school type and different 

transitions system under the different name since the first years of the Republic of Turkey. Transition from one level 

to another is generally based on the GPA and not demanding any exams to the entrance to the schools except from the 

Teachers College, which was aimed for the teacher education. This implementation was continued until 1955 and 

since then, Turkey has been trying different systems based on the entrance examinations. In this line, the findings for 

the first research aim are that the first exam was held on 1955 for the colleges in the cities of İstanbul, İzmir, Eskişehir, 

Diyarbakır, Konya, and Samsun. MoNE has made the last, but not ultimate revision in 2017 and removed all 

examination. After that, MoNE held the exam called as Transition Examination to the High Schools for the selected 

high schools (this is to mean the high schools in the percentile of %10) based on the criteria determined by MoNE in 

2017. The findings for the second research aim from the face-face interview with the authorities, who was participated 

in designing and organizing the transition system inter high schools in the former years are that the different themes 

and sub-themes were found on the transcriptions of the interviews while analyzing the approaches, models, and 

development approaches for the transition exam from the one level to another level. Based on the interviews, the 

changes were a must on that years, but this was done based on the directives of the senior authorities and on the 

analyses of exam results. There are not any pilot-study of the transition model and the data collected from these exams 

are not used to make a formative evaluation of the students. The conducted exams, OKS, SBS, and TEOG are not 

different each other. The number of the high school types and the students are so high and the exams must be conducted 

by multiple choice test. Lastly, MoNE has change the exam system using the data collected from the exam population 

and the reactions shown in the press and TV. 

 

Keywords: Transition System, Transition Models (10 font size) 

 

INTRODUCTION 

The structure of the existing schools after the decline of the Ottoman Empire have been challenged to 

determine the basics of the education, such as functions, scope, levels of education, student selections, and 

diplomas; moreover these reforms still continue to come since the founding of the Republic of Turkey. 

Since the multiparty year in Turkey, transition from one level to another cannot be fitted with a scientific 

background and students are exposed to the ever-changing policy of transition. The main reasons behind 

this are the fact that although the views of the education experts, scholars, teachers and parents were 

consulted, these views could not be turned into education policies and the decisions are changed very easily 

and soon. During the daily conversations of citizens in Turkey, while they have been emphasizing the 
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education system disorder, I wonder their implicit reproach are insinuation about the uncertainty of the 

transition between the levels. However, as pointed out by Gür, Çelik and Coşkun (2013: 5), there is a 

practice that has been tried since 1955: Transition between the school levels. 

This research has been done for two purposes: The first is to chronologically describe and make a historical 

analysis of the official decisions regarding the transition between the levels of the different school as of  the 

days of the Republic (1923 - 2017) Finally, it is to describe and analyze the dimensions of the state strategic 

planning, development and evaluation through face-face interviewing with legal authorities in order to 

determine the steps followed during the development of transition systems for regulating the transitions by 

Ministry of National Education of Turkey (MoNE) or in the replacement of existing systems.  

 

METHODOLOGY 

Qualitative research method was used as a research approach in order to collect the appropriate data for this 

study. In this framework; firstly, historical research method was used for the first purpose of the study for 

finding out the causes and how(s) to find the satisfying answers about the events, facts, and phenomena; 

secondly, document review as the qualitative research method was used for the second purpose and lastly 

interview technique was used for the third purpose. In this line, qualitative samples tend to be purposive 

rather than random. Samples in qualitative studies are not principally pre-specified, but could be evolved 

when fieldwork begins (Miles, Huberman and Saldana, 2014). In this sense, if the aim of a study is basically 

qualitative explorative and descriptive, then this sampling method provides useful benefits in a study 

(Hendricks, Blanken and Adriaans, 1992). This sampling is used almost usually to carry out a qualitative 

research, primarily through interviews. On the other hand, in this study, snowball sampling may be applied 

as a more formal methodology in order to make inferences from a population of individuals who have been 

difficult to enumerate through the use of descending methods (Faugier and Sergeant, 1997; Snijders, 1992;). 

These mentioned determinations have basically driven us to the snowball sampling method. In this sense, 

the target population was sampled by the snowball sampling method. Within the scope of interview, the 

data were collected through face-to-face interviews. The interview form there were five open-ended 

questions to reveal the experts’ views on changing factors affecting the transition system them and their 

suggestions for validated system. The data of interview were analysed with content analysis techniques. 

Documents are an important source of data in qualitative research and may contain both private and official 

documents (Creswell, 2005: 219). 

 

FINDINGS 

The findings are that there seems many different school type and different transitions system under the 

different name. Transition from one level to another is generally based on the GPA and not demanding any 

exams to the entrance to the schools except from the Teachers College, which was aimed for the teacher 

education. This implementation was continued until 1955 and since then, Turkey has been trying different 

systems based on the entrance examinations. In this line, the findings for the first research aim are that the 

first exam was held on 1955 for the colleges in the cities of İstanbul, İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Konya, 

and Samsun; the second one was for Science High School in 1964; third one was for Imam-Preacher High 

School in 1985; the forth one was for Anatolian Teacher Training High School and Anatolian High School 

in 1990. As seen, Turkey tried to regulate the transition system inter the schools based on the exams since 

1955. This experience was elaborated, systematized, and turned into a transition policy with a new 

regulation named after the Transition Examination to the High Schools (Liselere Geçiş Sınavı-LGS) in 

1999. This exam has been applied for only five years and the name of the all exams applied was changed 

as Secondary Education Institutions Selection and Placement Examination (Ortaöğretim Kurumları Seçme 

ve Yerleştirme Sınavı-OKS) in 2004. Between 1999 and 2004 years, another different type of high school 

was integrated into this examination system in 2003. Unfortunately, this exam has been applied for only 

four years, as well. After that, authorities has decided to change the name of this exam as Summative 

Examination (Seviye Belirme Sınavı-SBS) in 2008 and this has been applied for six years. In a similar vein, 

the MoNE has decided to change the name as Transition Examination from Basic Education to Secondary 
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Education (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) in 2014 and has been applied for only 

three years. Lastly, MoNE has made the final revision last year and removed all examination. After that, 

MoNE held the exam called as Transition Examination to the High Schools for the selected high schools 

(this is to mean the high schools in the percentile of %10) based on the criteria determined by MoNE in 

2017. The findings based on the face-face interview with the authorities, who was participated in designing 

and organizing the transition system inter high schools in the former years for the second research aim are 

that the different themes and sub-themes were found on the transcriptions of the interviews while analyzing 

the approaches, models, and development approaches for the transition exam from the one level to another 

level. Based on the interviews, the changes were a must on that years, but this was done based on the 

directives of the senior authorities and on the analyses of exam results. There are not any pilot-study of the 

transition model and the data collected from these exams are not used to make a formative evaluation of 

the students. The conducted exams, OKS, SBS, and TEOG are not different each other. The number of the 

high school types and the students are so high and the exams must be conducted by multiple choice test. 

Lastly, MoNE has change the exam system using the data collected from the exam population and the 

reactions shown in the press and TV. 

 

CONCLUSIONS 

Based on the findings, it is seemed that MoNE has not a clear and aim-oriented transition system especially 

since 1955. While the populations of the country and the schools are getting higher, MoNE has tried to 

measure the student referenced to multiple choice testing, but not using to assess the skills, abilities, and 

competences of the students. Moreover, there is no any attempt to develop a scale or system based on these 

criteria mentioned above. These findings are validated with the interviews with legal authorities in MoNE 

and the biggest handicap before the MoNE does not have an education policy for the transition system 

although there were many attempts and trial-error since 1955. It has been seemed that the changes are gone 

beyond the structural, but not content. 
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Özet: Eğilim puanı yönteminde amaç, farklı olduğu bilinen gruplardaki işlem etkisini (treatment effect) daha doğru 

tahmin etmek adına gözlenen kovaryant değişkenler kullanılarak eşit olmayan bu grupları dengelemektir. Bu 

çalışmada eğilim puanı ile ilgili genel bilgilere ve eğilim puanı eşleştirmesi ile ilgili gerçek veri üzerinde yapılan bir 

uygulamaya yer verilmiştir. Bu amaçla PISA 2015 Türkiye örnekleminden elde edilen veriler kullanılarak öğrencilerin 

öğrenim gördükleri okul türünün onların matematik, fen ve okuma okuryazarlık puanları üzerinde anlamlı bir farklılık 

oluşturup oluşturmadığına bakılmak için kültürel olanaklar, evdeki eğitim kaynakları, evde sahip olunan eşyalar, 

ailenin sahip olduğu servet, bilişim ve iletişim teknolojileri kaynakları değişkenleri kovaryant olarak seçilmiştir. 

Gruplar arasında eşleştirme yapılmadan önce okuryazarlık puanları arasında anlamlı farklılıklar bulunurken kovaryant 

değişkenlere göre eşleştirilen gruplarda okuryazarlık puanlarına göre anlamlı farklılık bulunmamıştır. Araştırmanın 

sonuçlarına göre eğitim teorilerini ve araştırmalarını geliştirmek için eğilim puanı eşleştirmesinin kullanılması 

önerilmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Eğilim puanı, kovaryant değişken, eşleştirilmiş grup 

 

GİRİŞ 

Deneysel çalışmalarda, bağımlı değişken üzerindeki gözlemlenen değişimlerin gerçekten işlem etkisinden 

kaynaklı olup olmadığını belirlemek önemlidir. Bu amaçla deneysel çalışmalarda katılımcıların seçkisiz 

atamalarla gruplandırılması ve gerçek deneysel desen oluşturması istenmektedir. Seçkisiz atama 

yapıldığında sonucu etkileyebilecek tüm potansiyel değişkenlerin eşdeğer olduğu ve grupların dengelendiği 

varsayılır (Fan ve Nowell, 2011). Ancak bazı durumlar araştırmacılara her zaman rastgele atama yapmayı 

olanaklı kılmaz. Bu durumda da rastgele olmayan atama süreci, gruplar arasında farklılıklara yol açabilir 

ve sonucu etkileyebilir. Lojistik, etik, politik ve ekonomik nedenlerden dolayı çoğu sosyal bilimler ve 

eğitim çalışmalarında randomize çalışmaların yapılması mümkün olmayabilir (Titus, 2007). Bu nedenle bu 

alanda çalışan araştırmacılar rastgele olmayan atama problemleri veya seçim yanlılığı sorunuyla başa 

çıkmaya çalışmaktadır. Bu yazıda, örneklem seçim yanlılığının (sample selection bias) neden olabileceği 

işlem grubu ve karşılaştırma grubu arasındaki gözlemlenebilir farklılıkları düzeltmek için eğilim puanı 

eşleştirme – EPE (propensity score matching - PSM) tekniğinin kullanımı tartışılmaktadır. 

 

EPE, karşılaştırma analizindeki grupları istatistiksel olarak daha fazla eşdeğer hale getirmek için 

kullanılabilecek bir tekniktir ve bu nedenle nedensel çıkarımların temelini daha güçlü kılar (Fan ve Nowell, 

2011). Eğilim puanı eşleştirmesi terimi ilk olarak Rosenbaum ve Rubin’in (1983) çalışmasında geçmiştir. 

EPE, gruplar arasındaki karşılaştırmada tahmin yanlılığının azaltılması ve gözlemsel verilerden nedensel 

çıkarım yapmak amacıyla geliştirilmiştir (Rosenbaum ve Rubin, 1983, 1984). Bir eğilim puanı, birtakım 

kovaryant değişkenler göz önüne alındığında kişinin durumunun (Örn. kontrol grubunda mı, işlem 

grubunda mı) tahmin edilmesinde kullanılan bir koşullu olasılıktır (Rosenbaum ve Rubin, 1983). Biri işlem 

diğeri kontrol grubunda olan kişilerin eğer aynı veya benzer bir eğilim skoru varsa bu kişilerin her bir gruba 

rastgele olarak atandığı ve eşdeğer oldukları düşünülebilir (Baser, 2006). Bu durum da deneysel olmayan 

çalışmalarda etkili sonuçlara ulaşılmasını sağlar. 

 

Devlet okullarında ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı farklılıkları, eğitim bilimleri, 

sosyoloji ve ekonomi alanlarında çok sayıda çalışmanın konusu olmuştur (Dronkers ve Avram, 2009). PISA 
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uygulamalarında da öğrenci performanslarını okul türü değişkenini göz önüne alarak inceleyen çalışmalar 

vardır (Dronkers ve Robert, 2008a; 2008b; 2009). Bu çalışmada da deneysel olmayan bir araştırma olan 

PISA 2015 verileri kullanılarak işlem etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan etkili bir teknik olan 

EPE’nin, eğitim alanından bir örnek kullanarak nasıl yapılacağına odaklanılmıştır. PISA uygulamalarında 

ülkelerden seçkisiz atama yoluyla örneklem seçilse de gruplardaki bireyler tamamen eşleştirilmiş değildir. 

Bu nedenle bu çalışmada CULTPOSS, HEDRES, HOMEPOS, ICTRES ve WEALTH değişkenleri kontrol 

altına alınarak bireylerin eşleştirilmesi durumunda okul türünün öğrencilerin okuma, fen ve matematik 

okuryazarlığının bir yordayıcısı olup olmadığını eğilim skorları eşleştirmesi ile belirlemektir. Böylece 

gruplar, istatistiksel olarak daha fazla eşdeğer hale getirilmiştir.  

 

Eğilim puanları eşleştirmesi sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan bir araç olmasa da günümüzde farklı 

alanlarda kullanımı artmaktadır (Thoemmes, 2012). Özellikle ekonomi ve sağlık alanında oldukça sık 

kullanılmaya başlanan EPE’nin (Barth, Guo ve McCrae, 2008) eğitim araştırmalarında benimsenmesi ve 

kullanılması ise oldukça yavaş olmuştur. Bu durum kısmen, yaklaşımın anlaşılamamasından ve eğitim 

araştırmacıları arasındaki uygulamalarının az olmasından kaynaklı olabilir (Fan ve Nowell, 2011). Oysa 

EPE yardımıyla eğitim araştırmalarından elde edilen bulgulardaki nedensel çıkarımın geçerliği daha fazla 

arttırılabilir. 

 

YÖNTEM 

 

Veriler PISA 2015 uygulamasındaki öğrenci anketi, okul anketi ve okuryazarlık testleri üzerinden elde 

edilen sonuçlardan oluşmaktadır. Öğrencilerin matematik, fen ve okuma okuryazarlıklarını ölçen testlerden 

elde edilen verilerin yanı sıra, okul türünü belirlemek için okul anketinden ve kovaryant değişken seçmek 

için öğrenci anketinden yararlanılmıştır. Eğilim puanları analizlerini gerçekleştirmek için R ile SPSS 

birleştirilmiş ve “psmatching” işlemi aktif hale getirilmiştir. PISA’da, öğrencilerin okuryazarlık puanlarını 

tahmin etmede MTK kullanılmakta olup her öğrenci için matematik, fen ve okuma alanına ait 10 tane olası 

puan hesaplanmaktadır. Bu nedenle eşleştirilmemiş ve eşleştirilmiş gruplar üzerinden her bir derse ilişkin 

yapılan analizler onar kere tekrarlanmış olup tüm analizler yapıldıktan sonra ortalamalar alınmıştır. 

 

BULGULAR 

 

Eğilim Puanı Eşleştirmesi Gerçekleştirilmeden Önce İşlem Etkisinin Kestirimi 

 

Çalışmada öncelikle bağımlı değişken olarak belirlenen farklı derslere ait okuryazarlık puanlarının 

öğrencilerin öğrenim gördüğü okul türüne göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediği 

kontrol edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin matematik, fen ve okuma okuryazarlık puanları 

okul türüne göre özel okul lehine anlamlı farklılık göstermiştir. Ancak araştırmada bir karşılaştırma grubu 

kullanılmasına rağmen bu gruplar arasındaki farklılıklar, bu bulgunun yorumlanmasını önleyebilecek 

sistematik farklılıkların bir sonucu olabilir (Lane vd., 2012). Bu durumun önüne geçmek ve bu iki grup 

arasında daha iyi bir karşılaştırma yapmak için eğilim puanı eşleştirmesi kullanılabilir 

 

İşlem Değişkeni ve Kovaryant Değişkenlerinin Seçimi 

 

EPE’de eğilim puanları oluşturmak için bir işlem değişkeni ve bir veya daha fazla kovaryant (eşleştirme) 

değişkeni gerekmektedir. Gruplama değişkeni, bir durumun ait olduğu grubu belirten değişken (ör. işlem 

ve kontrol) iken eşleştirme değişkeni, grupları eşitlemeye çalışılan öğelerdir (Randolph vd., 2014). Bu 

çalışmada işlem değişkeni, okul türüdür (özel =1, devlet =0). Kovaryant değişkenlerin seçiminde ise 

literatürde yapılan çalışmalardan yardım alınarak aile yapısı seçilmiştir (Buchmann, C. ve DiPrete, 2006; 

Kim, 2004; Muller, 2018). Bu nedenle bu çalışmada kovaryant değişkenler olarak CULTPOSS, HEDRES, 
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HOMEPOS, ICRES ve WEALTH değişkenleri seçilmiştir. Bağımlı değişkenler (outcome variable) ise 

matematik, fen ve okuma okuryazarlık puanlarıdır.  

.  

Kovaryant değişkenler belirlendikten sonra gruplar arasında bir eşitsizlik söz konusu değilse EPE’nin 

yapılması gereksiz olacaktır. Rosenbaum (2002) işlem ve karşılaştırma grupları arasında sadece istatistiksel 

olarak önemli ölçüde farklılıklar bulunan kovaryantların kullanılmasına gerektiğini belirtmiştir. Bu amaçla 

öncelikle kovaryant olarak belirlenen değişkenlerin gruplar arasında farklılık oluşturup oluşturmadığını 

kontrol etmek için bağımsız örneklemler t testi yapılmıştır. Bunun yanı sıra seçilen değişkenlerin grup 

değişkeni üzerindeki etki büyüklükleri hesaplanmıştır. Tablo 1, iki grubun tanımlayıcı istatistiklerini ve beş 

değişken için yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçlarını içermektedir. 

 

Tablo 1. Beş Kovaryant Değişkeni üzerinde Eşleştirilmemiş İki Gruba İlişkin t Testi Sonuçları 

Kovaryant Okul Türü N X SS t sd p Etki Büyüklüğü (d) 

CULTPOSS 
Özel 204 .47 .93 

12.338 5631 .000 .85 
Devlet 5429 -.29 .86 

HEDRES 
Özel 204 .14 .91 

9.382 5631 .000 .73 
Devlet 5429 -.61 1.13 

HOMEPOS 
Özel 204 .08 1.15 

20.261 5631 .000 1.40 
Devlet 5429 -1.49 1.09 

ICRES 
Özel 204 -.05 1.04 

17.764 5631 .000 1.20 
Devlet 5429 -1.23 .93 

WEALTH 
Özel 204 -.08 1.13 

21.057 5631 .000 1.39 
Devlet 5429 -1.54 .97 

 

Tablo 1’de sunulan istatistikler incelendiğinde seçilen değişkenlerin okul türüne göre anlamlı farklılık 

gösterdiği görülmektedir. Bu nedenle kovaryant değişkenlere ait puan ortalamalarının okul türündeki iki 

grup üzerinde dengesiz dağıldığı söylenebilir. Ayrıca okul türü için standartlaştırılmış ortalama farka (d) 

dayanan etki büyüklükleri de göz önüne alındığında seçilen değişkenlerin geniş etki büyüklüğüne sahip 

olduğu görülmektedir. Okul türüne göre okuryazarlık puanları incelenmeden önce bu kovaryant değişkenler 

kullanılarak bir eşleştirme yapılması gerekmektedir. 

 

Bireyler için eğilim puanlarının diskriminant analizi, probit modelleri, sınıflandırma ağaçları gibi farklı 

yöntemlerle tahmin edilebilmesine karşın lojistik regresyon modeli bu amaç için en uygun ve baskın 

modeldir (Fan ve Nowell, 2011; Luellen, Shadısh ve Clark, 2005). Lojistik regresyon analizi bağlamında 

bir eğilim puanı, bireyin ortak değişkenler üzerindeki değerleri göz önünde bulundurulduğunda, bir bireyin 

durumunu (örneğin özel okulda olma olasılığı) tahmin etmeye yarayan bir olasılıktır (Rosenbaum & Rubin, 

1983). Bu çalışmada da eğilim puanlarını hesaplamak için ikili lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. 

 

Eşleştirme Algoritması 

Bu çalışmada eğilim puanları eşleştirmede en yakın komşu eşleştirme kullanılmıştır. Bu eşleştirme 

algoritması iki gruptaki eşleştirilecek kişiyi bulmak için oldukça basit bir yöntem kullanır. İşlem 

grubundaki kişileri eğilim puanları kestirimine göre sıralar ve her bir kişiyi kontrol grubundaki en yakın 

eğilim puanı olan kişiyle eşleştirir. Bu çalışmada işlem grubundaki her kişi kontrol grubundan yalnızca bir 

kişiyle eşleşecek şekilde bire bir eşleştirilme seçilmiştir. Thoemmes ve Kim (2011) de işlem grubundaki 

katılımcıyla en benzer tahmini eğilim puanına sahip kontrol grubundaki katılımcının bire bir eşleştirildiği 

1:1 en yakın komşu eşleştirme (nearest neighbor matching) tekniğinin en yaygın olarak kullanılan yalın ve 

basit bir teknik olduğunu belirtmiştir. . Ayrıca iyi bir eşleşme işleminin gerçekleştiğinden emin olmak için 

iki birimin kestirilen eğilim puanları bakımından birbirinden ayrı olabileceği maksimum mesafe olarak 

isimlendirilen “caliper” .15 olarak ayarlanmıştır. Böylece çok farklı eğilim puanları kestirimlerine sahip 
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olan birimlerin eşleşmelerinin yani kötü eşleştirmelerin önüne geçmek amaçlanmıştır (Thommes, 2012). 

1:1 en yakın komşu eşleştirilmesi ise yapılan EPE sonucunda her iki gruptan eğilim puanları benzer veya 

yakın olan 177 kişi olduğu belirlenmiştir. 

 

Eğilim Puanı Eşleştirmesi Sonrasında Gruplar Arasındaki Dengenin Değerlendirilmesi 

 

 
 

Şekil 1. Eşleştirme işlemi öncesi ve sonrası işlem grubu (özel okul) ve kontrol grubunun (devlet 

okulu) eğilim puanları dağılımı 

 

Şekil 1’den de görüldüğü üzere sol tarafta bulunan eşleştirme öncesindeki histogram grafikleri gruplar 

arasında oldukça farklıdır. Sağdaki eşleştirmeden sonra oluşturulan histogramlar ise iki grupta birbirine 

oldukça benzerdir. Özetle, hem sayısal hem de görsel veriler eşleşmenin başarılı olduğunu gösterir. 

 

Eğilim Puanı Eşleştirmesi Gerçekleştirildikten Sonra İşlem Etkisinin Kestirimi 

 

Gruplar eşleştirildikten sonra okul türüne göre tekrar t testi yapılmış ve gruplar arasında her üç puan türüne 

göre anlamlı farklılık bulunmadığı belirlenmiştir (p>.05). Bu bulgu, gruplar arasındaki gerçek farklılığın 

belirlenmesinde eğilim puanı eşleştirmesinin daha etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada eğilim puanlarına göre yapılan eşleştirme öncesinde özel okul ve devlet okulundan öğrenim 

gören öğrenciler arasında okuryazarlık puanları bakımından anlamlı farklılık bulunurken eşleştirme sonrası 

bu farklılık ortadan kalkmıştır. Bu nedenle grupların seçkisiz olarak oluşturulamadığı zamanlarda işlem 

etkisini gidermek için eğilim puanı eşleştirilmesi kullanılması önerilmektedir. Benzer değişkenler 
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kullanılarak farklı ülkelerdeki sonuçlar incelenebilir. TIMSS verileri kullanılarak Türkiye örneklemi için 

çalışma tekrar edilebilir 
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Abstract: The aim of this research is to evaluate the effectiveness of the "90-hour Human Resources Management 

Certified Program” according to the CIPP model, which was held in Ankara University Continuing Education Centre 

(ANKÜSEM) and 17 students was participated in. The research was planned as a mixed method study in which both 

quantitative and qualitative data were collected together. A parallel pattern is used which was used in the mixed 

method patterns. The purpose of this design is to collect different but complementary data on the same subject in order 

to have in-depth knowledge of the research. Qualitative and quantitative data are collected simultaneously, but analysis 

is performed separately. Then the results of these two data groups are combined (QUAN + QUAL = combining results) 

(Creswell and Plano Clark, 2014). In this study, a single group pre-test-post-test, weak experimental research model 

was used. Experimental patterns are research models in which the data to be observed are collected directly under the 

control of the researcher in order to determine causal relationships (Karasar, 2005). Weak experimental model is 

obtained as pre-test and post-test by using the same measurement instrument on one group (Büyüköztürk, Çakmak, 

Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010). The findings of the study were analyzed with Wilcoxon Marked Rank Test to 

determine the significance of the difference between pre-test and post-test point averages in order to determine the 

level of achievement to the program objectives and contents. It is seen that the smallest score of the participants from 

the pre-test is 31.43 and the greatest score is 60.00. On the other hand, it is seen that the smallest score of the 

participants from the post-test is 57.14 and the highest score is 94.29. In the context of these results, participants in 

the study group had a more homogeneous distribution of scores (Ss = 7.56) from the pre-test, that is, scores close to 

each other; whereas scores from the post-test are distributed more heterogeneously (Ss = 12.30). The level of 

achievement of the program objectives and contents shows a significant difference between the pre-test and post-test 

scores obtained from the Achievement Test (z = 3.52, p <.05). When the rank order and sum of the difference scores 

are taken into consideration, it is seen that this difference is favored by the positive rank, that is, the post-test score. 

According to these results, it can be said that the held HR Certified Program is an important effect of the participants 

in achieving the program contents. Findings related to the teaching-learning process of the program are based on the 

fact that in the vast majority of observations, It has been observed that the students are able to use the verbal and visual 

language (shapes, diagrams, graphics, formulas, etc.) required by the subject in a appropriate way and relate them to 

their life, provide appropriate and sufficient responses to participant questions and provide a democratic learning 

environment. On the other hand, it was seen that there were not any related contents: for instance summarizing the 

topic and not giving appropriate feedbacks, not clearly expressing the achievements, not using the appropriate teaching 

strategies, methods, and techniques, not determining the concepts, not mainng appropriate entries to the lecture, not 

getting at to the lesson, not providing continuity of interest and confidence in the course, not organizing the activities 

to enable effective participation in the class, not using effective and efficient time, not giving clear instructions and 

guidelines, not assessing the level of attainment of objectives, not determining appropriate forms of evaluation for 

target behaviors, not using appropriate evaluation methods for content. Descriptive statistics (frequency and 

percentage distributions) of the strategies / methods / techniques used by the trainers during the program were as 

follows: Expression Method (f=19), Question and Answer Technique (f=10) and Small Group Discussion (f=2). 

 

Keywords: Human Resources, Program Evaluation. 
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INTRODUCTION 

Human Resources Management; ın the 1800's, the economy was based on agriculture and the fact that 

members of older families were involved in small family business and helped them to smaller individuals 

or employees. This gradually leds to the development of HR practices (Simsek and Öge, 2011). With the 

rapidly increasing of the Industrial Revolution, machines have increased the need for specialized 

individuals, who are educated and able to use them from one side, while increasing the need for managers 

or supervisors to manage their careers. With the "Scientific Management Movement" developed by Taylor 

in 1911 aiming for efficiency and productivity, it has been pointed out how many times and motion and 

which method and person would be more suitable for companies and productions. From 1911 until 1930, 

HR practices were managed by the unit known as the "personnel department" so that all these tasks and 

operations could be carried out in a certain order and harmony. In this unit, work has been conducted in 

different areas (Noe, Hollenbeck, Gerhart and Wright, 1996) such as employee entry and begining dates, 

positions, health information, performance records, salary, its billing, and management of business 

applications. Between 1930 and 1970, work organizations based on the theory of Y for the protection of 

employees, their participation in decision at workplaces, job satisfaction and unionization efforts have 

realized, and on this basis employees have felt much more responsibility as if they worked on their own 

work. In the World War years, psychological tests have been developed in order to accurately determine 

the interests, skills and abilities of individuals. Along with these developments, the responsibilities of 

personnel departments have expanded to cover issues, such as acceptance interviews and examinations, 

determination of knowledge and skills (Simsek and Öge, 2011). The only factor that organizations can 

make a difference in the face of intense competition, but their competitors is human power. Because all 

inputs such as capital, machine park, technology or material could be copied by an opponent if they are 

owned by competitors (Özdemir, 2010). However, due to the fact that the human factor cannot be copied 

absolutely, it is provided with the power to be superior to the competitors in terms of businesses (Şimşek 

and Öge, 2011). 

 

OBJECTIVE OF THE STUDY 

The aim of this research is to evaluate the effectiveness of the "90-hour Human Resources Management 

Certified Program” according to the CIPP model, which was held in Ankara University Continuing 

Education Centre (ANKÜSEM) and 17 students was participated in.  

 

Sub-Objectives of the Study 

Sub-objectives of the research; the dimensions of the evaluation model, Context, Input, Process and 

Product. The determined sub-objectives are as follows: 

Context Questions 

1. Is there a significant difference between the pre-test and post-test scores of the HR program 
participants? 

2. What are the reasons for the HR program to be become a need? 
3. What motivates participants to participate in the HR program? 

Input Questions 

4. What are the participants' views on HR programs? 
Process Questions 

5. Which strategies, methods, or techniques were used in the areas on the observation forms and 
in accordance with the content and objectives of the HR program trainers? 

6. What are the participants' assessments of the teaching-learning activities in which the HR 
program (program aims and objectives, content and instructors) is conducted? 

7. What are the participants' views on the HR Program content? What are the views on which 
content in the HR program should be changed or what other content should be added to existing 
program content? 
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Product Questions 

8. What are the observable behavioral changes in participants at the end of the HR program? 
9. What are the strengths and weaknesses of the HR Program? 

 

STATE OF PROBLEM 

It is seen that HR has been expressed in the form of Personnel Management for many years and has evolved 

over time to reach Human Resources Management. The HR basic functions (Human Resources Planning, 

Procurement and Selection, Performance Appraisal, Training and Development, Career Management, Job 

Evaluation, Wage Management, Social Security) have begun to be examined more scientifically and 

practically to reveal the relationship and interaction with each other (Sherman, Bohlander and Snell, 1996). 

The HR is far beyond a traditional set of methods and results, and organizations are required to receive a 

planned training and need to be documented this expertise (Sherman, Bohlander and Snell, 1996). In this 

line of this expectation, HR training expert and training are required. Within this scope, various certificate 

programs are organized in order to increase the quality of the universities through Human Resources 

Management through Continuing Education Centers to meet this demand. 

 

Some of those: 

• Hacettepe University - Human Resources Management Certificate Program 
• Middle East Technical University - Human Resources Management Certificate Program 
• Marmara University - Human Resource Management Certificate Program 
• Istanbul Technical University - Human Resources Management Certificate Program 
• Yildiz Technical University - Human Resource Management Specialization Certificate Program 

 

The more the importance of well design and enactment of the certified programs is; the more the appropriate 

evaluation methods of the program is and the re-designing the program based on the evaluation results is 

also important at that level (Gözütok, 2001). To what extent are the objectives determined in the training 

programs reached? What happened during the implementation of the program? (Gözütok and Gürkan, 

1998) are important inquiries in terms of program evaluation. In the held HR training programs, it is 

noteworthy that the issues that need to be researched are such as how much this program were enacted 

scientifically and appropriately, what results they have received, and what measures, improvements and 

developments have been made to see and improve the program's deficiencies. 

 

METHODOLOGY 

The research was planned as a mixed method study in which both quantitative and qualitative data were 

collected together. A parallel pattern is used which was used in the mixed method patterns. The purpose of 

this design is to collect different but complementary data on the same subject in order to have in-depth 

knowledge of the research. Qualitative and quantitative data are collected simultaneously, but analysis is 

performed separately. Then the results of these two data groups are combined (QUAN + QUAL = 

combining results) (Creswell and Plano Clark, 2014). In this study, a single group pre-test-post-test, weak 

experimental research model was used. Experimental patterns are research models in which the data to be 

observed are collected directly under the control of the researcher in order to determine causal relationships 

(Karasar, 2005). Weak experimental model is obtained as pre-test and post-test by using the same 

measurement instrument on one group (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010). 

 

FINDINGS 

The data obtained from two different study groups were used to search for answers to the research questions. 

The first study group consisted of 17 persons (8 males, 9 females) participating in the "Human Resources 

Certified Training Program”. Since one of the students has participated in the program after the pre-test, 
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the data from this participant was not used when the significance difference was tested. The findings of the 

study were analyzed with Wilcoxon Marked Rank Test to determine the significance of the difference 

between pre-test and post-test point averages in order to determine the level of achievement to the program 

objectives and contents. It is seen that the smallest score of the participants from the pre-test is 31.43 and 

the greatest score is 60.00. On the other hand, it is seen that the smallest score of the participants from the 

post-test is 57.14 and the highest score is 94.29. In the context of these results, participants in the study 

group had a more homogeneous distribution of scores (Ss = 7.56) from the pre-test, that is, scores close to 

each other; whereas scores from the post-test are distributed more heterogeneously (Ss = 12.30). The level 

of achievement of the program objectives and contents shows a significant difference between the pre-test 

and post-test scores obtained from the Achievement Test (z = 3.52, p <.05). When the rank order and sum 

of the difference scores are taken into consideration, it is seen that this difference is favored by the positive 

rank, that is, the post-test score. According to these results, it can be said that the held HR Certified Program 

is an important effect of the participants in achieving the program contents. Findings related to the teaching-

learning process of the program are based on the fact that in the vast majority of observations, It has been 

observed that the students are able to use the verbal and visual language (shapes, diagrams, graphics, 

formulas, etc.) required by the subject in a appropriate way and relate them to their life, provide appropriate 

and sufficient responses to participant questions and provide a democratic learning environment. On the 

other hand, it was seen that there were not any related contents: for instance summarizing the topic and not 

giving appropriate feedbacks, not clearly expressing the achievements, not using the appropriate teaching 

strategies, methods, and techniques, not determining the concepts, not mainng appropriate entries to the 

lecture, not getting at to the lesson, not providing continuity of interest and confidence in the course, not 

organizing the activities to enable effective participation in the class, not using effective and efficient time, 

not giving clear instructions and guidelines, not assessing the level of attainment of objectives, not 

determining appropriate forms of evaluation for target behaviors, not using appropriate evaluation methods 

for content. Descriptive statistics (frequency and percentage distributions) of the strategies / methods / 

techniques used by the trainers during the program were as follows: Expression Method (f=19), Question 

and Answer Technique (f=10) and Small Group Discussion (f=2). 

 

CONCLUSIONS 

The HR Certified Training program has been determined to enhance students achieve program aims and 

objectives. It was observed that the most used method is the lecture method of teaching and the Question-

Answer technique; and the least used method is the Large Group and Small Group Discussion methods by 

the trainers. Although modern lecture approach does not give much space, teachers feel to need using of 

this modern method to a certain extent in almost every lecture (Küçükahmet, 2001: 75). Lessons have a 

traditional atmosphere in which teachers and students are participated (Gözütok, 2011: 196). In the 

teaching-learning process, it has been determined that it is appropriate to use the verbal and visual language 

(figure, diagram, graphic, formula, etc.) required by the subject in relation to the previous and next lessons 

and to provide them with a democratic learning environment. However, it was determined that most of the 

students in the teaching-learning process had negative opinions about the lectures notes. Less use of 

methods to facilitate learning, excessive use of projection, and ineffective use of whiteboard seem to have 

had a negative impact on students’ learning.  

The most important factor in becoming an HR program most demanded is the increasingly 

professionalization of labor markets, which is determined to be an important source of people in business 

sectors and to increase the search for specialists. Participation of students in the HR program seems to be a 

source of motivation for job anxiety, the professionalization of companies in the HR field, and the 

orientation of the personnel of the HR departments. The factors that motivate trainers to become trainers in 

the field of HR have been seen why they participate actively in HR practices and applications, graduate 

from the HR department, and they wish to share their experiences based on HR field.  

Based on these findings all, it is recommended that in the HR program trainers could use other modern 

teaching methods and techniques, which are appropriate to the program content and objectives, other than 
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the most preferred ones, such as the question and answer technique and lecture method of teaching. In 

relation to the teaching-learning process, appropriate entry to the course, drawing attention to the lesson, 

expressing the objectives of the course clearly at the beginning of the lecture, using appropriate teaching 

materials and teaching techniques, using appropriate assessment methods, and / or hand out a brief summary 

of the subjects to the students, and to use the specific teaching approaches, methods and techniques more 

efficiently. if necessary for trainers, it could be organize a seminar on teaching-learning approaches by an 

expert. It is recommended that the content of the lecture notes given to the participants to be prepared more 

carefully and the lecture notes should be delivered to participants in due time. It is suggested that the HR 

program should be improved in terms of the application of the theory-practice balance and that more 

attention should be given to activities that will enhance participants' communication and presentation skills. 
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Özet: Bu çalışmanın amacı mini ve midi ortak testte, ortak maddelerin DMF göstermesi durumunda farklı kalibrasyon 

yöntemlerine göre eşitleme hatasını elde etmek ve elde edilen bu sonuçları karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, 

ortak test tipi, DMF gösteren madde sayısı, DMF büyüklüğü ve DMF yönü koşulları manipüle edilerek 24 farklı 

simülasyon koşulu oluşturulmuştur. Bu çalışmada denk olmayan gruplar ortak test deseninde (dış ortak) ayrı 

kalibrasyon yöntemlerinden ortalama-ortalama, ortalama standart sapma ve Stocking Lord kullanılmıştır. Eşitleme 

performansını değerlendirmek için RMSE değerlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda mini ve midi ortak testte, ortak maddelerin DMF göstermesi durumunda eşitleme hatasını en çok 

etkileyen faktörlerin DMF gösteren ortak madde sayısı ve DMF büyüklüğü olduğu görülmüştür. Ortak maddelerin 

DMF göstermesi durumunda ortak test tipinin mini ya da midi olmasının eşitleme hatası üzerinde çok fazla bir etkisi 

olmamıştır. Genel olarak sonuçlar, çoğu koşulda midi ortak testin performansının mini ortak test ile benzer olduğunu 

göstermiştir.  
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Özet: Bu çalışmada klasik test kuramı ile Türkiye standardizasyonu gerçekleştirilen KBIT-2(Kaufman Kısa Zeka 

Testi-2)’nin zeka puanlarının klasik test kuramına dayalı Haberman ve Wainer yöntemleri ve madde tepki kuramına 

dayanan Yen OPI ve tek boyutlu madde tepki kuramı  ile kestirilerek karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma KBIT-

2 Türkiye örneklemindeki 2850 kişi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada alt boyut ve toplam zeka puanlarının 

hesaplanmasında halihazırda kullanılan ve Z puanına dayanan yöntemin yanı sıra klasik test kuramına dayalı 

Haberman ve Wainer yöntemleri ile madde tepki kuramına dayanan Yen OPI ve tek boyutlu madde tepki kuramı ile 

kestirilen puanlar karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde Haberman, Wainer, Yen OPI 

değerlerinden elde edilen sözel ve sözel olmayan puanlara göre yapılan sıralamada yüksek derecede ilişki çıkmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgulara bakıldığında klasik test kuramına göre belirlenen güçlük değerlerinin madde tepki 

kuramına göre farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: zeka testi, klasik test kuramı, madde tepki kuramı, puanlama 

GİRİŞ 

Tarihsel süreçte ölçeklerinin klinik ve psikometrik özellikleri bu ölçeklere zekanın değerlendirilmesi 

alanında bir hakimiyet kazandırarak, yaygın olarak kullanılan bir duruma getirmiştir. Murphy ve 

Davidshofer (1994)’in belirttiği gibi testler bireyler hakkında önemli kararlar almak için 

kullanılmaktadırlar. Zeka Ölçekleri tüm dünyada özellikle özel eğitime ihtiyacı olan çocukların 

belirlenmesi gibi önemli kararların alınmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. (Hutton, Dubes, & Muir, 

1992; Stinnett, Havey, & Oehler-Stinnett, 1994). Benzer bir şekilde, Türkiye’de özel eğitime ihtiyacı olan 

çocukların belirlenmesi ve özel eğitime devam kararlarının verilmesinde ayrıca üstün yetenekli çocukların 

belirlenmesi   ve   Bilim   Sanat   Merkezleri’nde   eğitim   almaları gibi önemli kararlarının verilmesinde 

ülkemizde standardizasyonu tamamlanmış Zeka Ölçekleri kullanılmaktadır. Böylesine önemli kararların 

verildiği, testlerin sonuçlarına bağlı olarak adil kararlar verebilmek için testlerin psikometrik özelliklerinin 

kabul edilebilir seviyelerde olması gerekmektedir (Horst 1966; Reynold ve ark., 2006).  

Eğitimde ve psikolojide birçok yapı ya da özelik doğrudan gözlenemez. doğrudan gözlenemeyen bu 

değişkenleri ölçmek için iki temel ölçme kuramı geliştirilmiştir. Bunlardan kronolojik olarak daha önce 

olanı “Klasik Test Kuramı (KTK)”dır. Bu kuramın bazı sınırlılıklarına alternatif olarak 20. yüzyılın 

ortalarında “Madde Tepki Kuramı (MTK)” olarak adlandırılan kuram ortaya çıkmıştır. Eğitimde ve 

psikolojide test geliştirme aşamasında madde ve test istatistiklerini kestirirken bu iki kuramdan yararlanılır 

(Crocker ve Algina, 1986). Madde Tepki Kuramı’na göre, bireylerin belli bir alandaki doğrudan 

gözlenemeyen özellikleri/yetenekleri ile bu alanı yoklayan sorulardan oluşan test maddelerine verdikleri 

yanıtlar arasında matematiksel olarak ifade edilebilen bir ilişki vardır. Bu kurama göre geliştirilen testlerden 

elde edilen yetenek ölçüleri bireye uygulanan madde örnekleminden bağımsız olarak elde edilebilmektedir. 

Model veri uyumu sağlandığında, Madde Tepki Kuramı değişmez madde parametreleri ve yetenek 

kestirimleri ortaya çıkarır. Bunun yanı sıra yeteneği bilinen bir yanıtlayıcının, parametreleri bilinen 
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herhangi bir soruyu doğru yanıtlandırma olasılığı maddeyi uygulamadan da tahmin edilebilir. Klasik Test 

Kuramı’nda madde güçlük ve ayırıcılık gücü parametreleri testin geliştirildiği gruptan kestirilmekte ve grup 

değiştiğinde parametre değerleri de değişmektedir. Madde Tepki Kuramı gruptan bağımsız ve değişmez 

parametre kestirimleri yapılabilir. Değişmezlik; hem aynı özelliği ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış olan 

farklı maddelerden kestirilen yetenek parametrelerinin değişmezliği hem de aynı testin farklı bireylere 

uygulanmasıyla elde edilen madde parametrelerinin değişmezliğidir. Bu durum, bir testin Madde Tepki 

Kuramı’na göre bir kez ölçeklendikten sonra maddelerin özelliği değişmediğinden, pek çok kez 

kullanılmasına olanak sağlar. (Hambleton Swaminathan ve Rogers, 1991; Hambleton ve Swaminathan, 

1985).  

Madde Tepki Kuramı’nda madde ve test istatistiklerini kestirmek için birçok model kullanılmaktadır. Bu 

modeller cevap kategorilerinin ve kestirilen madde parametresinin sayısına göre değişiklik gösterir. Madde 

Tepki Kuramı’na ait modeller farklı matematiksel fonksiyonlardan yararlanırlar. (Hambleton ve 

Swaminathan, 1985; Hambleton, Swaminathan ve Rogers, 1991). Madde karakteristik fonksiyonu özellik 

düzeyi arttıkça, doğru yanıt verme olasılığının da artacağını gösterir. Ayrıca Klasik Test Kuramında 

puanlama yapılırken doğru yanıtlanan toplam madde sayısı dikkate alınırken MTK’da maddelerin ayırt 

edicilik ve güçlük değerleri de puanlamaya katıldığından MTK’da yetenek kestirimleri ağırlıklı puanlama 

ile yapılır. Bu durumda aynı sayıda doğru cevaplanan madde, öğrencilerin aynı yetenek düzeyinde oldukları 

anlamına gelmemektedir. MTK’ya dayalı değerlendirmelerle, ölçülen özellikle ilgili bireysel farklılıkların 

daha iyi ortaya konması mümkün olmaktadır (Hambleton, Swaminathan ve Rogers, 1991).  

Bu çalışmada klasik test kuramı ile Türkiye standardizasyonu gerçekleştirilen KBIT-2(Kaufman Kısa Zeka 

Testi-2)’nin zeka puanlarının klasik test kuramına dayalı Haberman ve Wainer yöntemleri ve  madde tepki 

kuramına dayanan Yen OPI ve tek boyutlu madde tepki kuramı  ile kestirilerek karşılaştırılması 

amaçlanmıştır.  

 

YÖNTEM 

Araştırma KBIT-2 Türkiye örneklemindeki 2850 kişi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada alt boyut ve 

toplam zeka puanlarının hesaplanmasında halihazırda kullanılan ve Z puanına dayanan yöntemin yanı sıra 

klasik test kuramına dayalı Haberman ve Wainer yöntemleri ile madde tepki kuramına dayanan Yen OPI 

ve tek boyutlu madde tepki kuramı ile kestirilen puanlar karşılaştırılmıştır. Her bir yönteme göre bireyler 

Yaş Periyodu değişkenine göre sıralanmış, yöntemler arasındaki Spearman Sıra Farkları Korelasyonları ile 

gerçek puanlar arasındaki Pearson Korelasyon Katsayıları hesaplanmıştır. Tek boyutlu madde tepki 

kuramına ait kestirimler 2 PL model üzerinden hesaplanmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmanın bulguları incelendiğinde madde alt boyutlarından elde edilen sözel ve sözel olmayan testlerin 

IQ puanlarının önce Z puanına dönüştürülerek daha sonra da ortalaması 100 standart sapması 15 olan 

dağılıma ölçeklenerek elde edilen genel IQ puanlarınn, sözel ve sözel olmayan IQ ham puanların toplanarak 

Z puanına dönüştürülmesi ve genel IQ zeka puanlarına dönüştürülmesi arasında bir farkın olmadığı 

belirlenmiştir. Ayrıca, Haberman, Wainer, Yen OPI değerlerinden elde edilen sözel ve sözel olmayan 

puanlara göre yapılan sıralamada yüksek derecede ilişki çıkmıştır. Madde tepki kuramına göre yapılan 

kestirimlerde testin tek boyutlu olarak ele alındığı durumda toplam IQ puanları kestirilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre testin tek boyutlu olarak ele alınması durumunda toplam IQ puan sıralamasının diğer 

yöntemlerle korelasyonu en düşük olarak tespit edilmiştir. Testlerin sözel ve sözel olmayan boyutlarının 

ayrı tek boyutlu kalibrasyon yapılıp toplam IQ puanlarının hesaplanmasından elde edilen kestirimler ise 

klasik test kuramına dayalı kestirimlerle benzer sonuçlar vermiştir.  

Araştırmada ayrıca soruların güçlük ve ayırt edicilik değerleri de incelenmiştir. Elde edilen bulgulara 

bakıldığında klasik test kuramına göre belirlenen güçlük değerlerinin madde tepki kuramına göre 
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farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. KBIT-2 zeka testi hazırlanırken soruların güçlüğünün artan sırada 

verildiği varsayımı madde tepki kuramı kestirimlerine göre sağlanmadığı görülmüştür.  

 

TARTIŞMA 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre örnekleme bağımlı olarak gerçekleştirilen IQ puanları hesaplaması 

yerine örneklemden bağımsız olarak kestirilebilen madde tepki kuramına dayalı IQ puanlarının kestirimleri 

arasında bir fark olmadığı belirlenmiştir. Klasik madde kuramına göre elde edilen ve en kolaydan en zora 

göre sıralanan maddelerin ise MTK analizleri sonucu sırasının değişmesi gerektiği belirlenmiştir. Soru 

sırasının değişmesi ile elde edilecek IQ puanlarının önemli olduğu düşünülmektedir.  
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Özet: Bu araştırmanın amacı, test eşitlemede Madde Tepki Kuramı’na dayalı ölçek dönüştürme yöntemlerinden 

ortalama-ortalama, ortalama-standart sapma, Stocking-Lord ve Haebara yöntemlerini yetenek parametresine yönelik 

olarak gerçek veriler üzerinden karşılaştırmaktır. Bu amaç için TIMSS 2011 dördüncü sınıf düzeyinde ardışık iki 

matematik formunu alan Türk öğrencilerin verileri kullanılmıştır. Araştırma kapsamında ele alınan iki form 14’ü ortak 

26’şar maddeden oluşmaktadır. Eşitleme desenlerinden, formların yapısına ve veri toplama yöntemine uygun olan 

“ortak maddeli eşdeğer olmayan gruplar deseni” kullanılmıştır. Bu desen kullanımında, farklı formlardan gelen ve 

ayrı ölçek üzerinde olan yetenek ve madde parametrelerini aynı ölçek üzerine koymak için ST 2.0 programından 

yararlanarak ölçek dönüştürme yapılmıştır. Bu program ile dört yöntem için ölçek dönüştürmede kullanılacak 

katsayılar ve sabitler bulunmuştur. Hangi yöntemin daha uygun olduğuna karar vermek için yetenek parametreleri 

üzerinden “RMSD (Hata kareleri ortalamasının karekökü)” ölçütü kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda yapılan yetenek parametresine yönelik ölçek dönüştürmede en uygun yöntemden (en az hata içeren 

yöntem) en az uygun olan yönteme doğru yapılan sıralamanın; (1) Ortalama-ortalama, (2) Stocking-Lord, (3) Haebara 

ve (4) Ortalama-standart sapma şeklinde olduğu görülmüştür. 
 

Anahtar Kelimeler: Test Eşitleme, Madde Tepki Kuramı (MTK), Ölçek Dönüştürme Yöntemleri, Ortak Maddeli 

Eşdeğer Olmayan Gruplar Deseni 
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Abstract: This study aims to examine the effectiveness of “Objective Standard Setting” method and make 

contribution to the validity and reliability of measurements by utilizing this method in performance assessment. The 

subject group includes 39 examinees, who attend advanced reading and writing course at English Language Teaching 

(ELT) Program, and 64 raters, who are pre-service ELT teachers in the 3rd grade at the same program. Essay task and 

analytic writing rubric were employed to collect data. Many-facet Rasch measurement model (MFRM), Objective 

Standard Setting, two-step cluster analysis, exploratory factor analysis, and G2 statistics were used to analyze the data. 

The findings show that the use of “Objective Standard Setting” method in standard setting procedure in performance 

assessment contributes to the validity (decision validity) and reliability of the measurements.  

 

Keywords: Many-Facet Rasch, Standard Setting, Validity.  

 

INTRODUCTION 

A number of methods are used to set performance standards. The performance standards, which are 

independently defined by these methods, should be justifiable and valid (Hambleton & Pitoniak, 2006). 

Basically, standard setting covers the ideal performance standards and assessment of test scores reflecting 

these standards (Hsieh, 2013). Whereas standard setting is an important step in test development and 

validation, it is viewed as a subjective and judgmental process (Davis-Becker, Buckendahl & Gerrow, 

2011).  There are commonly used implementations in which the field experts are supposed to identify the 

qualifications of performance categories in advance in order to define cut-off scores or set the standards. 

There are a lot of standard setting methods for such kind of judgmental procedures in the literature (Cizek, 

2001). In these implementations, the judges’ abilities to make judgement are regarded as an important 

source of anxiety (Davis-Becker, Buckendahl & Gerrow, 2011). For that reason, Wright and Grosse (1993) 

suggest Objective Standard Setting (OSS) method which is based on Rasch measurement model. This 

method takes into consideration the expert judgements on test content and examinees’ abilities or item 

difficulties at the same time (Khatimin, Aziz, Zaharim & Yasin, 2013). The accuracy of 

assessment/evaluations (e.g. passed/failed, successful/unsuccessful) can be examined at the level of 

item/examinee/rater through OSS method. The aim of this study is to investigate the effectiveness of OSS 

method and make contribution to the validity and reliability of measurements by utilizing this method to 

set the standards in performance assessment.  

 

METHOD 

The current study is based on descriptive research model since it attempts to explicate how to set standards 

in performance assessment. This research was conducted with a subject group, and the findings are not 

generalizable to the universe. The subject group consists of 64 raters, who are pre-service ELT teachers in 

the 3rd grade at Gazi University, and 39 examinees, who attend advanced reading and writing course at 

ELT program at the same university. Essay task and analytic writing rubric were used as data collection 

tools. More specifically, the examinees were asked to write an opinion-based essay including at least 250 

words in 40 minutes. In order to score the essays which the examinees wrote, analytic writing rubric 

(AWR), which was developed by the researchers, was used. This rubric is a measurement tool which 
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includes 7 main criteria, 16 sub-criteria, and five ratings (from 0 point to 4 points). Many-facet Rasch 

measurement model (MFRM), Objective Standard Setting, two-step cluster analysis, exploratory factor 

analysis, and G2 statistics were used to analyze the data. 

Objective Standard Setting Method  

The first step in OSS method is to make a decision on what items are essential in the measurement tool. As 

for the second step, it is required to identify the levels of the examinees’ performance. Following that the 

number of essential criteria and criterion points is identified, the number of criteria for each level is found 

by dividing the number of essential criteria by the number of criterion points. In the third step, mean 

difficulty and mean standard error of each criterion point are found. Cut-off score is defined in the fourth 

step. In this step, cut-off score is defined by assuming that the examinees complete at least 60% of the target 

task or content. This value of percentage corresponds to 60% of the items in the measurement tool (Since 

the measurement tool in this study includes seven criteria, the sixty-percent of items is equal to 4,2 as given 

in this equation [7x(60/100)].) In other words, an examinee should be successful in at least four criteria in 

order to achieve the given task. In the final step, a confidence interval for cut-off score is identified by 

utilizing the standard error.  

 

FINDINGS  

Before conducting MFRM analysis, it was investigated whether the assumptions of the relevant analysis 

were met or not. In this respect, exploratory factor analysis was employed to test the assumption of 

unidimensionality in the measurement tool (analytic writing rubric), and it was found that the factor 

structure was unidimensional (Total variance explained by one factor is 79,79%, and the factor loadings of 

the criteria are between 0,59 and 0,99). After the assumption of unidimensionality was met, the assumption 

of local independence was examined by calculating G2 statistics which was developed by Chen and Thissen 

(1997). The finding that the values of LD χ2 estimated for each two criteria are lower than 10 can be 

regarded as an indicator of the local independence. Thus, it is seen that the local independence was ensured 

in all criteria. Finally, standardized values were examined to test the fit between model and data set. Linacre 

(2017) states that the standardized values, which are not between -2 and 2, should not be more than 5% of 

the total data. Hence, it is observed that the data set fits the model (Total data=17.454, Data which are not 

between -2 and 2=734 [4,21%]). Before using OSS method, the fit indexes of items/criteria should be 

examined (Khatimin, Aziz, Zaharim & Yasin, 2013). In Rasch analysis, there is three-step comparison to 

identify misfit items/criteria. Point bi-serial correlations for items/ criteria, outfit values and standardized 

outfit values are successively examined. When the measurement report about the facet of criterion is 

examined, it is seen that correlations (x) between criteria are between 0,26 and 0,53; outfit values are 

between (MNSQ) 0,83 and 1,35; and standardized outfit values (ZSTD) are between -6,50 and 9,00 (fit 

values: 0,4<x<0,8, 0,5<MNSQ<1,5 and -2,0<z<2,0). Consequently, it is observed that the criteria do not 

have a misfit. Accordingly, it is attempted to carry out the study of standard setting.  

The first step in OSS method is to make a decision on what items are essential in the measurement tool. In 

this regard, content validity ratio (CVR) was calculated for the criteria in analytic writing rubric. 11 experts 

were asked to evaluate the appropriateness of the rubric criteria. In view of the expert opinions, content 

validity ratio was calculated for each criterion. It is observed that CVR values are between 0,64 and 1,00, 

and thus it gives evidence on the fact that all criteria are essential in the rubric (Minimum value of content 

validity ratio should be calculated as 0,59 in view of the number of experts [11 experts]). In the second 

step, essays written by the examinees and analytic writing rubric were examined by the field experts, and 

it was viewed that there might be five levels of writing proficiency among the examinees. Four criterion 

points should be chosen since the examinees’ performance will be divided into five levels. After the number 

of the essential criteria and criterion point is identified, the number of criteria for each level is found by 

dividing the number of essential criteria by the number of criterion points (7/4=1,75; there are almost two 

criteria in each level). The distribution of the essential criteria into the criterion points is given in Table 1 

as follows:  

Table 1. The distribution of the criteria into the criterion points 



357 

 

Criterion Points Criteria  Logit Measure Standard Error 

Criterion Point 1 Mechanics -1,12 0,03 

 

Criterion Point 2 

Content -0,17 0,03 

Vocabulary +0,02 0,03 

Grammar +0,09 0,03 

Criterion Point 3 Coherence +0,25 0,03 

Organization +0,35 0,03 

Criterion Point 4 Cohesion +0,58 0,03 

 

In the third step, mean difficulty and mean standard error of each criterion point are calculated. The mean 

difficulty and mean standard error of the criterion points are given in Table 2:  

 Table 2. The mean difficulty and mean standard error of the criterion points 

 

After the mean difficulty and mean standard error of the criterion points were calculated, cut-off score was 

defined. The score corresponding to logit measure of the fourth criterion (by ranking the criteria from the 

easiest criterion to the most difficult one) was accepted as the cut-off score. When Table 1 is examined, this 

measure is seen as +0,09 logit. Finally, it was found that the confidence interval (95%) of the cut-off score 

is between +0,03 and +0,15 by multiplying standard error value (0,03) by ±1,96. After all steps were 

followed in OSS method, the levels of the examinee performance were identified by examining the 

measurement report about the facet of the examinee. Figure 1 indicates the identification of the examinees’ 

performance levels and cut-off scores. Following that the criterion points and cut-off scores were identified, 

the proficiency levels of the examinees’ performance were defined. The proficiency levels of the 

examinees’ performance and descriptive statistics are given in Table 3.  

Table 3. The level of the examinees’ performance and descriptive statistics 

Level of Performance  Frequency Percentage Mean Std. Deviation 

Level 5 (the highest logit with 0,58 logit) 12 30,8 +1,09 0,34 

Level 4 (between 0,30 and 0,57 logit) 3 7,7 +0,51 0,03 

Level 3 ( between -0,06 and 0,29 logit) 3 7,7 0,00 0,09 

Level 2 (between -1,12 and -0,05 logit) 16 41,0 -0,43 0,30 

Level 1 (the lowest logit wit -1,11 logit) 5 12,8 -1,56 0,13 

 

Criterion Points  Mean Logit Measure Mean Standard Error 

Criterion Point 1 -1,12 0,03 

Criterion Point 2 -0,06 0,03 

Criterion Point 3 +0,30 0,03 

Criterion Point 4 +0,58 0,03 
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Figure 1. The identification of the examinees’ performance levels and cut-off scores 

When Figure 1 is examined, it is seen that 16 examinees are successful, and 23 examinees are unsuccessful 

(out of 39 examinees).  

In order to describe the effectiveness of standard setting procedure which was carried out with OSS method 

based on many-facet Rasch measurement, two-step cluster analysis was used as a second method. This 

analysis was conducted by calculating the mean of the scores which 64 raters assigned to each examinee. 

In this analysis, it was found that two clusters emerged (Cluster quality=0,59; Mean silhouette 

coefficient=0,47). The results show that the examinees in the first cluster are those who are successful 

according to OSS method, and the examinees in the second cluster are those who are unsuccessful according 

to OSS method. The information about the rank of the examinees, who have a high level of proficiency 

according to two-step cluster analysis and many-facet Rasch measurement model analysis results, is given 

in Table 4 below:  

Table 4. Comparison of two-step cluster analysis and MFRM analysis results  
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Two-step Cluster Analysis Results  MFRM Results 

Silhoutte 

Coefficient  

Cluster Analysis 

 Ranking  

Cluster  

 

MFRM 

Ranking 

Logit 

Measure  

Decision  

0,68 016 1 016 +1,84 Successful  

0,71 021 1 021 +1,48 Successful 

0,75 024 1 024 +1,32 Successful 

0,73 028 1 028 +1,16 Successful 

0,76 029 1 029 +1,09 Successful 

0,75 015 1 015 +1,08 Successful 

0,76 019 1 019 +0,98 Successful 

0,61 003 1 003 +0,95 Successful 

0,72 017 1 037 +0,93 Successful 

0,72 037 1 017 +0,90 Successful 

0,66 013 1 013 +0,68 Successful 

0,63 034 1 034 +0,61 Successful 

0,58 001 1 001 +0,53 Successful 

0,61 026 1 026 +0,53 Successful 

0,53 012 1 012 +0,48 Successful 

0,18 031 1 031 +0,11 Successful 

0,04 023 2 023 -0,04 Unsuccessful 

0,14 022 2 022 -0,06 Unsuccessful 

0,11 002 2 002 -0,07 Unsuccessful 

0,04 027 2 027 -0,09 Unsuccessful 

0,09 025 2 025 -0,11 Unsuccessful 

0,20 032 2 032 -0,12 Unsuccessful 

-0,05 007 2 007 -0,15 Unsuccessful 

0,29 011 2 011 -0,22 Unsuccessful 

0,16 014 2 014 -0,22 Unsuccessful 

0,36 020 2 035 -0,33 Unsuccessful 

0,44 035 2 020 -0,40 Unsuccessful 

0,49 005 2 005 -0,60 Unsuccessful 

0,50 033 2 036 -0,61 Unsuccessful 

0,51 018 2 033 -0,65 Unsuccessful 

0,52 036 2 018 -0,66 Unsuccessful 

0,42 030 2 030 -0,77 Unsuccessful 

0,49 010 2 010 -0,87 Unsuccessful 

0,55 009 2 009 -0,93 Unsuccessful 

0,54 008 2 008 -1,42 Unsuccessful 

0,54 006 2 006 -1,45 Unsuccessful 

0,50 038 2 038 -1,54 Unsuccessful 

0,50 039 2 039 -1,66 Unsuccessful 

0,49 004 2 004 -1,71 Unsuccessful 

 

 

 

RESULTS 

Standard setting involves ideal performance standards and assessment related to test scores reflecting these 

standards (Hsieh, 2013). Identified performance standards should be justifiable and valid (Hambleton & 
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Pitoniak, 2006). In this respect, this study has attempted to set the performance standards through objective 

standard setting method which is based on item response theory, and takes into consideration the expert 

judgement, examinees’ performance and item difficulty at the same time. Since OSS method takes into 

account item, examinee, and rater facets at the same time, the accuracy of assessment is higher in this 

method (Haladyna & Hess, 1999; Stone, 2008). 

As a conclusion, the study findings present judgement on the examinees’ performance as successful or 

unsuccessful by using objective standard setting method based on MFRM. Following that, the classification 

in OSS method was tested with two-step cluster analysis, and it was founded that two different analysis 

methods gave the same results. In consideration of this result, it can be stated that OSS method may be 

useful in assessing and evaluating the examinees’ performance and increase the quality of the decisions on 

the performance.  
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Özet:  Testlerin bilgisayarda uygulanması ile farklı uygulama modelleri geliştirilmiştir. Uygulama modelleri arasında 

en popüler olanı Bireyselleştirilmiş Bilgisayarlı Test (BBT) ve her geçen gün kullanımda sağladığı avantajları ile 

tercih edilme düzeyi artan Bireyselleştirilmiş Çok Aşamalı Testler (Computer adaptive Multistage Testing- ca-MST) 

gösterilebilir. Bu çalışma BBT ve ca-MST uygulamalarında madde/modül seçme yöntemlerini incelemeyi amaçlayan 

bir simülasyon çalışmasıdır. Araştırmada üç farklı ca-MST panel deseni uygulama modeli oluşturulmuştur. İki farklı 

büyüklükte madde havuzu oluşturulmuştur. Madde / modül seçme yöntemlerinden Fisher’in en çok bilgi yöntemi ve 

b-değeri eşleştirme yöntemleri seçilmiştir. Verilerin analizinde ölçme kesinliği RMSE, aad ve korelasyon değerleri 

ile incelenmiştir. Ayrıca yetenek düzeylerinde kestirimin hatası hesaplanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde her iki test 

uzunluğunda madde/modül seçme yöntemlerinin uygulama modellerinde ölçme kesinliğine önemli bir etkisinin 

olmadığı gözlenmiştir. Her iki madde / modül seçme yönteminde de BBT uygulamasının ca-MST uygulamasına 

kıyasla ölçme kesinliğinin daha yüksek elde edildiği  belirtilebilir. ca- MST uygulamasında aşama (stage) sayısının  

artmasının ölçme kesinliğine etkisinin olduğu gözlenmiştir. Ayrıca test uzunluğu arttıkça uygulamalarda ölçme 

kesinliği artmaktadır.  
 

Anahtar Kelimeler: bireyselleştirilmiş bilgisayarlı test, bireyselleştirilmiş çok aşamalı test, madde seçme yöntemi, 

modül seçme yönetmi, ölçme kesinliği 
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Özet: Çoktan seçmeli madde çeldiricileri madde ile yoklanan özelliğe sahip olmayan ya da eksik sahip olan 

yanıtlayıcıların tercih etmeleri için tasarlanan seçeneklerdir. Çeldiricilerin amaçlanan işlevlerini yerine 

getirip getirmediğinin belirlenmesinde frekansa, grafiğe ve korelasyona dayalı yöntemler kullanılmaktadır. 

Bu yöntemlerle elde edilen sonuçlara göre çeldiricilerin işlerliği hakkında yorum yapılabilmekte, maddede 

bırakılma veya çıkarılma kararları alınabilmekte, ayrıca yanıtlayıcıların bilgi düzeyleri hakkında da bilgi 

edinilebilmektedir. Çeldiriciler; hatalı bilgiler içermeleri, hatalı bilgiye sahip yanıtlayıcılarca tercih 

edilmelerinin beklenmesi nedenleriyle hata kaynağı olarak değerlendirilerek regresyona dayalı bir çeldirici 

analiz yöntemi önerilmiştir. 
 

Anahtar Sözcükler: Çeldirici, çeldiricilik analizi, çoktan seçmeli madde, ölçme ve değerlendirme. 

 

GİRİŞ   

 

Çoktan seçmeli maddenin çeldiricilerine yönelik yapılacak analizlerin asıl amacı maddenin gözden 

geçirilmesidir (Haladyna, 2016). Maddenin ayırıcılık gücünün artırılması için, analiz sonucu işler olmayan 

çeldiricilerin maddeden çıkarılması önerilmektedir. Çünkü işler olmayan çeldiriciler, çoktan seçmeli madde 

uygulamasından elde edilen puanların geçerliğine olumsuz etkide bulunabilmektedir (Downing & 

Haladyna, 2004; Rodriguez, 2005).  Klasik Test Kuramı’nda çeldiricilerin analizi için;  

 

1. çeldirici başına düşen cevaplayıcı oranını esas alan frekansa dayalı, 

2. cevaplayıcı yeteneği ile çeldirici seçim yüzdesi arasındaki ilişkiyi gösteren iz çizgisi grafiği (Wainer, 

1989), 

3. çeldiriciye yönelen yanıtlayıcıların test puanları ile doğru yanıtlayan yanıtlayıcıların test puanları 

arasındaki ilişkiye dayanan korelasyonel (Attali & Fraenkel, 2000) olmak üzere üç yöntem bulunmaktadır 

(Gierl vd., 2017). 

 

Yöntemlerin üstün yönleri ile bir takım eksiklikleri bulunmaktadır. Örneğin frekansa dayalı yöntemin 

hesaplama kolaylığı sağladığı fakat bilgi düzeyi yeterli olan ve olmayan yanıtlayıcıların çeldiricilere 

yönelmeleri arasındaki ayrımı ortaya koyamadığı söylenebilir. Frekansa dayalı yöntemden daha fazla işlem 

gerektiren iz çizgisi grafiği yönteminde ise yanıtlayıcıların bilgi düzeyi ile çeldiricilere yönelme arasındaki 

ilişki grafiksel olarak gösterilerek çeldiricinin işler olup olmadığı düşük bilgi düzeyinden yüksek bilgi 

düzeyine doğru azalan bir doğrunun oluşması ile belirlenmekte fakat doğrunun eğiminin değerlendirilmesi 

yorumlayıcıya bırakılmaktadır. Korelasyonel yöntem ise diğer yöntemlere göre daha nesnel ve güçlü 

temellere dayanmış olması yanında analize alınacak yanıtlayıcıların hangilerinin olacağı ve ölçüt değer 

konusunda tereddütler barındırmakta, ayrıca nokta çift serili korelasyonun kullanılması nedeniyle hatalı 

kararlar alınmasına sebebiyet de verebilmektedir (Burton, 2001). 

 

Söz konusu yöntemlerin çeldirici analizine iki farklı bakış açısıyla yaklaştığı söylenebilir. Frekansa dayalı 

yöntem bir çeldiricinin işlerliğini ona yönelen yanıtlayıcı sayısı ile kıymetlendirmekte iken; ikinci görüşte 

bulunan grafiksel ve korelasyonel yöntemler yanıtlayıcı bilgi düzeyi arttıkça çeldiriciye yönelimin azalması 

ve tersi durumda artmasını çeldiricilerin işlerliği olarak yorumlamaktadır. Yöntemler incelendiğinde doğru 
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yanıta olan bakış açısının çeldiricilere de uygulandığı görülmektedir. Doğru yanıtlayan oranı madde güçlük 

indeksinin değeri iken frekansa dayalı yöntem de çeldirici oranını esas alarak çeldiricileri 

değerlendirmektedir. Grafiksel yöntem de yine çeldiriciye yönelen yanıtlayıcı yüzdesi ile doğru yanıta 

yönelen yüzdeyi benzer bakış açısıyla ele almaktadır. Korelasyonel yöntemin tuttuğu yol madde ayırıcılık 

indeksi hesaplaması ile aynıdır. Fakat çeldiriciler madde köküne verilecek doğru tepkiden ziyade yanlış 

davranışı temsil etmektedir. Bu nedenle çeldiriciye yönelen yanıtlayıcı sayısına dayalı yöntemlerin 

güvenilir olmayan sonuçlar verebileceği öne sürülebilir. Çünkü çeldiriciye yönelen yanıtlayıcının gerçekten 

bilgi eksikliği ile mi yoksa hata yaparak mı yöneldiği belirlenmeden yapılacak analiz ve bu analizler sonucu 

elde edilecek bulgular yanıltıcı olabilecektir. Maddenin geliştirilmesinde var olan madde ile yoklanan 

özelliğe sahip olan ile olmayanı belirleyecek ölçme yapma amacı, çoktan seçmeli maddenin vazgeçilmez 

parçası olan çeldiriciler için de geçerlidir. Çoktan seçmeli maddenin geçerliğine olumlu yönde etki edip 

etmediğinin belirlenmesi amacıyla çeldiricilerin doğru yönde işler olup olmadığının belirlenmesi gerekir. 

Peki çeldiricilerin doğru yönde işler olup olmadıklarının belirlenmesi için nasıl bir yöntem kullanılabilir? 

 

YÖNTEM 

 

Çeldiricilerin doğru yönde işler olup olmadıklarının belirlenmesini sağlayacak yöntemin tespitinde 

yanıtlayıcıların maddeyi yanıtlarken sergiledikleri davranışların incelenmesi yerinde olacaktır. Çoktan 

seçmeli madde yanıtlayıcısının sahip olduğu bilgi düzeyi ile maddeyi doğru yanıtlayıp yanıtlayamaması 

arasındaki ilişki Tablo 1’deki gibi gösterilebilir.  

 

Tablo 1. Çoktan seçmeli maddeye tepki durumları 

 Bilgiye Sahip Bilgiye Sahip Değil 

Doğru Yanıtlama  1 1(Beklenmeyen sonuç) 

Doğru 

Yanıtlamama 

0 (Beklenmeyen sonuç) 0  

 

Tablo.1 incelendiğinde maddeyi doğru yanıtlayabilecek bilgiye sahip olan bir bireyin doğru yanıtı seçmesi 

ile bilgiye sahip olmayan bireyin maddeyi doğru yanıtlayamaması beklenen durumlardır. Fakat maddeyi 

yanıtlayabilecek bilgi düzeyinde olan bir bireyin doğru yanıtı seçememesi ile bilgiye yeterli düzeyde sahip 

olmayan bireyin doğru yanıtı seçmesi, beklenen durumlar değildirler ve ölçme sonuçlarına hata karıştırırlar. 

Bilgiye sahip olunmasına rağmen doğru yanıtın seçilememesi; 

 

1.   çeldiricilerden birisini seçme, 

2.   birden fazla yanıtı işaretleme, 

3.   yanıtlamama (boş bırakma) tepkilerinden biri ile ortaya çıkar.  

 

Bu tepkilerden çeldiriciye yönelme madde kökü ve doğru yanıtın açık ve anlaşılır ifadeli olmamasından 

kaynaklanabileceği gibi çeldiricinin doğru yanıta nazaran daha güçlü tasarlanmış (daha açık ve anlaşılır) 

olmasından da kaynaklanabilir. Birden fazla yanıtın işaretlenmesi tepkisi ise bireyin dikkatsiz davranış 

sergilemesidir ve psikometri açısından sistematik hata örneğidir. Birey bazında inceleme ve analiz 

yapılmadan kaynağı hakkında kesin bir bilgiye ulaşmak zordur. Maddenin yanıtlanmaması ise önceki iki 

tepkiye ait gerekçeler ile meydana gelebileceği gibi bireyin maddeye ulaşamaması (görmeme, sürenin 

yetersizliği) ile de ortaya çıkabilir ve eğer bu bir hız testi değilse ya da yanıtlama için belirlenen sürede 

yanlışlık yapılmamışsa bireyden kaynaklandığı söylenebilir. Şu ana değin sıralanan bu üç davranış bir 

olayın olma olasılığının gerçekleşmemesine neden olan yanıtlayıcı davranışlarıdır ve araştırmada bu 

davranışların olma olasılığı P- ile gösterilmiştir.  Dikkat edilecek olursa P-’nin ortaya çıkmasında madde 

tasarımındaki hatalar/eksiklikler, çeldirici/lerin gücü ve yanıtlayıcıdan kaynaklı faktörler rol oynamaktadır. 

Hangi faktörün daha baskın olduğunu ortaya çıkarmak güç olsa da çeldiricilerin varlığının bu üç tepkide de 

etkili olduğu kolaylıkla söylenebilir. Çünkü en azından mantıken çeldiriciler maddede bulunmasa bu üç 
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tepkinin de ortaya çıkma olasılığı ya ortadan kalkacak (1 ve 2’nci tepki) ya da azalacaktır (3’üncü tepki). 

P- bireyin gerçekte alması gereken puanı alamaması sebebiyle toplam test puanının azalmasına ve böylece 

de maddenin ölçme sonuçlarının güvenirlik ve geçerliğinin düşmesine neden olmaktadır. 

 

Diğer bir beklenmeyen durum olan bilgi düzeyinin yetersizliğine rağmen doğru yanıtın seçilmesi tepkisi 

ise olmayan bir özelliğin varmış gibi yorumlanmasına sebebiyet vererek ölçme sonuçlarını olumsuz yönde 

etkiler. Bu tepki, özelliğin kaynağında bulunmayan bir yetinin (yardım/kopya, şans) yanıtlama sürecine 

dahil olması ile ortaya çıkabilir. Dış bir kaynaktan alınan yardım hariç tutulduğunda (ki tespit edilmesi 

neredeyse imkansızdır) bireyin şans faktörü (eleyerek veya kör atış) ile doğru yanıtı seçmesinde belirli bir 

oranda çeldiriciler de etkili olabilir. Zayıf tasarımlı, doğru yanıta yönlendiren şekilde ipucu barındıran 

çeldirici/ler bilgi düzeyi yetersiz bireyin şansla doğru yanıtı seçmesine katkı sağlayabilir. Böylece bireyin 

test puanında suni bir artışa sebebiyet verilerek, diğer beklenmeyen durumda olduğu gibi ölçme 

sonuçlarının güvenirlik ve geçerliğinin düşmesine neden olunur. Burada değinilen davranışlar da bir olayın 

olmama olasılığının gerçekleşmesine neden olurlar ve P+ olarak gösterilebilirler. Beklenmeyen durumlar 

ve sebep olan kaynaklar Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Beklenmeyen yanıtlama davranışlarının kaynakları 

 

Beklenmeyen durumlarda P- kaynakları incelendiğinde; madde tasarımından (madde kökü ve doğru yanıtın 

tasarımı) kaynaklanan hata, alan/dilbilgisi/psikometri uzmanlarının maddeyi kontrol etmesi ile 

belirlenebilir fakat miktarı konusunda yani ne derecede yanıtlayıcı puanının etkilendiği kolaylıkla 

belirlenemez. Dikkatsizlik ise birey merkezli yapılacak bir inceleme ile ortaya konabilir fakat bunun 

özellikle büyük ölçekli testlerde yapılması neredeyse imkansızdır. P- kaynakları içerisinde birtakım 

analizler ile miktarı tespit edilebilecek tek kaynağın çeldiriciler olduğu söylenebilir. P+ kaynakları içerisinde 

yardım (çeldirici kaynaklı yardım hariç) uygulama esnasında tespit edilmedikçe ve/veya birey tarafından 

itiraf edilmedikçe belirlenemez. P- madde ve test puanını düşürücü, P+ ise artırıcı bir etkide bulunur. P-’de 

olduğu gibi P+’de de analiz ile etkisi ve miktarı belirlenebilecek kaynak çeldiricilerdir. Bu sebeple 

çeldiricilerin ne kadar işler olduğunun tespitine yönelik grafiksel, korelasyon veya frekansa dayalı analizler 

yerine ölçmenin hatasına/güvenirliğine yaptığı etkiyi esas alan bir yaklaşımı benimsemenin uygun olacağı 

söylenebilir.  
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Klasik test kuramı ölçme sonucunu; 

 

X=T+E                                                                           (1) 

 

şeklinde verilen eşitlik (1) ile açıklar. Burada X ölçme sonu elde edilen diğer bir deyişle gözlenen puan, T 

bireye ait gerçek puan ve E ise ölçme hatasıdır. E değerinin küçülmesi yapılan hatanın da küçülmesine 

böylece ölçme sonuçlarıyla elde edilen X değerinin T değerine yaklaşmasını sağlanacaktır. Yukarıda 

değinilen hata kaynakları dikkate alındığında KTK’nın temel denklemi; 

 

p=Y+E                                                                           (2) 

 

şeklinde tanımlanabilir. Eşitlik.2’de belirli bir Y bilgi/beceri düzeyindeki bireyin E kadar hata ile p puanını 

alması formülüze edilmiştir. Bu eşitlikte Y ve E değerlerini kesin bir şekilde hesaplamanın güçlüğü açıktır. 

Bunun yerine yapılan ölçme işleminin (çoktan seçmeli madde ve test uygulamasının) evreni temsil eden 

gruba uygulandığı ve uygulama sonucu örneklem grubun özelliklerinin evrenin ilgili özellik parametresini 

kestirecek olasılık değerini verdiği görüşünü benimsemek daha uygun görülmektedir. Bu bakış açısıyla; 

 

p=belirli bir Y değeri karşılığı madde puanını alma olasılığı 

Y=bilgi düzeyi olasılığı (test puanı/maksimum test puanı) 

E=hata olasılığı (=P-+P+) 

olarak tanımlanabilir. 

 

Dikkat edilecek olursa E’nin hesaplanmasında artı ve eksi yönlü hata kaynaklarının toplamı 

kullanılmaktadır. Burada E’nin pozitif olması P+’nın P-’den büyük olduğu ve şans+yardım+çeldiriciden 

kaynaklı hata olasılığının madde tasarımı+dikkatsizlik+çeldirici kaynaklı hata olasılığından fazla olduğu, 

böylece de sahip olunan bilgi düzeyinden daha yüksek puan alındığı anlamına gelir. E’nin negatif olması 

durumunda ise bu ilişkiler ters yönlü olacaktır.  

 

Önerilen eşitlikteki hesaplamaların izah edilebilmesi için 2008 yılı Seviye Belirleme Sınavı A formu 

matematik alt testi 1’inci maddesine 480.716 öğrenciden 0-8 arası puan alanların verdiği yanıtlar 

kullanılmıştır. Hesaplamaya ilişkin veriler Tablo.2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. 2008 SBS 6.Sınıf A Formu Matematik Alt Testi 1.Maddeye Ait İstatistikler 

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

p 0,00 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,11 0,15 0,22 

Y 0,00 0,06 0,13 0,19 0,25 0,31 0,38 0,44 0,50 

E 0,00 -0,03 -0,09 -0,14 -0,19 -0,23 -0,27 -0,29 -0,28 

a 0,26 0,38 0,38 0,34 0,31 0,28 0,25 0,21 0,19 

c 0,28 0,44 0,49 0,54 0,58 0,63 0,67 0,71 0,74 

d 0,08 0,20 0,09 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 

boş 0,38 0,07 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

qn 2006 6134 16543 32139 47497 56595 56291 48375 36672 

 

Tablo.2 üst satırda test puanları verilmiştir. Testten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek ise 16’dır. p 

değerleri her bir test puanı karşılığı, o test puanını alan bireylerin maddeyi doğru yanıtlama olasılıklarıdır. 

Örneğin test puanı 4 olan toplam 50.691 öğrenciden bu maddeyi doğru yanıtlayan (b seçeneğini işaretleyen) 

sayısı 3194’dür. Buradan p=3194/50.691=0,06 hesaplanmıştır. Y değerleri ise öğrencilerin testten aldıkları 

puanların alınabilecek maksimum puana oranıdır. Y ile öğrencinin bilgi düzeyi 0-1 arasında 

ölçeklenmektedir ve “matematik bilgisine sahip olma olasılığı” olarak değerlendirilmektedir. Örneğin 

testten 8 puan alan öğrenciler için Y=8/16=0,50 olarak elde edilmiştir. E, yani hata olasılıkları E=p-Y 
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eşitliği ile hesaplanmıştır. Test puanı 6 olan öğrenci grubu için E=0,11-0,38=-0,27 hesaplanmıştır. 

İncelenen madde için 1-15 puan aralığındaki tüm E değerlerinin ve madde için toplam E’nin de negatif 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu madde için P- değerinin P+ değerinden yüksek olduğu, madde 

tasarımı+dikkatsizlik+çeldirici kaynaklı hata olasılığının şans+yardım+çeldiriciden kaynaklı hata 

olasılığından fazla olduğu görülmektedir. 0 ve 16 test puanı karşılığı E değerleri ise 0’dır. 

 

Elde edilen E değerleri öğrencilerin beklenen bilgi düzeyine sahip olma olasılıklarından daha düşük 

maddeyi yanıtlama olasılığına sahip olduklarının işaretidir. Peki bu farkın oluşmasında çeldiricilerin etkisi 

ne kadardır? Diğer bir ifade ile öğrencilerin çeldiricilere yönelmeleri gözlenen p olasılıkları ile Y olasılıkları 

arasında oluşan farkın ne kadarını açıklamaktadır? Bunun için Eşitlik.3’deki gibi bir regresyon eşitliğinden 

yararlanılabilir.  

 

                                                              E=a+baÇa+bcÇc+bdÇd+ b0Ç0                                                              (3) 

 

a : regresyon sabiti 

bi : i’nci çeldirici katsayısı 

Çi : i’nci çeldirici seçilme olasılığı 

Ç0 : maddenin boş/birden fazla seçenekli tercih edilme olasılığıdır. 

 

Yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo.3’de sunulmuştur. 

 

Tablo 3. 2008 SBS A Formu Matematik Alt Testi Madde 1 Hata Oranı Çoklu Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Değişken B Standart 

Hata B 

β T p Tolerance 

a 8,594E-11 0,065 - 0,000 1,000  

Ça 1,646 0,475 1,523 3,467 0,005 ,129 

Çc -0,263 0,086 -0,539 -3,045 0,010 ,794 

Çd -6,467 1,845 -1,612 -3,506 0,004 ,118 

Ç0 0,472 0,230 0,406 2,053 0,063 ,636 

R=0,838 R2=0,701      

F(4,16)=7,049 P=0,004      

 

Çeldirici seçilme olasılıkları birlikte, hata olasılığı ile yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir, 

R=0,838; R2=0,71; p<0,01. Bu sonuç; maddenin doğru yanıtlanma olasılığı ile yanıtlayıcıların bilgi 

düzeyleri olasılıkları arasındaki farkın çeldiricilerle açıklanabileceğine işarettir. Çeldiricilerin seçilme 

olasılıkları birlikte, hata olasılığındaki toplam varyansın %70’ni açıklamaktadır. Standardize edilmiş 

regresyon katsayısına (β) göre, çeldiricilerin seçilme olasılıklarının hata olasılığı üzerindeki göreli önem 

sırası; Çd, Ça, Çc, Ç0’dır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise, 

Ç0 haricinde çeldiricilerin hata olasılığı üzerinde önemli (anlamlı) bir yordayıcı olduğu görülmektedir 

(p<0,01). Öğrencilerin birden fazla seçeneği seçmesi veya yanıt vermemesi olasılığının önemli bir etkiye 

sahip olmadığı ayrıca çoklu bağlantı sorunu olmadığı Tolerance değerlerine göre söylenebilir 

(tolerance>0,1). 

Regresyon analizi sonuçlarına göre hata oranının yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği (matematiksel 

model) aşağıda verilmiştir. 

 

E=8,594E-11*a+1,646*Ça-0,263*Çc-6,467*Çd+0,472*Ç0 
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Analiz sonuçlarına göre; 
 

1. hata olasılığının (E) eksi yönlü olduğu yani P- hata olasılıkların P+’dan fazla olduğu, böylece maddenin, 

yanıtlayıcıların genel bilgi düzeylerinin altında sonuç üretecek ölçme yaptığı, 
 

2. çeldiricilere yönelme olasılıklarının, hata (E) olasılığının %70’ni açıkladığı, %30’luk açıklanamayan 

hata olasılığına diğer hata kaynaklarının sebep olabileceği, 
 

3. çeldiricilerin hata olasılığındaki görece önem sırasının d, a ve c şeklinde olduğu, 
 

4. çeldirici d ve c’nin P-’ye; a’nın P+’ya sebebiyet verdiği, d ve c’nin yanıtlayıcıların maddeyi doğru 

yanıtlayabilecek iken yanıtlayamamasına neden olduğu; doğru yanıttan daha güçlü tasarlanmış 

olabilecekleri,  

 

5. ölçme hatasının minimize edilmesi için d ve c çeldiricilere yönelimin azaltılarak; a çeldiricisine 

yönelimin arttırılması gerektiği, bu nedenle regresyon katsayısı dikkate alındığında d’nin madde dışı 

bırakılmasının önerilebileceği söylenebilir.  

 

Önerilen yöntem ile Türkiye’de 2008 yılında ilköğretim 6’ncı sınıflara uygulanan Seviye Belirleme Sınavı 

(SBS) matematik alt testi A Formunu yanıtlayan 480.716 öğrenci yanıtları analiz edilmiştir. Analizlerde 

önce maddelerin test puanları karşılığı yanıt frekansları üzerinden hata olasılıkları hesaplanmış, sonra 

çeldiricilerin hata olasılığını ne derecede açıkladığı regresyon analizi ile belirlenerek, yorumlanmıştır.  

 

BULGULAR 

SBS 2008 6’ncı sınıf A Formu matematik alt testi öğrenci yanıtları üzerinden yapılan analiz sonuçları 

Tablo.4’de verilmiştir.  

  

Tablo 4. 2008 SBS A Formu Matematik Alt Testi Çeldirici Analizleri 

 

Madde p rjx E R2 F ba bb bc bd b0 

1 0,23 0,51 -2,467 0,701 7,049 1,646 - -0,263 -6,467 0,472* 

2 0,42 0,46 -0,029 0,976 120,501 - -0,217 0,621 -0,369 0,026* 

3 0,61 0,55 2,349 0,606 4,616 - 0,797 -3,52 1,238 0,197* 

4 0,34 0,50 -0,818 0,743 8,686 0,290* 0,381 - -0,602 0,129* 

5 0,85 0,39 5,031 0,815 13,206 1,264 0,227* 0,314* - -0,487 

6 0,29 0,47 -1,653 0,755 9,23 -0,728 - 1,56 -1,515 0,172* 

7 0,32 0,42 -1,472 0,641 5,363 7,269 - -6,472 0,035* -

0,163* 

8 0,26 0,45 -2,468 0,923 36,022 - -0,454 -0,134 0,668 0,081* 

9 0,59 0,52 2,047 0,539 3,509 0,078* - -

0,825* 

1,031* -

0,008* 

10 0,59 0,44 1,576 0,793 11,483 2,788 -0,715 -

0,107* 

- -

0,165* 

11 0,26 0,33 -2,783 0,815 13,173 -1,384 4,322* - -

0,646* 

-0,211 

12 0,20 0,22 -4,213 0,367 1,74 1,991 -2,196 - -1,745 0,084 

13 0,35 0,49 -0,859 0,798 11,816 0,042 -0,657 0,162 - 0,091* 

14 0,64 0,35 2,371 0,601 4,524 - 0,082* -

1,705* 

2,575* -

0,260* 
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15 0,73 0,90 3,554 0,77 10,051 0,420* 1,704 -2,157 - -

0,149* 

16 0,38 0,58 -0,165 0,565 3,904 -1,488 0,655* - 0,012* 0,167* 

 

*p>0,05; 

-:doğru yanıt 

 

 

Tablo.4’de -4,213 değeriyle alt testteki hata oranı miktarı en yüksek ikinci, ayırıcılığı en düşük ve güçlüğü 

en zor olan 12’nci madde incelendiğinde; doğru yanıtı seçme haricindeki diğer yanıtlama davranışlarının 

eksi yönde hataya sebebiyet verdiği, öğrencilerin genel bilgi düzeyinin altında puan almalarına sebebiyet 

veren etkide bulundukları görülmektedir. Bunda önemlerine göre b ve d çeldiricilerinin etkili oldukları; a 

çeldiricisinin ise eksi yönlü hata miktarını artı yönde etkide bulunarak matematik genel bilgisi diğerlerine 

nazaran zayıf olan öğrencilerce seçilerek doğru yönde işler etki yarattığı söylenebilir. Artı ve eksi yönlü 

regresyon katsayılarının büyüklükleri dikkate alındığında ise b çeldiricisinin -2,196’lık katsayısı maddeyi 

doğru yanıtlaması beklenen öğrencilerin aleyhine daha fazla çalışmıştır.  

Yöntem ile elde edilen bulguların öğretmenlerce yapılacak değerlendirme ile desteklenip 

desteklenmediğinin belirlenmesi için 10 ortaöğretim matematik öğretmeninden maddeyi incelemeleri 

istenmiştir. EK.1’de gösterilen söz konusu madde için öğretmenlerin tümü “Tahmine dayalı maddenin 

doğru yanıtının 300’e yakın olmak üzere 300 ila 400 km2 arasında olan c seçeneği olması, doğru 

yanıtlaması beklenen öğrencilerden bir kısmının bu nedenle 400 olan b seçeneğine yönelmiş olabilecekleri” 

görüşünü belirtmiştir. Öğretmen görüşleri ile birlikte düşünüldüğünde 0,20 değeriyle çok zor ve 0,22 

değeriyle ayırıcılığı düşük maddenin çeldiricilerinin uygun tasarlanmadığı, % 37’lik R2 değeriyle de 

çeldiricilerin hesaplanan hata miktarını yeterince açıklayamayarak işlerliklerinin uygun düzeyde olmadığı 

söylenebilir. 100’er aralıklarla tasarlanan çeldiricilerin daha fazla miktarlarda aralıklarla tasarlanmasının 

uygun olacağı öne sürülebilir. 

 

Tablo.4’de 0,59 güçlük ve 0,52 ayırıcılık değerleriyle istendik düzeyde madde istatistiklerine sahip 9’uncu 

maddenin çeldiricilerinin hesaplanan hata olasılığında anlamlı etkilerinin olmadığı, regresyon katsayıları 

değerlendirildiğinde ise düşük düzeyde kaldığı görülmektedir.  

 

Analiz ile elde edilen diğer maddelere ait hata olasılıkları, doğru yanıt seçimi haricindeki diğer yanıtlama 

davranışlarının hata olasılıkların açıklama yüzdeleri, çeldirici yön ve işlerliklerinin istenen düzeyde olması 

durumunda madde istatistiklerine olumlu yönde katkı sağladıkları söylenebilir. Madde ayırıcılık indeksleri 

ile hata olasılıkları arasında yapılan korelasyon analizi sonucunun pozitif yönde orta düzeyde anlamlı 

ilişkiye sahip olması bu iddiayı destekler niteliktedir (r=0,44; p<0,01). 

 

SONUÇ 

 

Önerilen yöntem ile yapılacak analiz sonucu; 

 

1.   ölçme hatasının yönü belirlenebilmekte,   

2.   ölçme hatasının ne kadarının çeldirici kaynaklı olduğu tespit edilebilmekte, 

3. çeldiricilerden hangisinin hataya hangi yönde katkı sağladığı belirlenerek, maddeden çıkarılıp 

çıkarılmayacağının kararı verilebilmekte, 

4.   çeldiricilerin doğru yönde işler olup olmadıkları kararı verilebilmektedir.  

 

Yapılan ölçmeye karışan hata miktarının tespit edilebilmesi, sonraki ölçmelerde kontrol edilebilmesi adına 

önem arz etmektedir. Bu nedenle çeldiricilerin ölçmeye etkisinin önerilen yöntemle yapılmasının uygun 

olacağı değerlendirilmektedir. 
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Özet: Bu araştırmada, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2015 sınavında yer alan fen 

testi maddelerinin kültür ve dil bakımından değişen madde fonksiyonu (DMF) içerip içermediği araştırılmıştır. DMF 

analizleri Mantel Haenszel (MH) ve SIBTEST yöntemleri kullanılarak RStudio programında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada Türkiye, Avusturalya, Yeni Zelanda, Fas ve Mısır ülkeleri üzerinde çalışılmıştır.  Çalışma grubundaki 

ülkeler için TIMSS 2015 sekizinci sınıf 10. kitapçıktaki fen başarı testinin 16 çoktan seçmeli maddesine ait veri analizi 

gerçekleştirilmiştir. Ülkelerin dilsel ve kültürel karşılaştırmalarında aynı ve farklı başarı gruplarında olmaları dikkate 

alınmıştır. Sonuçta başarı sıralamasının DMF’li madde sayısında etkili olmadığı gözlenmiştir. Orta ve yüksek düzeyde 

DMF’li madde sayısının farklı kültüre sahip ve farklı dili konuşan ülkeler arasında en çok olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Aynı dili konuşan farklı kültürde ve aynı kültürde olan ülkeler arasında DMF’li madde sayısının az olduğu 

görülmüştür. Konuşulan dilin farklılaşması DMF’li madde belirlenmesi aşamasında daha etkili bir değişken olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Değişen madde fonksiyonu, Mantel Haenszel, SIBTEST, Fen başarısı, TIMSS, Dil ve kültür  

 

GİRİŞ  

 

Ülkemizde ve dünyada öğrenci başarılarını belirleme amacıyla ÖBBS gibi ulusal ve PISA, TIMSS gibi 

uluslararası sınavlar uygulanmaktadır. Bu sınavlarda alınan kararların geçerli ve güvenilir olması için 

uygulamaların geçerlik ve güvenirliğinin yüksek olması gerekmektedir. Cinsiyet, yerleşim yeri, aile eğitim 

düzeyi vb. değişkenler dışında dil, kültür, ırk vb. özellikler de sınava giren öğrenciler arasında farklılık 

göstermektedir. Bireylerin sahip olduğu farklı özellikler ölçmelerden elde edilen sonuçların da farklı 

olmasına neden olmaktadır (Asil & Gelbal, 2012; Ercikan, 1998; Ercikan, 2002; Uzun Başusta, 2010; Uzun 

& Gelbal, 2017). Ancak bu farklılığın sadece birey özelliklerinden kaynaklandığı şeklinde yorumlanması 

doğru değildir. Çünkü bireyler arasındaki bu farklılık ölçme aracının kendinden kaynaklanıyor da olabilir 

(Uzun Başusta, 2010). Örneğin çeviri yapılan uyarlama çalışmalarında hedef dile yapılan yanlış çeviriler, 

hedef kültüre uygun olmayan çeviriler ölçme aracından kaynaklı hatalı sonuçlara neden olacaktır. Kültürel 

ve dilsel farklılıkların ölçme sonuçlarına yaptığı etki çeşitli araştırmalarda incelemeye değer görülmüştür 

(Asil & Gelbal, 2012; Çıkrıkçı Demirtaşlı & Ulutaş, 2015; Demir & Köse, 2014; Güzeller, 2011; Gök, 

Atalay Kabasakal & Kelecioğlu, 2014; Karakoc, Ayan, Polat Demir & Uzun, 2016; Kıbrıslıoğlu, 2015).  

 

Ölçme literatüründe eşit yetenek düzeyindeki grupların maddeyi doğru cevaplama davranışları 

bulundukları gruptan etkilenmemelidir. Örneğin maddede ölçme amacı olmamasına rağmen, belli bir 

kültürde bulunan veya belli bir dilde testi alan bireyler soruyu daha kolay cevaplamamalıdır. Madde 

yanlılığı olarak adlandırılan bu kavram ölçme aracından kaynaklanan ve geçerliği düşüren bir özelliktir. 

Öğrencileri seçme ve sıralamada ölçme sonuçlarını bozan sistematik hatalara yol açmasından dolayı madde 

yanlılığı önlem alınması gereken bir kavramdır (Zumbo, 1999).  Madde yanlılığının araştırılma süreci, 

maddelerin hem istatistiksel yönden incelenmesini (DMF) hem de bu maddeler arasındaki farklılıkların 

kaynağının ne olduğunun incelenmesini içerir. Birbirlerinden farklı alt gruplarda yer alan bireylerin, aynı 

yetenek düzeyinde bulunan kültür, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, dil gibi değişkenler dikkate alınarak 

bir maddeyi doğru cevaplama olasılıklarının değişmesi DMF olarak tanımlanmaktadır (Hambleton vd., 

1991, s.109). Ercikan (2002) yaptığı araştırmada TIMSS 1995 fen ve matematik maddelerinin İngilizce ve 
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Fransızca formlarında değişen madde fonksiyonu olup olmadığına bakmıştır. DMF bulunan maddelerin 

uyarlamadaki sorunlardan, bunun yanında, madde formatlarına aşinalık farkı, öğretim programı farklılığı 

ve kültürel farklılık gibi faktörlerden etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.  Bu farklılaşmalardan etkilenme 

durumu ne kadar az olursa ölçme sonuçlarının geçerliği de o kadar yüksek olacaktır.  

 

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Derneği (IEA) tarafından yürütülen Uluslararası Matematik 

ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) Katılımcı ülkelerdeki dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencilerini 

değerlendirmek için başarıyı bilimsel başarı ölçeği boyunca dört uluslararası kriterde açıklamaktadır: İleri, 

Üst, Orta ve Alt düzey. (IEA, 2016). Bu araştırmada fen başarısında orta ve alt düzeyin altı düzeyde bulunan 

ülkelerle çalışılmıştır. TIMSS dünyada ilk olarak 1995 yılında dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencilerine 

uygulanmıştır. 1995 ve 2003 araştırmalarına Türkiye katılmamıştır. Türkiye 2015 araştırmalarına dördüncü 

ve sekizinci sınıf düzeyinde katılmıştır (MEB, 2016). TIMSS 2015'te 57 ülke ve toplamda, 580.000'den 

fazla öğrenci katılmıştır. TIMSS öğelerinin çoğu, öğrencilerin uygulama ve muhakeme becerilerini 

değerlendirmektedir (Murtin, Mullis, Foy & Hooper, 2015). Bu değerlendirmelerin kültürel ve dilsel 

anlamda geçerli olup olmadığı önemli bir konudur. Bu bağlamda “TIMSS 2015 sınavında yer alan 8. sınıf 

fen testi maddelerinin kültür ve dil bakımından değişen madde fonksiyonu içermekte midir?” araştırma 

sorusunu oluşturmaktadır. Araştırma sorusu çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

 

1) TIMSS 2015 fen testinde Türkiye ve Avusturalya karşılaştırmasında DMF’li madde bulunmakta 

mıdır? 

2) TIMSS 2015 fen testinde Türkiye ve Mısır karşılaştırmasında DMF’li madde bulunmakta mıdır? 

3) TIMSS 2015 fen testinde Mısır ve Fas karşılaştırmasında DMF’li madde bulunmakta mıdır? 

4) TIMSS 2015 fen testinde Avusturalya ve Yeniz Zelanda karşılaştırmasında DMF’li madde 

bulunmakta mıdır? 

 

YÖNTEM 

 

Bu araştırmada TIMSS 2015 sınavında yer alan fen testi maddelerinin kültür ve dil bakımından değişen 

madde fonksiyonu içerip içermediği ülkeler arası karşılaştırmalar yaparak araştırılmıştır. Araştırma mevcut 

durumu ortaya koyan betimsel bir araştırmadır.  

 

Evren ve Örneklem 

 

TIMSS 2015'e sekizinci sınıf düzeyinde katılan 46 ülke araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini bu ülkeler içinden amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen beş ülkenin (Türkiye, 

Avusturalya, Mısır, Fas ve Yeni Zelanda) sekizinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Ülkelerin seçiminde 

kültürlerarası farklılığı yansıtan dil etkili olmuştur. Dili ve kültürü farklı ülkeler aynı başarı düzeyinde 

(Türkiye-Avusturalya) ve farklı başarı düzeylerinde (Türkiye-Mısır) bulunma durumlarına göre 

karşılaştırılmıştır.  Bununla birlikte aynı dilde testi alan; ancak farklı kültürde olan (Mısır (Arapça)-Fas 

(Arapça)) ülkelerin karşılaştırması yapılmıştır. Bundan başka dil ve kültürün göreli etkilerini ortaya 

koyabilmek amacıyla aynı dilde testi alan ve kültürleri aynı (Avusturalya-Yeni Zelanda) ve farklı olan 

(Mısır-Fas) ülkeler de araştırmaya dâhil edilmiştir.  

 

TIMSS örneklemine giren 8. sınıf öğrencilerinin ülkelere göre frekans dağılımları Tablo 1’de 

görülmektedir. 

 

Tablo 1. TIMSS 2015 örneklemlerinin ülkelere göre frekans dağılımı 

 

Ülkeler Frekans (f) Yüzde Frekans (%f) 
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Türkiye 6079 13,0 

Avusturalya 10338 23,0 

Mısır 7822 17,0 

Fas 13035 29,0 

Yeni Zelanda 8142 18,0 

Toplam 45416 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi TIMSS 8. sınıf örneklemine toplam 45416 öğrenci alınmıştır. IEA (2016) bu 

öğrencilerin tamamının sonucunu paylaşmamıştır. Araştırma kapsamında bütün ülkelerin 10. kitapçığını 

dolduran öğrenciler çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubunun frekans dağılımı Tablo 2’de 

görülmektedir. 

 

Tablo 2. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin ülkelere göre frekans dağılımı 

 

Ülkeler Frekans (f) Yüzde Frekans (%f) 

Türkiye 423 13,0 

Avusturalya 751 23,0 

Mısır 567 18,0 

Fas 942 29,0 

Yeni Zelanda 531 17,0 

Toplam 3214 100,0 

 

Tablo 2 incelendiğinde Türkiye örneklemi 423 öğrenci ile çalışma grubunun %13’ünü, Avusturalya 751 

öğrenci ile %23’ünü, Mısır 567 öğrenci ile %18’ini, Fas 942 öğrenci ile %29’unu ve Yeni Zelanda 531 

öğrenci ile %17’sini oluşturmaktadır. Ulaşılabilen öğrenci sayısının 5 ülkede toplam 3214 olduğu 

görülmektedir.  

 

Veri Toplama Aracı 

 

Araştırmanın veri toplama aracını IEA tarafından yürütülen TIMSS 2015 fen çoktan seçmeli başarı testi 

oluşturmaktadır. Çalışma için gerekli olan veri IEA, TIMSS internet sitesinden 

(https://timss.bc.edu/timss2015/international-database/) elde edilmiştir. Fen bilimleri öğrenme alanları 

biyoloji, fizik, kimya ve yer bilimlerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte her bir öğrenme alanına ait 

maddeler üç bilişsel düzey (bilme, uygulama, akıl yürütme) için yazılmıştır. Aşağıda verilen Tablo 3’te 

TIMSS 2015 fen öğrenme alanları ve bilişsel düzeylere ait çoktan seçmeli madde sayıları görülmektedir. 

 

  

https://timss.bc.edu/timss2015/international-database/
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Tablo 3. TIMSS 2015 fen sorularının öğrenme alanı ve bilişsel düzeylere göre frekans dağılımı 

 

Fen 

Öğrenme 

Alanları 

Bilişsel Düzey  

Toplam 

Frekans 

 

% 

Toplam 

Frekans Bilme Uygulama 

Akıl 

Yürütme 

Biyoloji 18 14 3 35 31.8 

Fizik 10 13 8 31 28.2 

Kimya 14 4 1 19 17.3 

Yer 

Bilimleri 

16 8 1 25 22.7 

Toplam 58 39 13 110 100 

 

TIMSS 2015 fen testi 14 kitapçıktan oluşmaktadır. Araştırma probleminin araştırılmasında aynı kitapçığa 

ait (10 no’lu kitapçık) biyoloji, fizik, kimya ve yer bilimleri öğrenme alanlarında bilme, uygulama ve akıl 

yürütme bilişsel düzeylerindeki sorular ele alınmıştır. Veri toplama aracını oluşturan maddelerin öğrenme 

alanı ve bilişsel düzeylere göre frekans dağılımı Tablo 4’te görülmektedir.  

 

Tablo 4. Veri toplama aracının fen sorularının öğrenme alanı ve bilişsel düzeylere göre frekans 

dağılımı 

 

Fen Bilişsel Düzey  

Toplam 

Frekans 

 

% 

Toplam 

Frekans 

Öğrenme 

Alanları 

Bilme Uygulama Akıl 

Yürütme 

Biyoloji 4 1 - 5 31.3 

Fizik 1 4 1 6 37.5 

Kimya 2 - 1 3 18.7 

Yer 

Bilimleri 

1 - 1 2 12.5 

Toplam 8 5 3 16 100 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi araştırmanın veri toplama aracı 8 bilme, 5 uygulama ve 3 akıl yürütme bilişsel 

düzeylerinde toplam 16 sorudan oluşan fen çoktan seçmeli testidir. 

 

Verilerin Analizi 

 

DMF gösteren maddelerin belirlenmesi Mantel-Haenzel (1959) ve SIBTEST (Simultaneous Item Bias Test) 

yöntemi ile RStudio programında gerçekleştirilmiştir. R, internet aracılığı ile ücretsiz olarak dağıtılan ve 

hemen hemen bütün işletim sistemlerinde çalışabilen açık kaynak kodlu bir programdır. Hazır kod ve 

fonksiyonlar ile R kütüphaneleri geliştirilmekte ve kullanıcılara kolaylık sunmaktadır (Team, 2013).  DMF 

belirleme yöntemlerinde “difR” ve “mirt” paketi yüklenerek analiz için komutlar yazılmıştır. SIBTEST 

yönteminde referans ve odak gruplarının incelenen maddeden elde ettikleri ortalamalar, testten elde edilen 

toplam puanlar dikkate alınarak düzeltilir. Böylece bu yöntemle, ham test puanlarından hesaplama yapan 
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Mantel-Haenszel ve benzer yöntemlere kıyasla referans ve odak gruplarını daha isabetli bir şekilde 

eşitlemesi söz konusu olur (Osterlind & Everson, 2009). 

 

MH yöntemine dayalı DMF belirleme yöntemi ∆MH değerini dikkate alarak ETS (Educational Testing 

Service)  tarafından da kabul gören üç DMF düzeyini yansıtan sınıflama bulunmaktadır. A düzeyi (Düşük 

veya İhmal Edilebilir: ∆MH <1), B düzeyi (Orta: 1 ≤ ∆MH  <1,5) ve C Düzeyi (Yüksek: ∆MH ≥1,5) şeklinde 

kategorilendirilerek DMF’nin düzeyi yorumlanır (Zieky’den aktaran Camilli & Shepard, 1994, s.121). ∆MH 

değerinin negatif olması referans grupta bulunan bireylerin lehine DMF gösterdiği, pozitif olması odak 

grupta bulunan bireylerin lehine DMF gösterdiği ve sıfıra eşit olması DMF olmadığı şeklinde 

yorumlanmaktadır (De Ayala, 2009). SIBTEST yöntemi neticesinde UNI değeri elde edilir. Bu değer pozitif 

olduğunda referans grup lehine DMF olduğu ve negatif olduğunda odak grup lehine DMF olduğu şeklinde 

yorumlanır. Roussos ve Stout (1996) tarafından UNI değeri için belirlenen ölçüt: A düzeyi (Düşük veya 

İhmal Edilebilir: UNI <0,059), B düzeyi (Orta: 0,059≤ UNI <0,088) ve C Düzeyi (Yüksek: UNI ≥0,088) 

şeklinde kategorilendirilerek DMF’nin düzeyi yorumlanır. Araştırmada DMF’li maddeler seçilirken MH 

ve SIBTEST yöntemlerinin ikisinde de B veya C düzeyinde DMF’li olma kriteri işe koşulmuştur. DMF 

sürecine başlamadan önce 10. kitapçıkta yer alan 16 maddenin tek bir gizil değişkende toplanıp 

toplanmadığına ilişkin doğrulayıcı faktör analizi (DFA), IBM AMOS-23 programı ile 5 ülke için test 

edilmiştir ve uyum indeks değerlerinin mükemmel uyum sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. Doğrulayıcı 

faktör analizine ilişkin sonuçlar Tablo-5’te verilmiştir. 

 

Tablo 5. Doğrulayıcı faktör analizine ilişkin uyum indeks değerleri 

Ülkeler CMIN/DF RMSEA GFI AGFI CFI TLI 

Türkiye 1,149 0.019 0.97 0.96 0,95 0.95 

Avusturalya 1,163 0,015 0,98 0,97 0,96 0,96 

Mısır 1,081 0,012 0,98 0,97 0,96 0,95 

Fas 0,995 0,000 0,99 0,98 1,00 1,00 

Yeni Zelanda 1,14 0,016 0,97 0,96 0,97 0,96 

Tablo 5’e bakıldığında beş ülke arasında fen başarısına ilişkin birinci düzey tek faktörlü (16 maddelik) DFA 

modelinde en iyi uyumu Mısır ülkesinin sağladığı görülmektedir.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde argümanlar ve bulgular ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

 

1) “TIMSS 2015 fen testinde Türkiye ve Avusturalya karşılaştırmasında DMF’li madde bulunmakta 

mıdır?” sorusuna ilişkin bulgular Tablo 6’da görülmektedir. 

  
Tablo 6. Türkiye-Avusturalya Ülkelerine Göre Fen Maddelerinin MH ve SIBTEST Yöntemlerine 

Dayalı DMF Analizi 

Madde  MH YÖNTEMİ SIBTEST YÖNTEMİ Ortak Karar 

 ∆ − 𝑀𝐻 DMF Sınıfı Beta Kestirimi ( UNI) DMF Sınıfı Lehine DMF Gösteren Grup 

M1 0,9514  -0.096 C  

M2 -1,4495 B 0.086 B Avusturalya 

M3 -1,089 B 0.063 B Avusturalya 

M4 -1,9173 C 0.139 C Avusturalya 

M5 -1,6896 C 0.239 C Avusturalya 

M6 -0,6156  0.151 C  

M7 -5,1209 C 0.433 C Avusturalya 
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M8 -2,0216 C 0.140 C Avusturalya 

M9 -1,5444 C 0.161 C Avusturalya 

M10 -2,3888 C 0.301 C Avusturalya 

M11 2,0681 C -0.126 C Türkiye 

M12 -0,8647  0.204 C  

M13 -1,9342 C 0.136 C Avusturalya 

M14 -2,1247 C 0.202 C Avusturalya 

M15 6,7584 C -2.049 C Türkiye 

M16 -1,9302 C 0.162 C Avusturalya 

 

Tablo 6 incelendiğinde MH ve SIBTEST yöntemlerinde ortak olarak iki maddenin B düzeyinde 

Avusturalya lehine DMF’li, iki maddenin C düzeyinde Türkiye lehine DMF’li ve dokuz maddenin C 

düzeyinde Avusturalya lehine DMF’li madde olduğu görülmektedir.  

 

2) “TIMSS 2015 fen testinde Türkiye ve Mısır karşılaştırmasında DMF’li madde bulunmakta mıdır?” 

sorusuna ilişkin bulgular Tablo 7’de görülmektedir. 

 

Tablo 7. Türkiye-Mısır Ülkelerine Göre Fen Maddelerinin MH ve SIBTEST Yöntemlerine Dayalı 

DMF Analizi 

Madde  MH YÖNTEMİ SIBTEST YÖNTEMİ Ortak Karar 

 ∆ − 𝑀𝐻 DMF Sınıfı Beta Kestirimi ( UNI) DMF Sınıfı Lehine DMF Gösteren Grup 

M1 -2,1048 C 0,075 B Mısır 

M2 -0,4672 A 0,016 A  

M3 -4,1287 C 0,322 C Mısır 

M4 -0,9017 A 0,032 A  

M5 -1,2484 B 0,260 C  

M6 -2,1585 C 0,435 C Mısır 

M7 -2,2378 C 0,188 C Mısır 

M8 -1,9388 C 0,063 B Mısır 

M9 -3,7442 C 0,477 C Mısır 

M10 -0,872 A -0,166 C  

M11 4,3265 C -0,317 C Türkiye 

M12 -3,098 C 0,487 C Mısır 

M13 -4,2843 C 0,447 C Mısır 

M14 -1,4116 B 0,076 B Mısır 

M15 8,0281 C -2,353 C Türkiye 

M16 -0,8975 A 0,071 B  

 

Tablo 7 incelendiğinde MH ve SIBTEST yöntemlerinde ortak olarak bir maddenin B düzeyinde Mısır 

lehine DMF’li, iki maddenin C düzeyinde Türkiye lehine DMF’li ve altı maddenin C düzeyinde Mısır 

lehine DMF’li olduğu görülmektedir. MH’de C düzeyinde Mısır lehine DMF gösteren iki maddenin 

SIBTEST’de B düzeyinde DMF gösterdiği görülmektedir.  
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3) “TIMSS 2015 fen testinde Mısır ve Fas karşılaştırmasında DMF’li madde bulunmakta mıdır?” sorusuna 

ilişkin bulgular Tablo 8’de görülmektedir. 

 

Tablo 8. Mısır-Fas Ülkelerine Göre Fen Maddelerinin MH ve SIBTEST Yöntemlerine Dayalı DMF 

Analizi 

Madde  MH YÖNTEMİ SIBTEST YÖNTEMİ Ortak Karar 

 ∆ − 𝑀𝐻 DMF Sınıfı Beta Kestirimi ( UNI) DMF Sınıfı Lehine DMF Gösteren Grup 

M1 2,8058 C -0,058 A  

M2 -1,0076 B 0,104 C Fas 

M3 -0,5071 A 0,069 B  

M4 -0,3102 A 0,040 A  

M5 0,4843 A -0,046 A  

M6 -0,8295 A 0,107 C  

M7 -2,8921 C 0,238 C Fas 

M8 -0,7686 A 0,079 B  

M9 -0,9665 A 0,094 C  

M10 0,7436 A -0,053 A  

M11 0,6117 A -0,023 A  

M12 1,3448 B -0.122 C Mısır 

M13 1,3175 B -0.112 C Mısır 

M14 -0,251 A 0,025 A  

M15 0,1103 A -0,009 A  

M16 1,9707 C -0,163 C Mısır 

 

Tablo 8 incelendiğinde MH ve SIBTEST yöntemlerinde ortak olarak bir maddenin C düzeyinde Mısır 

lehine DMF’li, bir maddenin B düzeyinde Fas lehine DMF’li olduğu görülmektedir. MH yönteminde biri 

Fas lehine ikisi Mısır lehine B düzeyinde DMF gösteren üç maddenin SIBTEST yönteminde C düzeyinde 

DMF gösterdiği görülmektedir.  
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4) “TIMSS 2015 fen testinde Avusturalya ve Yeni Zelanda karşılaştırmasında DMF’li madde bulunmakta 

mıdır?” sorusuna ilişkin bulgular Tablo 9’da görülmektedir. 

 

Tablo 9. Avusturalya ve Yeni Zelanda Ülkelerine Göre Fen Maddelerinin MH ve SIBTEST 

Yöntemlerine Dayalı DMF Analizi 

Madde  MH YÖNTEMİ SIBTEST YÖNTEMİ Ortak Karar 

 ∆ − 𝑀𝐻 DMF Sınıfı Beta Kestirimi ( UNI) DMF Sınıfı Lehine DMF Gösteren Grup 

M1 -0,9419 A 0,001 A  

M2 0,1794 A -0,019 A  

M3 -0,1824 A 0,019 A  

M4 0,6103 A -0,053 A  

M5 -0,1401 A 0,011 A  

M6 0,2461 A -0,019 A  

M7 0,1943 A -0,014 A  

M8 -0,0523 A 0,008 A  

M9 1,1499 B -0,102 C Yeni Zelanda 

M10 -0,1901 A 0,021 A  

M11 -0,0647 A 0,007 A  

M12 -0,4518 A 0,046 A  

M13 -0,1171 A 0,022 A  

M14 -0,9195 A 0,086 B  

M15 0,2468 A -0,016 A  

M16 -0,6041 A 0,058 A  

 

Tablo 9’a incelendiğinde MH yönteminde B düzeyinde Yeni Zelanda lehine DMF gösteren bir maddenin 

SIBTEST yönteminde C düzeyinde DMF gösterdiği görülmektedir.  

 

SONUÇ 

 

Tablo 10. Kültür ve dil bakımından DMF’li çıkan maddelerin frekans dağılımı 

 

Ülkeler Başarı Düzeyleri Toplam 

madde 

Frekans (f) Yüzde Frekans 

(%f) 

Türkiye- Avusturalya 

(Farklı Kültür- Farklı 

Dil) 

Aynı 

(Orta) 

 

16 

 

13 

81.25 

Türkiye – Mısır 

(Farklı Kültür- Farklı 

Dil) 

Farklı 

(Orta- Alt düzey altı) 

 

16 

 

11 

68.75 

Mısır – Fas 

(Farklı Kültür- Aynı Dil) 

Aynı 

(Alt düzey altı) 

 

16 

 

5 31.25 

Avusturalya- Yeni 

Zelanda 

(Aynı Kültür- Aynı Dil) 

Aynı 

(Orta) 

 

16 

 

1 

6.25 

Tablo 10’a bakıldığında ülkeler arası hem kültürde hem de dilde farklılık bulunduğunda DMF’li madde 

sayısının belirgin şekilde yükseldiği gözlenmektedir.  Benzer şekilde Uzun & Gelbal (2017), Atalay 

(2010)’ın ve Asil (2010)’in yapmış oldukları çalışmalarda dilsel ve kültürel farklılıklar arttıkça DMF 
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gösteren maddelerin arttığı sonucunu bulmuştur. Farklı dil ve farklı kültüre sahip ülkelerde başarı düzeyleri 

de farklılaştığında DMF’li madde sayısının bir miktar azaldığı gözlenmiştir. Bu durum başarı düzeylerinin 

farklı olmasının kültür ve dil bakımından incelenen DMF’li madde sayısında bir etkiye sahip olmadığı 

şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuç Gök, Atalay Kabasakal & Kelecioğlu (2014)’nun araştırmalarında elde 

ettiği; sonuçların ülkelerin başarı sırasından etkilenmediği bulgusunu desteklemektedir. Bununla birlikte 

farklı dil ve farklı kültüre sahip aynı başarı düzeyindeki ülkelerde maddelerin 81.25’i DMF gösterirken, bu 

oran farklı dil ve farklı kültüre sahip farklı başarı düzeyinde % 68.75’e düşmüştür.  Benzer şekilde farklı 

kültür ve aynı dile sahip aynı başarı düzeyindeki ülkelerde maddelerin 31.25’i DMF gösterirken, bu oran 

aynı kültür ve aynı dile sahip aynı başarı düzeyinde % 6.25’e düşmüştür. Dilin bağımsız değişken olduğu 

durumda ortaya çıkan DMF’li madde sayısı kültürün bağımsız değişken olduğu durumdan daha fazladır. 

Bu sonuçlar dil farklılığının DMF sayısında daha etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir. Farklı dillere çeviri 

ve uyarlama süreçlerinde yaşanan problemler nedeniyle DMf’li madde sayısı artmış olabilir. Bu bulguya 

paralel şekilde Asil (2010)’un yaptığı çalışmada çeviri ve uyarlamadan kaynaklı problemlerin DMF’li 

madde sayısını etkilediği belirtilmiştir. Araştırmada en az DMF’li madde sayısının Yeni Zelenda ve 

Avustralya arasında yani aynı kültür ve aynı dile sahip ülkeler arasında görülmesi Gök, Atalay Kabasakal 

& Kelecioğlu (2014)’nun araştırma bulgularıyla paralellik göstermektedir.  

Araştırmanın bulgularına dayalı olarak çeviri ve uyarlama süreçlerinin titizlikle yürütülmesi gerektiği 

önerilmektedir.  Bundan sonra yapılacak olan kültür ve dil bakımından DMF incelemeleri farklı ülkeler 

seçilerek gerçekleştirilebilir. DMF gösteren maddelerin yanlı olup olmadığı uzman görüşlerine bağlı olarak 

incelenebilir. TIMMS, PISA ve PIRLS gibi uluslararası sınavların farklı testleri ve anket maddelerine ait 

DMF incelemesi farklı DMF yöntemleriyle test edilebilir.  
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Abstract: The interest in the cognitive diagnostic models (CDMs) goes through a gradual increase. For CDMs to be 

used in broad fields of application, it is required that researchers and practitioners comprehend the basics of these 

models. The current study, the deterministic inputs, noisy “and” gate (DINA) model focuses on the parameter 

invariance of the model. While the item parameters of the DINA model which was obtained according to the booklet 

were absolute invariance, only s parameter of one item shows lack of invariance from gender subgroup. The present 

study indicates that the DINA model parameter invariance is largely met, while at the same time it points to the need 

to examine the data set in terms of differential item functioning. 
 

Keywords: Cognitive Diagnosis Models, DINA model, parameter invariance, real data 

INTRODUCTION  

In the last decade, researches on cognitive diagnostic models (CDMs) have been increasing rapidly. CDMs 

are developed to provide information about examinees’ mastery or nonmastery multiple fine-grained 

attributes or latent skills (de la Torre, 2008; de la Torre & Lee, 2010). The attribute term indicates that 

subsume a skill, state of knowledge, knowledge representation or cognitive process (de la Torre, 2008; de 

la Torre, Hong, & Deng, 2010). CDMs provide more diagnostic information on the strengths and 

weaknesses of students. Thus, the information obtained from CDMs can be used to inform classroom 

instruction and student learning (de la Torre, 2008). Despite the presence of many CDM formulations, the 

DINA model is preferred due to its simplicity and ease of interpretation (de la Torre, 2008). A brief 

background on the DINA model is given below. 

 

The DINA Model 

The DINA model is a stochastic conjunctive model for task performance (Junker & Sijtsma, 2001), and can 

be subsumed under restricted latent class models (Haertel, 1989). The nature of the conjunctive model, a 

respondent must possess all the required attributes to be able to correctly answer an item. In addition, a 

respondent who lacks at least one required attributes fails to answer the item correctly. DINA model 

produces guess (g) and slip (s) parameters for each item. The gj parameter indicates the probability of 

answering the item (i) correctly when a respondent (j) does not possess at least one or more of the required 

attributes, gj = P(Yij = 1| ηij = 0). The sj parameter indicates the probability of a respondent misses an item 

although who possess all of the required attributes, sj = P(Yij = 0 | ηij = 1). Assume that the vector yi denotes 

the responses to the student i to j dichotomous items and elements of yi are statistically independent given 

αi = {αi1, αi2, . . . , αiK}՛, the attributes vector which required for the test. The implementations of the DINA 

model requires a Q matrix (Tatsuoka, 1983) design. A Q matrix consists of binary (1,0) elements in the 

number of J×K. The element on the jth row and kth column of the Q matrix denotes by qjk, and expresses 

whether skill k is required in order to answer item j correctly. DINA model produces ηij by using Q-matrix 

and respondent’s skills vector. 
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𝜂𝑖𝑗 = ∏ 𝛼
𝑖𝑘

𝑞𝑗𝑘

𝐾

𝑘=1

 

A latent response ηij takes the value 1 or 0. If a student i possesses all the attributes required for item j, then 

ηij = 1, and ηij = 0 if at least one of the attributes required for item j is missing. Thus, the probability of 

respondent i answering item j correctly with the attribute profile αi is formulated by: 

𝑃(𝑌𝑖𝑗 = 1|𝛼) = (1 − 𝑠𝑗)𝜂𝑖𝑗g
𝑗

1−𝜂𝑖𝑗
. 

The equation indicates that the model probability of correct response to the item is 0 or 1 when there is no 

guess and slip. 

In recent years, cognitive diagnostic models have attracted the attention of many researchers and 

practitioners. Measurement invariance and robust parameter estimates will play an important role in the 

successful implementation of the CDM in different applications. Parameter invariance is an important issue 

not only for CDM but for all measurement theories. Therefore, current research focuses on the DINA model 

parameter invariance on real data. 

METHODOLOGY 

Real data set 

The data set used in the research, belongs to the The Scientific and Technological Research Council of 

Turkey (TUBITAK) project numbered 115k531. The math tests developed in accordance with CDM for 

the purpose of measuring high level thinking skills consist of 4 attributes and 10 items. Those 4 attribute 

tests were periodically implemented on approximately 3,000 6th graders. The tests were adapted in 

accordance with the extent and content of The Programme for International Student Assessment (PISA). 

The equivalance of the tests with PISA questions was proved with pilot schemes (Basokcu & Canpolat, 

2016).  

 

Data Analysis 

The analyses were performed using the "CDM" (Robitzsch, Kiefer, George, & Uenlue, 2018) package in 

the R program (Core team, 2017). In the present study, the parameter invariance for CDM models were 

tested with parameters obtained from booklet and gender subgroups. The sample sizes relating to the tests 

to have used were given in Table 1.  

 

Table 1. The sample sizes relating to the tests and subgroups  

 

  Booklet Gender 

 
Number 

of items 
A B Male Female 

Test 1 10 1464 1454 1469 1449 

 

The significance level of differentiation of guess and slip parameters among the subgroups were examined 

with Fisher Z statistics.  

FINDINGS 

The findings for Test 1 obtained from analyses were given in Table 2. 

 

Table 2. Test 1 item parameter estimations 

     Booklet   Gender 

 items full data A B p   Male Female p 
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Guess 

parameters 

1 0.55 0,60 0,50 .546  0.51 0.6 .214 

2 0.19 0,19 0,19 1.00  0.17 0.21 .076 

3 0.10 0,12 0,09 .656  0.09 0.12 .326 

4 0.22 0,23 0,22 .987  0.22 0.22 .921 

5 0.12 0,12 0,14 .879  0.09 0.16 .172 

6 0.28 0,26 0,31 .678  0.30 0.28 .788 

7 0.37 0,37 0,37 .989  0.38 0.36 .881 

8 0.25 0,26 0,24 .897  0.26 0.24 .767 

9 0.26 0,23 0,30 .671  0.24 0.29 .671 
10 0.21 0,23 0,20  .714   0.22 0.20  .874 

Slip 

parameters 

1 0.11 0,08 0,13 .560  0.13 0.10 .530 

2 0.69 0,75 0,64 .086  0.68 0.71 .486 

3 0.17 0,17 0,15 .849  0.06 0.24 .012 

4 0.53 0,49 0,57 .629  0.56 0.52 .629 

5 0.34 0,32 0,36 .803  0.32 0.36 .142 

6 0.39 0,42 0,36 .647  0.36 0.42 .147 

7 0.24 0,18 0,27 .105  0.23 0.24 .905 

8 0.20 0,15 0,24 .349  0.24 0.16 .244 

9 0.29 0,36 0,21 .056  0.28 0.28 1.00 
10 0.33 0,34 0,32  .476   0.32 0.35  .356 

 

The Table 2 shows that, except for one item for gender groups, there is no significant difference among 

parameters for the items.  

 

CONCLUSIONS 

The results of the research show that while the item parameters of the DINA model which was obtained 

according to the booklet were absolute invariance, only s parameter of one item shows lack of invariance 

from gender subgroup. The present study indicates that the DINA model parameter invariance is largely 

met, while at the same time it points to the need to examine the data set in terms of differential item 

functioning. Additionally, in these researches comparisons among the subgroups are commonly made and 

the assumption that there are equivalent parameters for groups is accepted. In this point, it is seen that the 

assessment instruments developed for the study in hand have the measurement equivalence.  

De la Toree and Lee (2010) found that when the model-data fit is achieved, the DINA model parameters 

on simulation data are absolute invariance. However, they found lack of invariance in parameters they 

obtained from different ability groups using real data. This makes parameter invariance in CDM studies 

that have been increasing rapidly, to be meticulously approached. Also, more studies about this issue should 

be done to add depth to already existing literature.  

REFERENCES 

Basokcu, T. O., & Canpolat, A. (2016). Study in Local Equating of Cognitively Diagnostic Modeled 

Observed Scores with Anchor-test Design. In the Association of Measurement and Evaluation in 

Education and Psychology (pp. 26-34). 

de La Torre, J. (2008). An empirically based method of Q‐matrix validation for the DINA model: 

Development and applications. Journal of educational measurement, 45(4), 343-362. 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-3984.2008.00069.x 

de La Torre, J., Hong, Y., & Deng, W. (2010). Factors affecting the item parameter estimation and 

classification accuracy of the DINA model. Journal of Educational Measurement, 47(2), 227-249. 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-3984.2010.00110.x 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-3984.2008.00069.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-3984.2010.00110.x


383 

 

de La Torre, J., & Lee, Y. S. (2010). A note on the invariance of the DINA model parameters. Journal of 

Educational Measurement, 47(1), 115-127. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-3984.2009.00102.x 

Haertel, E. H. (1989). Using restricted latent class models to map the skill structure of achievement items. 

Journal of Educational Measurement, 26, 333–352. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-

3984.1989.tb00336.x 

Junker, B. W., & Sijtsma, K. (2001). Cognitive assessment models with few assumptions, and connections 

with nonparametric item response theory. Applied Psychological Measurement, 25(3), 258-272. 

http://dx.doi.org/10.1177/01466210122032064 

Robitzsch, A., Kiefer, T., George, A. C., Uenlue, A., & Robitzsch, M. A. (2018). Package ‘CDM’. 

Tatsuoka, K. K. (1983). Rule space: An approach for dealing with misconceptions based on item response 

theory. Journal of educational measurement, 20(4), 345-354. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-

3984.1983.tb00212.x 

Team, R. C. (2017). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria. 2016. 

 

  

http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-3984.2009.00102.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-3984.1989.tb00336.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-3984.1989.tb00336.x
http://dx.doi.org/10.1177/01466210122032064
http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-3984.1983.tb00212.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-3984.1983.tb00212.x


384 

 

Paper ID: 203 

ANKOR TEST DESENİNDE BİLİŞSEL TANI MODELİ ÖRTÜK 

YETENEK SINIFLARI İLE TEST EŞİTLEME ÇALIŞMASI 

 

T. Oğuz Başokçu1, Arzu Canpolat2 

Ege Üniversitesi 

tahsin.oguz.basokcu@ege.edu.tr, arzuucnplt@gmail.com 

 

Özet: İlgili literatür incelendiğinde test eşitlemenin klasik test teorisi ve madde tepki kuramı ile sürekli değişkenler 

üzerinden yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte yetenek belirlemeye yönelik bazı ölçümlerde yetenek sürekli bir 

değişken değil bir örtük sınıf olarak belirlenebilmektedir. Bu araştırma öğrencileri örtük sınıflara yerleştiren bir test 

için ankor test deseni kullanarak madde parametreleri üzerinden örtük sınıfların eşitlenmesi üzerine tasarlanmıştır. 

115K531 No’lu TÜBİTAK projesi kapsamında yürütülen çalışmadan elde edilen veriler ile Bilişsel tanı modelleri 

(BTM)’ne uygun olarak geliştirilen testlerin Q matrisleri alan uzmanları tarafından oluşturulmuş ve DINA model ile 

analizleri yapılarak Form A’yı alan 501 ve Form B’yi alan 491 cevaplayıcının örtük özellik sınıfları belirlenmiştir. 8 

ortak madde içeren ve 15 er maddeden oluşan iki test formunu eşitleyebilmek için denk olmayan gruplarda ortak 

madde deseni kullanılmıştır. İki farklı formdan elde edilen madde parametreleri kullanılarak örtük sınıf eşitlemesi 

yapılmıştır. Örtük sınıfların eşitlenmesi sonucunda %54 aynı sınıfa yerleştiği görülmüştür.  

 

Anahtar Sözcükler: Cognitive Diagnosis Models, DINA model, latent class, equating 

 

GİRİŞ 

TEST EŞİTLEME 

Test eşitlemenin iki amacı vardır birincisi farklı test formlarını alan bireyler arasında yanlılığı önlemek 

ikinci olarak da farklı formlardan alınan puanların aynı ölçek üzerinde rapor etmek ve rapor edilen puanların 

anlamını korumaktır (Barnard, 1996). Angoff (1984) test eşitlemeyi bir test formunun birim sistemini diğer 

test formunun birim sistemine dönüştürmek olarak tanımlar ve ancak bu dönüşümden sonra elde edilen 

puanların denk olabileceğini ifade eder.  Kolen ve Brennan (2004) a göre test eşitleme, test formlarının 

birbiri yerine kullanılmasını sağlamak amaçlı test formlarındaki puanları düzenleyen istatistiksel bir 

süreçtir. Test eşitlemenin iki amacı vardır birincisi farklı test formlarını alan bireyler arasında yanlılığı 

önlemek ikinci olarak da farklı formlardan alınan puanların aynı ölçek üzerinde rapor etmek ve rapor edilen 

puanların anlamını korumak (Barnard, 1996). Test eşitlemenin gerçekleştirilebilmesi için testin bazı 

koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu koşullar aynı yapıyı ölçme, güvenirliklerin eşit olması, simetriklik, 

eşitlik ve gruptan bağımsızlıktır (Dorans ve Holland, 2000).  Test eşitleme koşulları sağlandıktan sonraki 

adım test eşitleme deseninin seçilmesidir.  Test eşitleme desenleri üç kısımda incelenebilir.  Bu desenler 

seçkisiz grup deseni (random group design) ,tek grup deseni (single group design) ve denk olmayan 

gruplarda ortak madde deseni( Nonequivalent Anchor Tests-NEAT) dir (Kolen & Brennan, 2004). 

 

BİLİŞSEL TANI MODELLERİ 

Bilişsel Tanı Modelleri, temelinde örtük sınıf analizi bulundurur. Ek olarak belirli bir bilginin yapısını, 

becerinin gelişimini cevaplayıcının bilişsel düzeydeki güçlü ve zayıf yönlerini dikkate alarak hesaplar 

(Leighton ve Gierl, 2007).  BTM ile geliştirilmiş testler hem değerlendirme sürecine hem de her bir 

öğrencinin eğitim ihtiyacını belirleme konusuna katkıda bulunur. (Cheng Y. & Chang H., 2007). BTM’de 

maddeler ve maddelerin ölçtüğü özellikler arasındaki ilişki Q matris ile kurulur (Embretson, 1984; 

Tatsuoka, 1985). Q matriste her bir satır maddeleri, her bir sütun ise özellikleri temsil eder. Burada 

bahsedilen özellikler ilgili alan uzmanı tarafından belirlenen strateji beceri, nitelik, diğer bilgi bileşenleri 
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olabilir. J maddeden ve K özellikten oluşan bir test için oluşturulan JxK lık bir Q matrisinde j. satır ve k. 

sütun elemanı [qjk] ile temsil edilir. Buna göre belirlenen k özelliği j maddesi için gerekli ise qjk = 1, 

gerekli değil ise qjk = 0 değerini alır.  Q matriste K tane özellik tanımlıysa toplamda  2k örtük sınıf 

belirlenir. Belirlenen 4 özellik için24 = 16 tane örtük sınıf belirlenir. Bu 

sınıflar:(0000),(0001),(0010),(0100),(1000),(1100),(0011),(1010),(0101),(0110),(1101),(0111),(1011),(11

01), (1110) ve (1111) dir. Bu sınıflar cevaplayıcının hangi özelliklere sahip olup olmadığını gösterir.  
 

DINA (Deterministic-Input, Noisy-And) MODEL 

Haertel (1989) tarafından geliştirilmiş bir model olan DINA model, BTM de yaygın olarak kullanılan analiz 

yöntemlerinden biridir. DINA model cevaplayıcıların yeteneklerini sürekli biçimde değil örtük sınıflara 

ayırarak belirleyen bir örtük sınıf analizidir (Haertel,1989).  I, testi alan toplam kişi sayısı, J testteki toplam 

madde sayısı i= 1…I, j=1…, J olmak üzere  Xij , i cevaplayıcısının j maddesine verdiği cevap olsun. K test 

için belirlenen özelliklerin toplam sayısı ve k=1…K olmak üzere αi = {αik} cevaplayıcısının ikili özellik 

vektörüdür. Burada i cevaplayıcısı k özelliğine sahip olduğu durumlarda αik =1, o özelliğe sahip olmadığı 

durumlarda αik=0 değerini alır.  Örneğin 3 özelliğin ölçüldüğü bir testte 1. cevaplayıcı sadece birinci ve 

ikinci özelliğe sahipse bu cevaplayıcının ikili özellik vektörü α1 = {α11, α12, α13} = {1,1,0} olur.  

Örtük cevap vektörü olan  ŋi =  {ŋij} , cevaplayıcının özellik vektörü ve Q matris tarafından üretilir ve    

ŋij =  ∏ α
ik

qjkK
k=1   ile ifade edilir. ŋij  i. cevaplayıcısının j maddesi için gerekli özelliklere sahip olup 

olmadığını gösterir.  ŋij 1 değerini aldığında i cevaplayıcısının j maddesi için gerekli özelliklerde hepsine 

sahip olduğu, ŋij 0 değerini aldığında i cevaplayıcısının j maddesi için gerekli özelliklerden en az birine 

sahip olmadığı anlaşılır.  

DINA model göz önüne alınan özelliklerin sayısına bakmaksızın her bir madde için sj  ve gj   olmak üzere 

iki parametre üretir: 
 

                                           sj = P(Xij = 0 |ŋij = 1) , gj = P(Xij = 1 |ŋij = 0). 

 

Kaydırma (slip) parametresi olan sj  ,  i cevaplayıcısının örtük özelliğe sahip olmasına rağmen yanlış cevap 

verme olasılığıdır. Tahmin (guess) parametresi gj  ise i cevaplayıcısının j maddesi için gerekli tüm 

özelliklere sahip olmasına rağmen maddeye yanlış cevap verme olasılığıdır (de la Torre, 2009). 

 

YÖNTEM  

Araştırmada kullanılan ölçme aracı, 11K531 No’lu TÜBİTAK projesi kapsamında hazırlanan deneme 

uygulamasından elde edilmiştir. BTM ye uygun olarak hazırlanan testlerin içeriğini oluşturan maddeler, 

6.sınıf matematik programında yer alan Sayılar ve İşlemler, Cebir, Geometri ve Ölçme, Veri İşleme 

öğrenme alanlarını ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 

Çalışma grubunu 992 kişi oluşturmaktadır. Tablo 1’de A formunu alan 501 ve B formunu alan 491 kişinin 

sınıf düzeyine ve cinsiyete göre dağılımları verilmiştir. 
 

Tablo 14. Form A ve B'ye Ait Örneklem Dağılımı 

  Form A   Form B 

Sınıf 

Düzeyi 

Öğrenci Sayısı  Öğrenci Sayısı 

Erkek Kız  Erkek Kız 

6 119 158  146 133 

7 83 126  109 95 

8 5 10   2 6 

Toplam 207 294  257 234 
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Bu araştırmada iki test formunu eşitleyebilmek için denk olmayan gruplarda ortak madde (NEAT) deseni 

kullanılmıştır. NEAT deseni diğer desenlere göre daha az sınırlayıcı ve pratiktir (Zhu, 1998). Bu desende 

eşitlenecek testler ortak maddeler içerir. İç ankor kullanılarak hazırlanan bu testlerde, ortak maddeler, 

eşitlenecek testlerin içerisine yerleştirilir (Davier, Holland ve Thayer, 2004).  Lord (1980), ortak maddeler 

konu ve istatistiksel özellikleri bakımından, tüm form ile benzer olması gerektiğini vurgular bu sayede 

gruplar arasındaki farklılıkların yansıtılabileceğini belirtir. Q matrisler alan uzmanları tarafından 4 özellik 

temel alınarak hazırlanmıştır. Aşağıda formlara ait Q matrisler verilmiştir.    
Tablo 2. Form A ve B'ye Ait Q matrisler 

Form A Madde 
Kodları 𝛼1 𝛼2 𝛼3 𝛼4  

Form B Madde 
Kodları 𝛼1 𝛼2 𝛼3 𝛼4 

0502_1 0 1 1 0  204 0 1 1 0 

6471 0 0 1 0  506 0 0 1 0 

5752_1 1 0 1 0  9342 1 0 1 0 

4427 0 1 1 0  8867 0 1 1 0 

3019 1 1 1 0  6323_1 1 1 1 0 

202 1 1 1 1  1979 1 1 1 1 

6188 0 1 0 1  9074 0 1 0 1 

203 0 0 0 1  203 0 0 0 1 

201 0 1 0 0  201 0 1 0 0 

501 0 1 0 1  501 0 1 0 1 

505 1 1 0 1  505 1 1 0 1 

6251 1 1 1 0  6251 1 1 1 0 

6370 1 0 1 0  6370 1 0 1 0 

1119 1 0 1 0  1119 1 0 1 0 

6050 1 1 1 0  6050 1 1 1 0 

 

 

15’er maddeden oluşan Form A ve Form B’de son 8 madde ortaktır. Her iki formda da tek özelliği ölçen 3, 

iki özelliği birden ölçen 7, üç özelliği ölçen 4 ve özelliklerin tamamını ölçen 1 madde bulunmaktadır.  

 

Verilerin Analizi 

Klasik test teorisi madde parametreleri ITEMAN paket programı kullanılarak hesaplanmıştır. DINA model 

parametre kestirimleri OxEdit programı ile hesaplanmıştır. Öncelikle Form A ve B’yi alan cevaplayıcıların 

g ve s madde parametreleri belirlenmiştir. Form A’yı alan grubun cevap örüntülerine karşılık gelen örtük 

sınıfları belirlenmiştir. 50 000 kişilik 15 maddeden oluşan ve 4 özelliğin ölçüldüğü veri üretilmiştir. Veri 

üretilirken parametre olarak ilk 7 madde için sadece Form A’da yer alan maddelerin g ve s parametreleri 

kullanılırken son 8 madde için Form B’nin ankor maddelerinden elde edilen g ve s parametreleri 

kullanılmıştır. Simülasyon datanın Q matrisi Form B’nin Q matrisi ile aynıdır.  Form A’yı alan 

cevaplayıcıların cevap örüntüleri ve bu örüntülere karşılık gelen örtük sınıfları, simülasyon datadan üretilen 

aynı cevap örüntüsüne sahip olanların örtük sınıfları ile eşleştirilmiştir. Böylelikle Form A’yı alan 

öğrencilerin Form B’yi alsalardı hangi örtük sınıfa atanacağı belirlenmiştir.  

 

BULGULAR 

Form A ve B’ye ait betimsel istatistikler Tablo 3’te verilmiştir.  
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Tablo 3. Form A ve B'ye Ait Betimsel İstatistikler 

Form A B 

Madde Sayısı 15 15 

Kişi Sayısı 501 491 

Ortalama 7,7 7,22 

Medyan 8 7 

Varyans 9,03 9,94 

Standart Sapma 3,05 3,15 

Çarpıklık -0,03 0,09 

Basıklık -0,63 -0,73 

Minimum 0 0 

Maksimum 15 14 

Güvenirlik Alfa 0,71 0,72 

Ortalama madde güçlüğü 0,51 0,48 

 

 

Tablo 3’e göre her iki grubun ortalamalarının birbirine yakın çıktığı belirlenmiştir. Çarpıklık katsayısı 

incelendiğinde Form A’yı alan grubun normal ve sola çarpık, Form B’yi alan grubun ise normal ve sağa 

çarpık olduğu görülmektedir.  

Tablo 4’te Form A ve B’ye ait g ve s parametreleri gösterilmektedir.  

Tablo 4. Form A ve B'ye Ait g ve s parametreleri 

Form A Form B 

Madde Kodu g s Madde Kodu g s 

0502_1 0,63 0,13 204 0,53 0,19 

6471 0,42 0,17 506 0,41 0,06 

5752_1 0,18 0,55 9342 0,26 0,27 

4427 0,31 0,22 8867 0,15 0,25 

3019 0,38 0,25 6323_1 0,11 0,51 

202 0,08 0,86 1979 0,22 0,84 

6188 0,36 0,13 9074 0,25 0,19 

203 0,46 0,06 203 0,41 0,09 

201 0,77 0,02 201 0,65 0,05 

501 0,18 0,30 501 0,17 0,34 

505 0,06 0,26 505 0,10 0,22 

6251 0,25 0,55 6251 0,19 0,63 

6370 0,33 0,31 6370 0,40 0,26 

1119 0,34 0,33 1119 0,39 0,27 

6050 0,09 0,56 6050 0,13 0,42 

Ortalama 4,84 4,7  4,37 4,59 
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Tablo 4. incelendiğinde ankor madde parametrelerinin birbirine yakın olduğu gözlemlenmektedir. 

 

SONUÇLAR 

Örtük sınıfların eşitlenmesi sonucunda %54 aynı sınıfa yerleşmiş, %28 dahil olduğu sınıftan daha üst 

sınıfta yani daha fazla özelliğe sahip olanların yer aldığı sınıfta yer almıştır.  %18 dahil olduğu sınıftan 

daha düşük daha az özelliğe sahip olanların yer aldığı sınıfta yer almıştır. Formlar arası en çok fark 

(1111) sınıfında göze çarpmaktadır. Form A ‘da (1111) örtük sınıfına dahil olan 80 cevaplayıcının Form 

B ‘de daha az özelliğe sahip olan sınıflara atandığı görülmektedir.  Cevaplayıcıların BTM parametrelerine 

göre belirlenen örtük özellik sınıflarının ankor madde üzerinden diğer formu alsaydı hangi örtük sınıfa 

atanacakları belirlenmiştir. BTM ile örtük sınıf eşitleme yapılabileceği görülmektedir.               
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Abstract: Bilişsel Tanı Modelleri (BTM), temelinde örtük sınıf analizinin kullanıldığı ve yetenek kestirimi yapılırken 

IRT’nin esas alındığı istatistiksel bir modeldir. Bilişsel tanı modelleri madde ve özellikleri arasındaki ilişkiyi temel 

alır ve yaygın olarak kullanılan analiz yöntemlerinden biri de DINA modeldir. DINA modelde bireylere ait örtük 

sınıfları belirlemek için özelliğe sahip olma olasılığını en çok arttıran maddeleri belirleme yöntemi kullanılır ve her 

madde için iki ayrı madde parametresi kestirilir. Bu madde parametreleri: özelliğe sahip olan bireylerin maddeyi yanlış 

cevaplama olasılığını veren s ‘kaydırma’(slip) ve özelliğe sahip olmayan bireylerin maddeyi doğru cevaplama 

olasılığını veren g ‘tahmin’ (guess) parametreleridir. (Torre, 2009)(Hu, Miller, Huggins-Manley, & Chen, 2016) 

Model kestirimlerinde madde formatlarına ilişkin çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Yapılandırılmış 

Yanıtlı  ve Çoktan Seçmeli Maddelerde DINA Model parametre invaryansının incelenmesidir. Araştırmaya 115K531 

No’lu TÜBİTAK projesi kapsamında seçilen İZMİR ilindeki 4592 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda 

yapılandırılmış yanıtlı maddeler ve çoktan seçmeli maddelerin parametreleri arasında değişmezlik olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

Keywords:  Bilişsel Tanı Modelleri,DINA Model, Yapılandırılmış Yanıtlı Maddeler, Çoktan Seçmeli Maddeler, 

Parametre İnvaryansı 

 

GİRİŞ 

 

Eğitimde yapılan ölçme ve değerlendirmelerin amacı, öğrencilerin öğrenme durumlarını doğruya en yakın 

şekilde belirleyebilmektir. Bu da öğrencilerin maddelere verdiği yanıtlarla ölçülmek istenen yapının altında 

yatan psikolojik ve bilişsel süreci doğru analiz edebilmek ile mümkündür. Bunun için çeşitli kuramlar ve 

modeller ortaya atılmıştır. Bilişsel Tanı Modelleri (BTM)de bunlardan biridir. Temel anlamda BTM’nin 

hedefi, öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere bilişsel dönütler verebilmektir. Geleneksel bir test, sadece 

toplam puan düzeyinde ya da alt testlere ilişkin toplam puanlar düzeyinde bir geri bildirim sağlarken 

BTM’de bireysel bazda özelliklere sahip olup olmama durumları, hangi özellikler konusunda öğrenme 

eksikliklerinin olduğu yönünde bir geri bildirim verilebilmektedir. (Cheng, 2010). Bu nedenle BTM, 

geleneksel yaklaşımlara göre ölçmenin amacına daha uygun bir şekilde hizmet edettiği söylenebilir.  

 

DINA model Haertel tarafından geliştirilmiş olup, testi alan bireylerin bir maddeyi doğru yanıtlamak için 

gerekli olan niteliklere sahip olup olmadıklarını belirleyen bir örtük sınıf analizidir(de la Torre, 2008). 

BTM’deki diğer modeller gibi DINA model de madde-özellik ilişkisini temel alır ve modelin iyi 

işleyebilmesi maddeyi doğru cevaplayabilmek için gerekli olan özelliklerin doğru olarak belirlenebilmesine 

bağlıdır(Henson & Douglas, 2005). Bu özellikler Q matris denilen bir yapı oluşturularak belirlenir. 

 Q matris; maddelerin doğru cevaplanabilmesi için gerekli özelliklerin 1-0 örüntüleri ile belirlendiği bir 

yapıdır. Bu matriste her bir madde tek bir özellikle ilişkilendirilebildiği gibi birden çok özellikle de 

ilişkilendirilebilir.  

 

DINA MODEL PARAMETRELERİ 

 

DINA modelde bireylere ait örtük sınıfları belirlemek için testi alan bireylerin toplam doğru sayısından 

ziyade özelliğe sahip olma olasılığını en çok arttıran maddeleri belirleme yöntemi kullanılır. DINA model 
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her madde için iki madde parametresi kestirmektedir. Bu madde parametreleri: özelliğe sahip olan 

bireylerin maddeyi yanlış cevaplama olasılığını veren s ‘kaydırma’(slip) ve özelliğe sahip olmayan 

bireylerin maddeyi doğru cevaplama olasılığını veren g ‘tahmin’ (guess) parametreleridir. (Torre, 2009) 

(de la Torre & Lee, 2010; DeCarlo, 2012; Torre, 2013). 

 

Bu parametreler;  

= P[  ] ve 

= P[  ] 

şeklinde ifade edilebilir. Formülde  örtük özelliğe sahip olan bireyin j maddesine yanlış cevap verme 

olasılığını gösteren durumu (yanlış pozitif olasılık);  ise örtük özelliğe sahip olmayan bireyin j maddesine 

doğru cevap verme olasılığını gösteren durumu (doğru pozitif olasılık) ifade etmektedir. Buradaki s 

parametresi ne kadar düşük olursa aranan özelliğe sahip bireylerin maddeyi doğru cevaplama olasılığı o 

kadar artmaktadır. DINA modelde s ve g parametreleri madde düzeyinde ortaya çıkmaktadır. Her madde, 

popülasyonu iki sınıfa böler ve aynı sınıfa düşen öğrencilerin o maddeye doğru cevap verme olasılıkları 

eşittir. Birinci sınıf belirlenen özelliğe sahip olmayanların oluşturduğu ‘yokluk sınıfı’ diğeri ise belirlenen 

özelliğe sahip olanların oluşturduğu ‘tam sınıf’ tır. DINA modelde tek bir beceriyi bile kaçıran biri yokluk 

sınıfı (null class) içinde yer alır. DINA modelin diğer BTM’lere göre avantajlı yönü hem uygulama hem 

yorumlama süreçlerinde daha az karmaşık yapıya sahip olmasıdır. 

 

Madde Formatı  

 

Doğru çıktılara ulaşabilmek için model ve analizlerin önemi kadar maddelerin kalitesi ve türü de çok 

önemlidir. Mevcut testlerin çoğu, doğası gereği tanı amaçlı değildir ve öğretime olan katkıları tartışmalıdır  

(Nickerson, 1989). Fakat daha genel olarak, standartlaştırılmış çoktan seçmeli sorular, pek çok 

araştırmacıya göre; eleştirel düşünmeyi, fikirleri sentezlemeyi, formüle etmeyi ve planlamayı içeren çeşitli 

bilişsel süreçleri ortaya çıkarmakta başarısız olarak algılanmaktadır. (Frederiksen, 1984; Haney ve Madaus, 

1989; Wiggins). 1989). Çoktan seçmeli maddeler genel olarak bunun gibi eleştirilerin hedefi olup, kısmen 

de bilginin çağrılmasını gerektirmedikleri düşünülmektedir. Bu sebeple çoktan seçmeli maddelere 

alternatifler geliştirilmeye çalışılmıştır. Yapılandırılmış yanıtlı maddeler bunlardan biridir.  

 

Bilişsel psikolojide bilginin kullanılması için iki ayrı işleyiş söz konusudur. Bunlardan biri 

hatırlama(recognition) diğeri ise geri çağırmadır (recall). Eğer madde hatırlamayı gerektiriyorsa, içerisinde 

bir uyaran bulundurur. Bu uyaran, bilginin çağırılmasını tetikler ve doğru yanıtın tanınmasını sağlar. Çoktan 

seçmeli maddeleri, hatırlama gerektiren maddelere örnek olarak gösterebiliriz. Geri çağırma ise uyaranla 

karşılaştıktan sonra bellekte doğru bilgiyi aramayı gerektirir. Doğru bilginin bellekte bulunması için 

herhangi bir hatırlatıcıya gerek yoktur ve sonrasında bilgi organize bir şekilde yapılandırılarak yanıta 

dönüştürülür. Geri çağırma, daha çok açık uçlu soruları yanıtlarken kullanılır. Ancak çoktan seçmeli 

maddelerle de geri çağırma gerektiren bilişsel süreçler sağlanabilir. Bu şekilde bellekte çeşitli öğrenme 

bölümlerine erişmek için karmaşık düşünme süreçleri oluşur. (Nuthall ve Alton-Lee, 1995).  Çoktan 

seçmeli sorular karmaşık düşünce süreçlerini ortaya çıkarmak için tasarlansa bile, yapılandırılmış yanıtlı 

maddeler ile oluşturulabilecek düşünce dizisinin tümünün çoktan seçmeli maddelerle yakalanabileceği 

anlamına gelmez. Messick (1995). Birçok çalışma, öğrencilerin açık uçlu ve çoktan seçmeli maddelerden 

aldıkları puanların birbiriyle yakından ilişki gösterdiğini ve her iki türün de benzer şeyler ölçtüğünü 

bulmuştur. (Bridgeman, 1992; Lukhele, Thissen, & Wainer, 1994; Walstad ve Becker, 1994). Açık uçlu 

maddelerin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirmesi gibi zorlulukların olması elde edilen sonuçların 

bu çabaya değmeyeceği idddasını ortaya çıkarsa da ölçme ve değerlendirmenin amacı düşünüldüğünde öyle 

olmadığı açıktır. Popham (1978, s. 44-45), amaç  bilgi basamağındaki öğrenme çıktılarını ölçmek ise çoktan 

seçmeli maddelerin daha kullanışlı olduğunu ve bu tür testlerin, konu tekrarı yapılıp yapılmaması kararı 
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için uygun bir ölçme aracı olduğuna değinir. Ancak, öğrencinin yaratıcılığını(orjinalliğini) ölçmek, fikirleri 

sentezleme becerisini, etkili ifade ya da problem çözme becerisini ölçmek için yapılandırılmış yanıtlı 

maddelerin daha doğru bir tercih olacağını savunur. 

Öğrencilerin sınav türüne bağlı olarak farklı çalışmalar yaptıkları ve bu durumun da öğrenci öğreniminin 

niteliğini değiştirdiğine dair kanıtlar vardır. Yapılandırılmış yanıtlı maddelerden oluşan sınav kavrama 

basamağındaki öğrenmeyi desteklerken, çoktan seçmeli maddeler ise hatırlamayı gerektiren becerileri 

geliştirmeyi desteklemektedir. (Martinez, 1999; Traub ve McRury, 1990).  

 

California State Department of Educations'ın açık uçlu sorularla ilgi araştırmalarına göre öğrencilerin 

çoğunun matematiksel fikirleri yazılı olarak ifade etmekten yoksun olduklarına dair bulgular elde 

edilmiştir. (Stenmark, 1989). NCTM (National Council Of Teachers Of Mathematics) (1991),’ye göre 

öğrencilerin matematiksel becerilerini günlük hayat becerileri ile birleştirmeleri için yanıtlarını kendilerinin 

oluşturmaları gereklidir. Sadece hatırlamayı gerektiren maddeler okul dışındaki hayatta matematiksel 

düşünme, iletişim kurma, ilişkilendirme becerilerini talep eden dünyaya etkili bir şekilde hazırlamayacaktır. 

SAT,GRE, Key Stage gibi sınavlarda sadece çoktan seçmeli ya da sadece yapılandırılmış yanıtlı maddeler 

kullanmak yerine ölçülmek istenilen özelliğe ve amaca göre iki tür birlikte kullanılmaktadır. PISA VE 

TIMSS gibi uluslararası sınavlarda da amaç ve kapsam düşünüldüğünde hem çoktan seçmeli maddeler hem 

de yapılandırılmış yanıtlı maddeler test içerisinde birlikte yer almaktadır.  

Araştırmada hem çoktan seçmeli hem de yapılandırılmış yanıtlı maddeler birlikte kullanılmış olup 

parametreler arasındaki değişim incelenmiştir. 

 

METHOD 

 

Örneklem 

Araştırma evrenini İzmir İli Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 30 ilçe içerisindeki 448 Devlet Ortaokulu 

oluşturmaktadır. Bu okullarda 6. Sınıf düzeyinde toplam 1822 şube ve 45069 öğrenci yer almaktadır. 

Örneklem büyüklüğü belirlenirken güven düzeyi (confidence level) ve güven aralığı (confidence interval) 

istatistiklerinden yararlanılmıştır (Oulte, 2011; Thompson, 2012). Güven düzeyi %99 ve güven aralığı t = 

2 olarak belirlendiğinde 45069 kişilik evren için örneklem büyüklüğü n= 3809 belirlenmiştir (Lodico, 

Spaulding, & Voegtle, 2006). 

Sonraki aşamada bu örneklem büyüklüğü göz önüne alınarak tabakalı yöntemle tesadüfi küme örneklem 

yöntemi kullanılarak Turkiye İzmir ilinde yer alan okullar ilçelere göre belirlenmiş ve araştırma örneklemi 

için 20 okulda toplam 148 şube ve 4592 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Örneklem büyüklüğünün son 

hali ile örneklemin güven aralığı t= 1,77 düzeyine düşürülmüş yani evreni temsil etme gücü arttırılmıştır. 

115K531 No’lu TUBİTAK projesi deneyse ve boylamsal bir çalışma niteliği taşıdığında toplam 2 deney ve 

1 kontrol grubundan oluşmaktadır. İzleme testlerine katılan öğrencilerin sayıları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

 

Ölçme aracı 

Bu araştırmada kullanılan ölçme aracı üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanan çoktan 

seçmeli ve yapılandırılmış yanıtlı maddelerden oluşan 4 izleme testidir. Her bir izleme testine katılan 

öğrenci sayıları ve madde sayıları aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 15. İzleme Testlerine Ait Madde Dağılımı 

 Kişi Sayısı(N) Çoktan Seçmeli Yapılandırılmış Yanıtlı Toplam 

İzleme 1 2918 7 4 11 

İzleme 2 2832 8 5 13 

İzleme 3 2875 10 3 13 

İzleme 4 2834 7 2 9 
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BULGULAR 

Araştırma kapsamında ele alınan yapılandırılmış ve çoktan yanıtlı maddelerin DINA analizleri için OX 

programından yararlanılmıştır. Çoktan seçmeli ve yapılandırılmış yanıtlı maddelere ait g ve s parametreleri 

aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir. 

 

 
Tablo 16. Çoktan Seçmeli Test Madde Parametreleri 

Soru kodu G S Soru kodu G S Soru kodu G S 

1021 0,50 0,15 1018 0,26 0,60 1020_C 0,20 0,55 

3690 0,18 0,41 1014_C 0,23 0,76 1021_B 0,17 0,48 

6728 0,22 0,52 1012_A 0,20 0,41 1021_C 0,15 0,53 

1032 0,29 0,49 1012_B 0,21 0,46 5017_A 0,17 0,33 

1033 0,32 0,31 1023_B 0,19 0,50 5036_A 0,27 0,17 

5158_B 0,21 0,11 1024 0,25 0,46 5036_B 0,20 0,61 

5158_C 0,23 0,19 1028 0,26 0,23 5058_A 0,54 0,07 

1011_A 0,15 0,56 1022_B 0,13 0,28 5058_B 0,30 0,24 

1011_C 0,28 0,46 1026 0,39 0,43 5059 0,03 0,60 

1015_B 0,28 0,33 1020_A 0,34 0,36 5057 0,67 0,06 

1017 0,14 0,51 1020_B 0,21 0,45       

 

Tablo 2’de çoktan seçmeli maddelere ait g ve s parametreleri verilmiştir. Madde parametreleri ortalamaları 

g için 0,25, ve s için 0,39 olarak hesaplanmıştır. Testlerin ortalama güçlük düzeylerinin düşük olmasından 

dolayı s parametrelerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte maddelerin kabul 

edilebilecek parametre aralıklarında olduğu söylenebilir.  

Yapılandırılmış yanıtlı maddelere ait g ve s parametreleri ölçme değişmezliği açısından incelenmiştir. 

Yapılandırılmış yanıtlı maddelerin çoktan seçmeli maddeler ile birlikte hesaplanan parametreleri ile tek 

başına analizleri sonucunda elde edilen parametreler arasındaki farklar Fisher Z istatistiği ile 

hesaplanmıştır. Tablo 3’de hem iki koşul (YY Birleşik = Yapılandırılmış Yanıtlı Birleşik/ YY 

Ayrı=Yapılandırılmış Yanıtlı Ayrı) için madde parametreleri hem de Z testi sonuçları verilmiştir.  

 
Tablo 17. Yapılandırılmış Yanıtlı Maddeleri Ait Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi 

 YY Birleşik YY Ayrı  

  G S G S p 

1027 0,11 0,28 0,11 0,46 .001 

1025 0,11 0,24 0,06 0,14 .064 

7339 0,00 0,57 0,00 0,58 .896 

9796 0,20 0,36 0,22 0,38 .891 

1011_B 0,16 0,40 0,11 0,42 .658 

1016 0,21 0,32 0,14 0,32 .989 

1015_A 0,03 0,40 0,03 0,43 .429 

1014_A 0,25 0,39 0,25 0,45 .152 

1014_B 0,00 0,60 0,00 0,61 .925 

1023_A 0,07 0,47 0,07 0,58 .071 

1022_A 0,11 0,66 0,08 0,65 .921 

1021_A 0,02 0,50 0,02 0,57 .150 
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5017_B 0,01 0,54 0,00 0,57 .528 

5036_C 0,12 0,51 0,11 0,55 .605 

 

Tablo 3’de verilen parametre değerlerinin ortalamaları incelendiğinde birinci koşul için g=0,10 s= 0,44 

olarak ikinci koşul için g=0,08 s=0,47 olarak hesaplanmıştır. Bu maddelerde g parametrelerinin oldukça 

düşük s parametrelerinin ise beklenen değerin üzerinde olduğu görülmüştür. İki koşul için parametre 

değişmezliği incelendiğinde bir madde dışında bütün maddeler içn parametreler arasında anlamlı bir fark 

gözlenmemiştir.  

 

SONUÇ 

 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde tahmin parametresinin Yapılandırılmış yanıtlı 

maddelerde çoktan seçmeli maddelere göre manidar düzeyde düşük olduğu gözlenmiştir. Kaydırma 

parametresi için ise tam tersi bir durum söz konusundur. Bu durum parametrelerin üretilme koşulları madde 

formatlarının temel özellikleri göz önüne alındığında literatür ile uyumludur. Bununla birlikte 

yapılandırılmış yanıtlı maddelerin test içinde ve testten ayrı analizleri sonuçlarında elde edilen bulgular 

karma madde formatı kullanılan PISA, TIMSS gibi testlerde BTM analizleri yapmanın parametre 

değişmezliği açısından herhangi bir soruna yol açmayacağına işaret etmektedir.  
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Summary: There have been many studies about measuring higher-order thinking skills. CDM analyses are used to 

give many different statistical analyses besides giving detailed feedback. This research aims to reveal the relationship 

between the competencies determined using CDMs and the items that measure higher-order thinking skills. The four 

follow-up tests included in the study, included an average of 2865 students, 46 items and 4 mathematical 

competencies. “Communication and Association” § “Reasoning and Strategy Development” competencies have been 

found to make a significant difference in the items that measure higher-order thinking skills. 

 

Key Words: Cognitive diagnosis models, higher-order thinking skills 

 

INTRODUCTION  

This research is an experimental and longitudinal analysis about the ability of CDMs to measure higher-

order thinking skills. The aim of the research is to find out whether it is possible to measure the higher-

order thinking skills of the students in the CDMs and whether having a mathematical competence will make 

a difference in the probability of responding to items that have different level of difficulty. The 

mathematical competencies of the students in the study were measured with four follow-up tests and it has 

been found that some selected mathematical competencies have significant differences in being able to 

answer higher-order questions. 

Like structural equation models in CDM the relation of latent variables and items should be determined 

before analysis. The process in the models are identified as item quality matrix named as Q matrix. Q matrix 

is a pattern in which the attributes or skill vectors for a test are represented in columns and the items are 

represented in rows. Qualifications may be features, procedures, methods of invention, strategies, skills and 

other knowledge components determined by field specialists. Q matrix uses binary numbers in the form of 

1-0 to show whether the feature exists or not on that item. This numbering is first described by Fisher (1973) 

as "weighting" and is coded as 1 in case of i item contains k attribute and, 0 in case of absence (Başokçu, 

2014). 

The PISA framework has three dimensions. One of them is competency. The basic cognitive processes 

identified as being involved in the more general process of mathematization include the following: 

Reasoning; argumentation; communication; modelling; problem posing and solving; representation; using 

symbolic, formal and technical language and operations; and use of aids and tolls. A mathematical task 

may involve one or more of these processes at various levels of complexity. Following on from this, the 

competency dimension is divided into three clusters of processes at different levels of complexity to reflect 

the varying cognitive demands of mathematical tasks. The clusters are: (I) reproduction – processes 

involved in performing calculations, solving equations, reproducing memorized facts or “solving” well-

known routine problems; (ii) connections – processes involved in integrating information, making 

connections within and across mathematical domains, or solving problems using familiar procedures in 

context; (iii) reflection – process involved in recognizing and extracting the mathematics in problem 

situations, using that mathematics to solve problems, analyzing and developing models and strategies, or 

making mathematical arguments and generalizations (Oldham, 2002; Close, 2017).  

In the Q matrix constructed for the latent class analysis of the test, these PISA mathematical competencies 

have taken as the basis and these are; communication and association (CA), mathematization (M), reasoning 

and strategy development (RS), using symbolic and technical language (ST). 
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In addition to the Bloom Taxonomy and the Revised Taxonomy on higher-order thinking skills, various 

definitions are made in the literature and are expressed in different names (Lewis and Smith, 1993). These 

are names such as critical thinking, high-level cognitive processes, problem solving, transferring, causal 

thinking, or creative thinking. Higher-order thinking has been presented as a comprehensive term that 

includes these expressions (Lewis and Smith, 1993). According to Maiere (1937), higher-order thinking is 

not always a reasoning that carries numerical expressions, but a condition involving learning and necessity 

of being a part of the process (Aydın & Yılmaz, 2010). And in the Q matrix, there are names such as 

reasoning and association that are related to higher-order thinking skills. As the purpose of this research, 

these competencies, which are related to higher-order thinking, will be tried to be measured by the CDMs 

 

METHODOLOGY 

The research population consists of 448 secondary schools in 30 districts affiliated to Ministry of Education. 

There are 1822 branches and 45069 students at the 6th grade level in these schools. The confidence level 

and confidence interval statistics were used when determining the sample size (Oulte, 2011; Thompson, 

2012). When the confidence level was set at 99% and the confidence interval was set at t=2, the sample 

size was set at n=3809 for the population of 45069 (Lodico, Spaulding, & Voegtle, 2006). 

At the next stage, the schools in İzmir province were determined according to the provinces using stratified 

sampling and cluster random sampling methods, and a total of 148 branches and 4592 students in 20 schools 

were included in the survey for the research sample. With the final state of the sample size, the confidence 

interval of the sample has been reduced to t=1,77; meaning that the power to representing the universe has 

been increased. Because of the TUBİTAK project number 115K531 is an experimental and longitudinal 

study, it consists of 2 experimental and 1 control group. The number of students participating in the follow-

up tests is given in Table 1.  

The measuring instrument used in this research is 4 follow-up tests applied at different times in the 

TUBİTAK project number 115K531. Each follow-up test designed to measure higher-level thinking skills 

consists of two booklets. The descriptive statistics of the tests are given in Table 1. 

Table 1: The Descriptive Statistics of The Follow-Up Test 

 
Number of 

participants 
Number of items Item difficulty/ P (mean) Point-biserial / rpb (mean) 

Follow-up 1 2918 11 0,335 0,43 

Follow-up 2 2832 13 0,267 0,39 

Follow-up 3 2875 13 0,285 0,37 

Follow-up 4 2834 9 0,373 0,41 

It has been found that an average test item is difficult and has enough discrimination. 

 

FINDINGS 

The difficulty, discrimination, probability of mathematical competencies, and the mean of the students who 

answered the item correctly were obtained from each item in the four follow-up tests is given in the Table 

2.  

Reminding: “ST” – Using Symbolic and Technical Language, “CA” – Communication and Association, 

“M” – Mathematization, “RS” – Reasoning and Strategy Development. 

 

Table 2: Descriptive Statistics of the Items and Probabilities  

Follow-up  Item ST CA M RS Mean 
Follow-

up  
Item ST CA M RS Mean 
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1 1021 0,43 0,59 0,34 0,48 4,33 4 5017_A 1 0,33 0,61 0,93 4,35 

1 3690 0,37 0,45 0,88 0,52 4,61 4 5017_B 0,65 0,67 1 1 6,3 

1 1027 0,86 0,68 1 0,8 5,69 4 5036_A 0,35 0,39 0,77 0,82 4,36 

1 6728 0,52 0,6 0,33 0,53 4,92 4 5036_B 0,32 0,46 0,6 0,52 4,38 

1 1025 0,98 0,86 0,37 0,52 5,52 4 5036_C 0,3 0,33 0,6 0,46 4,38 

1 1032 0,45 0,53 0,35 0,73 4,73 4 5058_A 0,32 0,3 0,7 0,54 3,82 

1 1033 0,46 0,65 0,35 0,47 4,65 4 5058_B 0,33 0,34 0,84 0,55 4,12 

1 5158_B 0,52 0,73 0,36 0,85 5,06 4 5059 0,37 1 0,62 0,6 4,61 

1 7339 0,91 0,95 0,63 0,91 8,14 4 5057 0,3 0,29 0,6 0,56 3,74 

1 9796 0,48 0,76 0,35 0,5 4,92        

1 5158_C 0,56 0,63 0,35 0,68 5,16        

2 1011_A 0,53 0,57 0,53 0,95 4,66 3 1023_A 0,74 0,85 0,76 0,82 5,67 

2 1011_B 0,5 0,76 0,64 0,8 4,86 3 1023_B 0,58 0,53 0,47 0,48 4,58 

2 1011_C 0,49 0,64 0,49 0,61 4,44 3 1024 0,66 0,57 0,53 0,65 4,8 

2 1016 0,5 0,62 0,93 0,55 4,49 3 1028 0,63 0,56 0,52 0,96 4,57 

2 1015_A 0,52 0,83 0,87 0,6 5,4 3 1022_A 0,45 0,54 0,29 0,48 4,11 

2 1015_B 0,49 0,55 0,56 0,64 4,44 3 1022_B 0,59 0,51 0,99 0,58 4,69 

2 1017 0,52 0,56 0,52 0,45 4,59 3 1026 1 0,78 0,51 0,59 4,57 

2 1018 0,43 0,4 0,17 0,34 3,8 3 1020_A 0,62 0,66 0,56 0,55 4,6 

2 1014_A 0,51 0,92 0,54 0,48 4,42 3 1020_B 0,64 0,77 0,6 0,55 4,95 

2 1014_B 0,53 1 0,74 0,69 5,97 3 1020_C 0,61 0,78 0,53 0,54 4,73 

2 1014_C 0,47 0,52 0,48 0,45 4,32 3 1021_A 0,76 0,84 0,73 0,85 6,17 

2 1012_A 1 0,7 0,5 0,49 4,54 3 1021_B 0,55 0,55 0,5 0,53 4,72 

2 1012_B 1 0,68 0,47 0,47 4,48 3 1021_C 0,55 0,57 0,43 0,52 4,71 

To see whether having various mathematical competencies creates a difference in more difficult questions, 

the item difficulties of each of the 46 items in the four follow-up tests were accepted as a single distribution 

and Z scores were calculated from that distribution. In the generated Z score distribution, those with Z score 

-1 or lower are classified as "difficulty level 1", those with Z score +1 or higher are classified as "difficulty 

level 3", and the remaining members of the distribution are classified as "difficulty level 2" and, the 

probability of each mathematical competencies being answered according to these difficulty levels is given 

in Table 3. 

 

 

Table 3: Probability of Response of Different Levels of Difficulties According to Different Competencies 

  
ST CA M RS 

Mean Mean Mean Mean 

Difficulty 

Levels 

1 0,651 0,811 0,717 0,764 

2 0,573 0,613 0,551 0,597 

3 0,496 0,501 0,551 0,593 

The probability of solving difficulty level 1 items with ST competency is 0,651; with CA competency is 

0,811; with M competency is 0,717; with RS competency is 0,764. The probability of solving difficulty 

level 2 items with ST competency is 0,573; with CA competency is 0,613; with M competency is 0,551; 
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with RS competency is 0,597. The probability of solving difficulty level 3 items with ST competency is 

0,496; with CA competency is 0,501; with M competency is 0,551; with RS competency is 0,593. 

One-way ANOVA was performed to determine if there is a significant effect on the probability of 

answering the question of having competency at different difficulty levels and, the results are in Table 4. 

Table 4: One Way ANOVA Result 

 Variance Source Sum of Squares Degree of Freedom 
Mean Square 

(Variance) 
F 

ST 

Between Groups 0,085 2 0,042 

1,067 Error 1,710 43 0,040 

Total 1,795 45  

CA 

Between Groups 0,355 2 0,177 

6,564** Error 1,162 43 0,027 

Total 1,517 45  

M 

Between Groups 0,164 2 0,082 

2,150 Error 1,638 43 0,038 

Total 1,802 45  

RS 

Between Groups 0,168 2 0,084 

3,398* Error 1,065 43 0,025 

Total 1,234 45   

*p<0,05 

**p<0,01 

As the result of ANOVA, with 99% confidence level, there is a significant difference among the probability 

of answering different difficulty items in the CA competence. With 95% confidence level, there is a 

significant difference among the probability of answering different difficulty items in the RS competence. 

Because of the analysis it was understood that those with M and ST competencies did not differ in their 

probability of answering questions at different difficulty levels.  

The Scheffe and Bonferroni post hoc tests were applied to find the difference between the average item 

difficulties for CA and RS mathematical competencies. According to ANOVA and post hoc tests, CA and 

RS competencies make a statistical difference in answering items that requires higher-order thinking skills. 

The Kruskal Wallis test from the nonparametric tests was performed to determine if there is a significant 

effect on the probability of answering the question of having competency at different difficulty levels and, 

the results are in Table 5. The reason for performing a nonparametric test with ANOVA is overcome the 

possible lack of sample size.  

Table 5: Kruskal Wallis Test Results 

  ST CA M RS 

Chi-Square 4,184 8,551* 4,333 5,067 

Degree of Freedom 2 2 2 2 

*p<0,05 

In the results, with 95% confidence level, there is a significant difference among the probability of 

answering different difficulty items in the CA mathematical competence. 

 

CONCLUSIONS 

When the research findings were examined, the existence of an expected relationship between the student 

competencies determined by the CDM analysis and the items aiming to measure higher-order thinking skills 
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was observed. This also points to a criterion-based finding of the validity of the competence exams 

determined for the CDMs. 

 

REFERENCES 

Aydın, N., & Yılmaz, A. (2010). The Effect of Constructivist Approach in Chemistry Education on 

Students’ Higher Order Cognitive Skills. H. U. Journal of Education, 39(2009), 57–68. 

Başokçu, T. O. (2014). The Cognitive Diagnostic Models for Estimating Students’ Ability and Their 

Applications. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1–32. 

Close, S. (2017). Educational Research Centre The Junior Cycle Curriculum and the PISA Mathematics 

Framework. The Irish Journal of Education, 37(2006), 53–78. 

 

  



399 

 

Paper ID: 206 

AKADEMİK PERFORMANS ÖLÇÜMLERİNDE MADDE FORMATININ 

BİLİŞSEL VE ÜST-BİLİŞSEL İZLEME BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Akif Güzel1, Elvan Başokçu2, Oğuz Başokçu3, Seher Özel3 

1Kent Üniversitesi, 2Bahçeşehir Okulları Güzelbahçe Kampüsü, 3Ege Üniversitesi 
 

Özet: Bu çalışmada öğrencilerin bilişsel ve üst-bilişsel izleme becerisi ölçümlerinde madde formatının etkisini 

belirlemek amaçlanmıştır. Kısaca, doğru ve yanlış bilgilerini ayırt edebilme becerisi olarak tanımlanabilecek üst-

bilişsel izlemenin birçok temel öğrenme çalışmasında kritik bir önemi bulunmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda 

kullanılan ölçme araçları son yıllarda genel olarak bilgisayar desteği ile uygulanmaktadır. Ancak özellikle başarı 

testleri için, özellikle öğrencilerin akademik becerilerini belirlemeye yönelik testler için, üst-bilişsel izleme 

yaklaşımları gündeme gelmektedir. Bu noktada öğrencilerin akademik başarıları ile ilişki üst-bilişsel becerilerini 

belirlemeye yönelik testlerde kullanılan madde formatı da bir değişken olarak öne çıkmaktadır. Araştırma örneklemi 

toplam 124 ilköğretim 5. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilere tekrarlı olarak aynı konuyu ölçen 10 soruluk 

çoktan seçmeli ve kısa cevaplı testler ikişer hafta ara ile uygulanmıştır. Testlerde aynı zamanda her bir soruya ilişkin 

üst-bilişsel izleme becerisini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin kısa 

cevaplı ve çoktan seçmeli madde formatındaki testler arasında üst bilişsel izleme beceri düzeyleri bakımından bir fark 

gözlenmemiştir. Özetle, sorunun nasıl yanıtlandığının, doğru ve yanlış yanıtları (bilgileri) ayırt edebilme becerisi 

üzerinde herhangi bir fark yaratmadığı gözlenmiştir.   
 

Anahtar Kelimeler: Üst-Bilişsel İzleme, Kısa Cevaplı Testler, Çoktan Seçmeli Testler 

 

GİRİŞ 

Üst-bilişsel izleme, üst düzey düşünme beceri arasında yer alan ve gerek kullanılan ölçme stratejilerinin 

karmaşıklığı gerekse diğer becerilere göre daha belirgin bir psikolojik yapıyı temsil eden bir özellik olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu beceri, psikoloji alanında birçok çalışmada temel değişken olarak yer almasına 

rağmen, özellikle eğitim alanında nicel çalışmalar içindeki oranının görece olarak beklenenin altında 

olduğu söylenebilir. Bu nedenle, araştırmada eğitim alanında üst-bilişsel izleme becerisinin özellikle 

öğrencilerin bilişsel becerilerini ölçen testlerde kullanılması durumunda oluşabilecek iç geçerlilik 

tehditlerinden biri kabul edilebilecek madde formatının etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır.  

Araştırmada kullanılan iki madde formatından birinin kısa cevaplı olmasının asıl sebebi kısa cevaplı 

maddelerin, öğrencinin yanıtı seçmesindense oluşturması gereken tek nesnel madde formatı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan kısa cevaplı maddelerin oluşturulması, çeldiriciler dışında iyi 

yapılandırılmış bir çoktan seçmeli maddenin yapılandırılmasına benzer (Gronlund, 1977). 

 

Üst Bilişsel İzleme 

Kısaca “bilginin bilgisi” (knowledge about knowledge) olarak tanımlanabilecek üst-biliş (Flavell, 1979) 

son yıllarda çok sayıda araştırmacının ilgisini çekmeye başlanmamıştır. Örneğin, katılımcının çalıştığı 

materyalin ne derece zor olduğuna karar verdiğinin gözlemlendiği ‘öğrenme kolaylığı’ (ease of learning 

EOL), yine katılımcıların özellikle tanıma testlerinde verdikleri yanıtları gerçekten hatırladıklarını ya da 

bellekten çağırmayıp bildiklerini düşündükleri olarak gözlemlenecebilecek ‘öğrenme kararı’ (judgment of 

learning JOL) veya ‘bilme hissi’ (feeling of knowing FOK) gibi beceriler birtakım standart prosedürlerle 

ölçülebilmektedir. Bu çalışmalar, özetle, bireylerin bilgileri (ör. testteki yanıtları) hakkında ne düzeyde bir 

farkındalığa sahip olduklarına dair becerilerini ampirik olarak ölçümleyebilmektir. Böylece, üst-bilişsel 

performansların araştırılması, bireylerin hangi bilgilere ya da diğer bir ifadeyle ne düzeyde doğru bilgiye 

sahip olduğunun saptanmasının yanında, sahip oldukları doğru ya da yanlış bilgiler hakkında ne düzeyde 

farkındalığa sahip olduklarını da belirleyebilmek için oldukça önemlidir. Diğer bir deyişle, bilgiye sahip 

olmaktan ya da bir testte yalnızca doğru yanıtları vermekten öte, raporlanan bilgilerin doğru ya da yanlış 

olduklarına dair farkındalığın ne düzeyde olduğunu ölçmek oldukça kritik bir gözlem olarak karşımıza 
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çıkmaktadır. Üst-biliş ölçülürken çeşitli teknikler kullanılabilirken (ör., EOL, JOL, FOK becerilerine ait 

standart prosedürler gibi), Sinyal Tespit Kuramı’na (STK) ait (Green ve Swets, 1966) ve Tip-2 olarak 

adlandırılan STK ile de (ör., Higham 2002) üst-bilişsel performanslar standart bir prosedürle 

ölçülebilmektedir. Bu ölçümlerde, özetle, katılımcılardan her yanıtı için raporlama yapmak isteyip 

istemediğine ait bir seçenek sunulur. Eğer katılımcı yanıt verebileceğini düşünüyorsa soruya “yanıt vermek 

istiyorum” seçeneğini işaretleyerek bir yanıt verir; ancak, yanıt veremeyeceğini düşünüyorsa da 

“yanıtlamak istemiyorum/yanıtlayamam/pas geçmek istiyorum” şeklinde bir seçeneği işaretler. Bu ikinci 

seçeneği seçmiş olsa bile katılımcıdan yine de kendisinin en doğru olarak düşündüğü yanıtı vermesi istenir. 

Son olarak da, katılımcı verdiğinin yanıtın doğru olduğundan ne kadar emin olduğunu bir eminlik düzeyi 

üzerinde derecelendirir. Buradaki temel varsayıma göre, eğer katılımcı doğru olan yanıtlarını ‘yanıt vermek 

istiyorum’ seçeneğiyle ve yüksek eminlik düzeyleriyle derecelendirmiş ve gerçekte yanlış yanıtlarını da 

‘yanıt vermek istemiyorum/pas geçmek istiyorum’ seçeneğini belirterek ve düşük eminlik düzeyleriyle 

derecelendirmişse, katılımcının doğru ve yanlış yanıtlarını iyi düzeyde ayırt edebildiği çıkarılabilir. 

Böylece, STK’nın isabet ve hatalı uyarı oranlarıyla hesaplanabilen üst-bilişsel izleme performansına ait 

değer böyle bir katılımcı için yüksek bir puan ortaya çıkarır. Bu puanlar, özetle her bir yığılmalı eminlik 

düzeyinde belirlenen isabet ve hatalı uyarım kesişimlerinin altında kalan ve bir karar vericinin etkinliği 

(receiver operating characteristics) olan ‘alan altı alan’ (area under curve [AUC]) hesaplamalarıyla 

yapılabilmektedir.   

 

Araştırmada üst-bilişsel izleme her bir soru için öğrencilerin soruyu çözüp çözemeyeceklerine dair önsel 

ölçüm ve soruya cevap verdikten sonra cevaplarının eminlik düzeyini ölçen 5’li Likert tipi anket ile elde 

edilmiştir. Araştırmada madde formatı olarak seçme yanıtlı madde türünden çoktan seçmeli test ve 

yapılandırılmış yanıtlı madde türünden kısa cevaplı test seçilmiştir.  

 

 

YÖNTEM 

Araştırma 138 ilk öğretim 5. sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Uygulamada kullanılan ölçme araçları, 

birbirlerine paralel olarak geliştirilmiş 10’ar soruluk çoktan seçmeli ve kısa cevaplı testlerdir. İki testin ikisi 

de bütün öğrencilere iki hafta ara ile uygulanmıştır. Uygulamada testlerin sıra etkisinin kontrol edilebilmesi 

amacıyla, örneklem rastgele olarak iki gruba ayrılmış ve ilk uygulamada bir gruba çoktan seçmeli diğer 

gruba kısa cevaplı ilk hafta testi olarak verilmiştir. Her iki testteki tüm maddelerde, üst-bilişsel izleme 

soruları (‘yanıt vermek istiyorum/istemiyorum’; yanıt vermek istemiyorum seçeneği seçilse bile en doğru 

düşündüğü yanıtın verilmesini bekleyen yönerge ve eminlik düzeyi derecelendirmesi) kullanılmıştır. 

Araştırmada, iki testin eşdeğerliği madde ve test istatistiklerinin karşılaştırılması ile belirlenmiştir. Üst-

bilişsel izleme becerisi ise Sinyal Tepki Kuramı kullanılarak eğri altı alan (AUC) analizi ile hesaplanmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırmada her iki test ve iki grup için madde ve test istatistikleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

 

 

Tablo 18: Testlere Ait Betimsel İstatistikler 

Test Ortalama 
Standart 

Sapma 

Ortalama 

Güçlük 

Ortalama Ayırt 

Edicilik 

Ortalama 

rpbis 
KR20 

Kısa Cevaplı 7,708 2,371 0,771 0,458 0,457 0,783 

Çoktan Seçmeli 7,659 2,173 0,766 0,474 0,427 0,723 

Tablo 1’de görüldüğü üzere uygulanan her iki testin öğrenci puan ortalamalarının birbirine eşit (t=0,47; 

sd=85; p>0,05), testlerin yeterli ayırt edicilik indekslerine ve güvenirlik katsayılarına sahip olduğu 

bulunmuştur. 
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Tablo 19: Testlere Ait Betimsel İstatistikler 

Test sıra Madde formatı Ortalama Standart sapma 

ÇS- KC 
ÇS 7,832 2,24 

KC 7,939 2,34 

KC- ÇS 
ÇS 8,007 2,18 

KC 7,892 2,31 

Not: ÇS=çoktan seçmeli, KC=kısa cevap 

 

Gruplar arasındaki farklılıklar iki yönlü varyans analiz ile incelenmiş ve grup faktör etkileşimi anlamsız 

bulunmuştur. Bu durum iki testin eşdeğer olduğunun ve testlerin sıra etkisinin bulunmadığının bir 

göstergesi olarak kabul edilebilir.  

 

Öğrencilerin çoktan seçmeli test ve kısa cevaplı testlerde üst-bilişsel izleme becerileri sinyal tespit kuramı 

ile eğri altı alanların hesaplanması yoluyla belirlenmiştir. Bu hesaplama sonucunda elde edilen AUC 

değerlerinin iki madde formatı için elde edilen puanları arsındaki farkın anlamlılığı ilişkili örneklemler t-

testi ile hesaplanmıştır. Analizler, her iki testi de alan ve üst-bilişsel izleme sorularını eksiksiz cevaplayan 

89 öğrenci üzerinden gerçekleştirilmiştir. Tabloda AUC ve düzeltilmiş AUC değerleri için ortalamalar 

arasındaki farkın anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 20: Üst-Bilişsel İzleme Ortalamaları (Eğri Altı Alan [AUC]) İçin İlişkili Örneklemler T-Testi 
Sonuçları 

test n Ortalama Standart sapma t df p 

AUC CS- AUC KC 89 .044 .31 1.45 88 .144 

AUCtemp CS- AUCtemp KC 89 .052 .28 1.58 88 .116 

Not: AUCtemp CS =  …, AUCtempt KC= 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi her iki madde formatı için hesaplanan AUC değerleri ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Aynı zamanda her iki test için hesaplanan üst-bilişsel 

izleme becerilerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

 

SONUÇ 

Araştırma bulgularına göre, bilişsel ve üst-bilişsel izleme becerilerde madde formatının etkili olmadığı 

görülmektedir. Araştırmacıların, üst-bilişsel izleme ölçümlerinde çoktan seçmeli testler gibi kısa cevaplı 

testlere de yer vermelerinin bir iç geçerlik problemi yaratmayacağı söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, 

katılımcının soruya ne şekilde yanıt verebileceğinin farklılaşması doğru ve yanlış yanıtlarını (bilgilerini) 

ayırt edebilme becerisinde herhangi bir fark yaratmadığı gözlemlenmiştir. Dikkat çeken bir başka sonuç 

ise, her iki test için öğrencilerin bilişsel performanslarının çok yüksek olmasına rağmen üst-bilişsel izleme 

düzeylerinin oldukça düşük olduğudur. Bu anlamda, öğrenciler madde formatından bağımsız olarak doğru 

bilgileri (yanıtları) yüksek düzeyde verebilmelerine rağmen doğru yanıtlarının doğru yanıtş yanıtlarının ise 

yanlış olduğuna dair farkındalıklarının çok düşük olduğunu gözlemlenmiştir. İleriki araştırmaların bu üst 

düzey becerinin arkasında yatan faktörleri saptaması ve bu beceriyi arttırmaya yönelik eğitim metotlarına 

odaklanmalarının oldukça kritik olduğunu düşünülmektedir.  
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Özet: Bu araştırmanın amacı TIMSS 2015 Türkiye uygulamasında okul, ev ve öğrenci özelliklerinin 4. sınıf 

öğrencilerinin matematik bilişsel becerilerine (bilme, uygulama ve akıl yürütme) etkisini çok düzeyli yapısal eşitlik 

modellemesiyle incelemektir. Bu kapsamda okulun akademik başarıya verdiği önem, varlıklı ailelerden gelen 

öğrenciler, öğrenme için ev kaynakları, okul öncesinde erken okuryazarlık-aritmetik aktivitesi ile görevleri ve 

öğrencilerin matematikteki özgüveni değişkenleriyle bilme, uygulama ve akıl yürütme becerileri arasında öğrenci ve 

öğretmen düzeyinde modeller elde edilmiştir. Araştırma korelasyonel desene ait yordayıcı korelasyonel desen 

türündedir. Araştırmanın örneklemini TIMSS 2015 Türkiye uygulamasına katılan 4. sınıf düzeyindeki 6456 öğrenci, 

251 öğretmen ve 242 okul oluşturmaktadır. Analizlerde robust maksimum likelihood parametre kestirim yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre bilme, uygulama ve akıl yürütme becerilerine yönelik kurulan iki düzeyli 

yol modellerinin veri ile iyi uyum gösterdiği; öğrenci düzeyinde tüm değişkenlerin öğrencilerin ilgili becerisinin 

yaklaşık %40’ını ve öğretmen düzeyinde yaklaşık %70’ini açıkladığı tespit edilmiştir. Tüm modellerde yol 

katsayılarının genel olarak pozitif düzeyde orta ve yüksek etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bilme, uygulama 

ve akıl yürütme becerilerine ait elde edilen modellerdeki en yüksek yol katsayısının, öğrenci düzeyinde varlıklı 

ailelerden gelen öğrenciler ile okulun akademik başarıya verdiği önem arasında; öğretmen düzeyinde okul öncesinde 

erken okuryazarlık aritmetik aktivitesi ile erken okuryazarlık ve aritmetik görevleri arasında olduğu bulunmuştur. En 

düşük yol katsayısının ise öğrenci düzeyinde erken okuryazarlık ve aritmetik görevleri ile bilişsel beceriler arasında 

olduğu görülmüştür. Öğretmen düzeyindeki en düşük yol katsayısının ise bilme ve uygulama için okulun akademik 

başarıya verdiği önem ile ilgili beceri, akıl yürütme için erken okuryazarlık ve aritmetik görevleri ile akıl yürütme 

arasında olduğu saptanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: TIMSS 2015, 4. sınıf, matematik, bilişsel beceri, çok düzeyli yapısal eşitlik modellemesi 
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Özet: Bu araştırmada PISA 2105 uygulaması fen okuryazarlığı testi maddelerinin kağıt ve bilgisayar temelli uygulama 

durumlarına göre olası değişen madde fonksiyonlarının (DMF) belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede kağıt ve 

bilgisayar temelli uygulamalarda ortak 88 adet madde olduğu belirlenmiştir. Bu maddelerin yer aldığı veri setleri 

düzenlenerek maddeler altı veri setinde gruplandırılmıştır. DMF birinci grup analizler, testi kağıt olarak alan tüm 

ülkelerin verileri ve bilgisayar temelinde alan tüm ülkelerin verileri temel alınarak yapılmıştır (DMF 1). Buna ek 

olarak ikinci grup analizler ise yine testi kağıt olarak alan tüm ülkelerin verileri ve bilgisayar temelinde alan, ancak 

fen okuryazarlığı puan ortalaması OECD ortalamasının altında yer alan ülkelerin verileri temel alınarak yapılmıştır 

(DMF 2). DMF analizleri madde tepki kuramı yöntemlerinden Raju (2 parametreli lojistik [2PL] model) yöntemi ile 

yapılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda DMF 1 analizlerinin sonucunda toplam 56 maddede ve DMF 2 

analizlerinin sonucunda ise toplam 43 maddede DMF tespit edilmiştir. Her iki uygulamada örtüşen DMF’li madde 

sayısının ise 38 olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan tüm analizlerde DMF’nin genellikle kağıt temelli uygulama 

lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: PISA, fen okuryazarlığı, değişen madde fonksiyonu, Raju 

 

GİRİŞ  

Eğitim ve psikoloji alanlarındaki araştırmalarda ve uygulama sahasında, son yıllarda bilgisayar temelli 

test/ölçek uygulamalarının sayısının giderek arttığı gözlenmektedir. Pratik açıdan bakıldığında bilgisayar 

teknolojisindeki gelişmeler, teknoloji maliyetlerinin giderek azalması, veri girişinin, puanlamanın ve 

analizlerin daha az hatayla yapılmasına olanak sağlaması, raporlaştırmanın kolaylaşması, hızlı sonuç alma, 

bazı uygulamalarda birden çok test uygulamasına katılma özgürlüğü ve pek çok neden araştırmacıları ve 

uygulayıcıları bilgisayar temelli test uygulamalarına yöneltmektedir. Ölçme ve değerlendirme bilimi 

açısından bakıldığında ise özellikle madde tepki kuramı (MTK) çerçevesinde geliştirilen bilgisayar temelli 

test uygulamalarının pek çok avantaj sağladığı düşünülebilir ve test uygulamalarında gelecekte nasıl bir yol 

izleneceği kestirilebilir. van der Linden ve Glas’a göre (2010), günümüzde bilgisayar teknolojisinin 

ilerlemesiyle bilgisayar temelli ya da bilgisayar uyarlamalı test (Computer Adaptive Test) uygulamasının 

gelişmesiyle daha önce kestirilen madde parametrelerine duyulan gereksinim artacaktır. Böylece 

parametresi bilinen maddeler aracılığıyla daha az madde ile daha doğru sonuçlar alınabilmesi olanaklı hale 

gelecektir (Akt.: Doğan ve Kılıç, 2017). Bilgisayar temelli test uygulamalarının sağladığı avantajların 

özünde daha önceden denenmiş ve belirli psikometrik niteliklere sahip olan maddeler ve dolayısıyla ölçme 

araçları ile test etme durumu söz konusudur. Bu da şüphesiz ki, bireyler hakkında daha isabetli kararlar 

alınabilmesine olanak sağlamaktadır.  

PISA uygulamaları bilindiği üzere gerek katılımcı ülke sayısının ve gerekse araştırmaya katılan öğrenci 

sayısının büyük olması nedeniyle en büyük eğitim araştırmalarından biri olarak kabul edilmektedir. 2015 

uygulamasına kadar değerlendirmede ağırlıklı olarak kağıt temelli test uygulamaları (KTU) esas alınmıştır. 

Ancak PISA 2015 uygulamasında öğrenci becerilerinin birincil değerlendirme biçimi olarak ilk kez 

bilgisayar temelli uygulama (BTU) esas alınmıştır. Testlerin kağıt-kalem biçiminde uygulanması, katılımcı 

ülkelere bir alternatif olarak sunulsa da, ülkelerin çoğunluğu BTU’yu tercih etmişlerdir. KTU, bilgisayar 
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temelli test uygulama açısından yeterli ekonomik kaynaklara sahip olmayan 14 ülkede uygulanmıştır 

(Organization of Economic Co-operation and Development, 2017). 

Eğitimde ve psikolojide ölçmenin geleceğinde özellikle MTK çerçevesinde bilgisayar temelli test 

uygulamalarının giderek yaygınlaşacağını öngörmek olanaklıdır. Ancak hem KTU hem de BTU’nun bir 

arada yapıldığı araştırmalarda, araştırmacıların iki farklı uygulama bağlamında testlerin eşdeğerliliğini 

belirleme ve sağlama yükümlülükleri vardır. Bu bağlamda Amerikan Psikoloji Birliği (APA) 1986 yılında 

bilgisayar destekli test ve yorumlama kılavuzunu yayınlamıştır. Kılavuzda bilgisayar temelli testlerin ve 

geleneksel kağıt-kalem testlerinin puan eşdeğerliliğinin sağlanması gerektiği, diğer bir deyişle alternatif 

yolla test edilen bireylerin puan sıralarının birbirine yakın olması ve puan dağılımlarının ortalamaları, 

dağılımları çerçevesinde yaklaşık olarak aynı olmasının önemi vurgulanmaktadır (American Psychological 

Association, 1986; Green, 1991).  

Bu çerçevede araştırmanın amacı PISA 2105 uygulaması fen okuryazarlığı testi maddelerini KTU ve BTU 

durumlarına göre değişen madde fonksiyonları açısından incelemektir. Bu doğrultuda şu sorulara yanıt 

aranmıştır: 

Fen okuryazarlığı testinde KTU ve BTU durumlarına göre 

1. tüm örneklem bağlamında, değişen madde fonksiyonu veren madde(ler) var mıdır? 

2. BTU’da, fen okuryazarlığı testinde OECD puan ortalamasının altında kalan ülkelerin verileri 

bağlamında, değişen madde fonksiyonu veren madde(ler) var mıdır? 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada PISA 2015 uygulamasında yer alan fen okuryazarlığı maddelerinin KTU ve BTU 

durumlarına göre değişen madde fonksiyonlarının incelenmesi nedeniyle çalışmanın betimsel olduğu 

düşünülebilir. Araştırmada PISA uygulaması fen okuryazarlığı bağlamında kullanılan maddelerin DMF 

düzeylerine ilişkin bilgi elde etme amaçlandığı için uygulama alanına yönelik çıkarımlar elde edilebilir. 

İşlem: PISA 2015 uygulamasında biri özel gereksinimi olan öğrenciler için olmak üzere toplam 97 kitapçık 

kullanılmıştır. İlk 30 kitapçık kağıt ve sonrasındaki 67 kitapçık ise bilgisayar temelli uygulanmıştır. 

Maddeler kitapçıktan kitapçığa ve hatta aynı kitapçık içinde farklı maddelere yanıt veren örneklemler de 

değişebilmektedir. Fen okuryazarlığı testi için hem KTU hem de BTU’da ortak kullanılan 88 adet madde 

olduğu belirlenmiştir. Bu maddelerin kitapçıklara ve aynı kitapçık içinde farklı örneklemdeki bireylere 

uygulanması nedeniyle maddeler 6 grupta toplanmıştır. Buna göre 1. ve 2. grup maddeler için 1 ve 31 nolu 

kitapçıkların, 3. ve 4. grup maddeler için 2 ve 34 nolu kitapçıkların ve 5. ve 6. grup maddeler içinse 3 ve 

36 nolu kitapçıkların verileri temel alınmıştır. Kitapçık numaralarının seçiminde örneklem büyüklüğü 

dikkate alınmıştır. Veri setleri belirlendikten sonra maddelere ulaşamayan katılımcıların bulunduğu satırlar 

silinmiş ve puanlar kategorik veriye dönüştürülmüştür.  

Veriler: Bu çalışmada PISA 2015 uygulamasının verisi kullanılmıştır. DMF 1 ve DMF 2 analizlerinin 

yapıldığı veri setleri için madde gruplarına ve uygulama biçimlerine göre kitapçık numaraları, madde 

sayıları, kişi sayıları ve toplam kişi sayılarına ilişkin özellikleri ve betimsel istatistikler Tablo 1’de 

sunulmuştur. 

Tablo 1. DMF Analizleri İçin Temel Alınan Fen Okuryazarlığı Testi Verilerinin Betimsel Özellikleri  

 DMF 1 Analizleria 

 1. Grup 

Madde 

2. Grup 

Madde1 

3. Grup 

Madde 

4. Grup 

Madde2 

5. Grup 

Madde 

6. Grup 

Madde3 

 KTU4 BTU5 KTU BTU KTU BTU KTU BTU KTU BTU KTU BTU 

Kitapçık No 1 31 1 31 2 34 2 34 3 36 3 36 

Madde Sayısı 21 18 17 10 13 9 
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n 1722 1973 1722 1409 1902 1790 1902 2086 2285 1967 2285 2139 

Toplam 3695 3131 3692 3988 4252 4424 

 DMF 2 Analizlerib 

n 1722 865 1722 549 1902 720 1902 918 2285 806 2285 955 

Toplam 2587 2271 2622 2820 3091 3240 
a Kağıt ve bilgisayar temelli uygulamaların yapıldığı tüm ülkelerin verisi, b Bilgisayar temelli uygulamada fen okuryazarlığı testinde 

OECD puan ortalamasının altında yer alan ülkeler (kitapçık no ve madde sayıları DMF1 için verilen değerler ile aynıdır), 1 1 ve 31 nolu 

kitapçıklarda farklı bir madde grubuna yanıt veren diğer bir örneklem, 2 2 ve 34 nolu kitapçıklarda farklı bir madde grubuna yanıt veren 

diğer bir örneklem, 3 3 ve 36 nolu kitapçıklarda farklı bir madde grubuna yanıt veren diğer bir örneklem, 4 Kağıt temelli uygulama, 6 

Bilgisayar temelli uygulama 

Verilerin Analizi: PISA uygulamasında testleri 14 ülke (Arnavutluk, Cezayir, Endonezya, Gürcistan, 

Kosova, Lübnan, Makedonya, Malta, Moldovya, Romanya, Porto Riko, Trinidad ve Tobago, Ürdün ve 

Vietnam) KTU, diğer ülkeler ise BTU bağlamında almışlardır. DMF 1 analizleri adı geçen 14 ülkenin 

verileri ile tüm ülkelerin verileri bağlamında yapılmıştır. Ancak analizler sonucunda ortaya çıkacak olası 

DMF’ler için karşılaştırılan ülke özellikleri, sosyo-ekonomik yapı gibi karıştırıcı birtakım değişkenler 

olabileceği noktasından hareketle BTU alan ülkeler açısından veri setleri, fen okuryazarlığı testi OECD 

puan ortalamasının altında kalanlar biçiminde yeniden düzenlenmiştir. Her ne kadar bahsi geçen yanıltıcı 

olabilecek grup özellikleri açısından, bire bir özdeş gruplar belirlenememiş olsa da, DMF 2 analizlerine 

temel alınan verilerde KTU ve BTU alan ülkelerin görece birbirine yakın demografik özellikler gösterdiği 

kabul edilmiştir. 

DMF analizleri MTK yöntemlerinden biri olan Raju (2 parametreli lojistik [2PL] model) ile 

gerçekleştirilmiştir. Raju’nun alan indeksleri yönteminde, odak ve referans gruptan elde edilen madde 

parametreleri ya da madde karakteristik eğrileri karşılaştırılır. Aynı düzlem üzerine konulan madde 

karakteristik eğrileri eğer çakışır ya da madde karakteristik eğrileri arasındaki alanın ölçümü sıfır olursa 

yanlılığın olmadığına karar verilir. Madde karakteristik eğrileri arasındaki alanın büyüklüğü sıfırdan 

uzaklaştıkça, maddenin yanlılığı da artmaktadır (Raju, 1990). Ayrıca Raju’nun alan indekslerinde DMF’ye 

ilişkin elde edilen değer negatif ya da pozitif olabilir. Eğer değer negatifse odak grup lehine, pozitifse 

referans grup lehine DMF’nin varlığından söz edilebilir (Kleinman ve Teresi, 2016).  Raju’nun alan 

indeksinde kullanılan hipotez testinde anlamlılık düzeyi .05 olarak seçilmiştir. 

 

BULGULAR 

Fen okuryazarlığı testinin birinci grup maddeleri için kağıt ve bilgisayar temelli uygulama durumlarına 

göre DMF’ye ilişkin elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Fen Okuryazarlığı 1. Grup Maddeleri Kağıt ve Bilgisayar Temelli Uygulama 

Durumuna Göre DMF Bulguları (Kağıt Temelli 1 ve Bilgisayar Temelli 31 Nolu Kitapçıklar, 

1. Bölüm) 

  RAJU DMF 1a RAJU DMF 2b 

 Madde Stat. p Stat. p 

1. Dünyanın Sıcaklığı - M01  -7.9262 .0000*** -5.0374 .0000*** 

2. Dünyanın Sıcaklığı - M03  -4.0445 .0001*** -4.4024 .0000*** 

3. Dünyanın Sıcaklığı - M04  -2.1856 .0288* -1.5308 .1258 

4. Yabani Yulaf Otu - M01  -3.8041 .0001*** -2.2831 .0224* 

5. Yabani Yulaf Otu - M03  -4.7071 .0000*** -3.1012 .0019** 

6. Yabani Yulaf Otu - M04  -1.8115 .0701  -2.1981 .0279* 

7. Yabani Yulaf Otu - M05  .8765 .3807 .6831 .4946 

8. Açık Havada Yemek - M02  -1.5137 .1301 -.8505 .3950 

9. Açık Havada Yemek - M06  -3.0343 .0024** -2.9284 .0034** 

10. Hava Yastıkları - M01  3.2243 .0013** -1.6523 .0985 

11. Hava Yastıkları - M02  -2.1809 .0292* 1.8193 .0689 

12. Hava Yastıkları - M03  -2.0894 .0367* -2.7810 .0054** 
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13. Dinozorların Yok Oluşu - M01  -2.4225 .0154* -1.3931 .1636 

14. Dinozorların Yok Oluşu - M03 [Kısım A]  -3.3554 .0008*** -3.0015 .0027** 

15. Dinozorların Yok Oluşu - M03 [Kısım B]  -.6466 .5179 -.5402 .5891 

16. Dinozorların Yok Oluşu - M03 [Kısım C]  4.6437 .0000*** 3.3405 .0008*** 

17. Dinozorların Yok Oluşu - M03  -5.2913 .0000*** -4.8008 .0000*** 

18. Dinozorların Yok Oluşu - M04  -1.7555 .0792  -2.0086 .0446* 

19. Orman Yangınları - M01  -1.7428 .0814  -.6034 .5463 

20. Orman Yangınları - M07  2.7156 .0066** 1.6862 .0918 

21. Orman Yangınları - M05  -2.5623 .0104* -1.4848 .1376 
a Kağıt ve bilgisayar temelli uygulamaların yapıldığı tüm ülkelerin verisi 
b Bilgisayar temelli uygulamada fen okuryazarlığı testinde OECD puan ortalamasının altında yer alan 

ülkeler 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001  

Tablo 2’de görüldüğü üzere DMF 1 analizleri sonucunda 12’si KTU ve 3’ü BTU lehine toplam 15 maddede; 

DMF 2 analizleri sonucunda ise 10’u KTU ve 1’i BTU lehine toplam 11 maddede DMF olduğu 

belirlenmiştir. Her iki analizde de DMF olduğu belirlenen ortak madde sayısının ise 9 (8’si KTU ve 1’i 

BTU lehine) olduğu belirlenmiştir.  

Fen okuryazarlığı testinin ikinci grup maddeleri için kağıt ve bilgisayar temelli uygulama durumlarına göre 

DMF’ye ilişkin elde edilen bulgular Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Fen Okuryazarlığı 2. Grup Maddeleri Kağıt ve Bilgisayar Temelli Uygulama 

Durumuna Göre DMF Bulguları (Kağıt Temelli 1 ve Bilgisayar Temelli 31 Nolu 

Kitapçıklar, 2. Bölüm) 

  RAJU DMF 1a RAJU DMF 2b 

 Madde Stat. p Stat. p 

1. Süt - M01  4.4415 .0000*** 2.6241 .0087** 

2. Süt - M02  -2.6394 .0083** -3.0406 .0024** 

3. Süt - M03  4.2240 .0000*** -5.9077 .0000*** 

4. Süt - M04  1.5463 .1220 .9486 .3428 

5. Kaşıklar - M01  -.3496 .7266 -.4818 .6300 

6. Antibiyotikler - M01  2.8118 .0049** 1.2964 .1949 

7. Antibiyotikler - M02  -2.6878 .0072** -3.0601 .0022** 

8. Antibiyotikler - M03  1.9534 .0508 1.0087 .3131 

9. Plastik Çağı- M06   2.6234 .0087** -1.1196 .2629 

10. Plastik Çağı - M04  .6071 .5438 1.3500 .1770 

11. Plastik Çağı - M05  2.7137 .0067** 1.6219 .1048 

12. Deneysel Sindirim - M02  -1.1566 .2474 .5605 .5751 

13. Deneysel Sindirim - M03  1.0395 .2986 .8993 .3685 

14. Deneysel Sindirim - M04  3.2716 .0011** 1.7171 .0860 

15. Penguen Adası - M03  3.1968 .0014** 1.5910 .1116 

16. Penguen Adası - M05  1.8652 .0622 1.5466 .1220 

17. Penguen Adası - M02  -.2061 .8367 .6577 .5107 

18. Penguen Adası - M04  -.5851 .5585 -1.4231 .1547 
a Kağıt ve bilgisayar temelli uygulamaların yapıldığı tüm ülkelerin verisi 
b Bilgisayar temelli uygulamada fen okuryazarlığı testi OECD puan ortalamasının altında yer alan 

ülkeler 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001  

Tablo 3’te görüldüğü üzere DMF 1 analizleri sonucunda 2’si KTU ve 7’si BTU lehine toplam 9 maddede; 

DMF 2 analizleri sonucunda ise 3’ü KTU ve 1’i BTU lehine toplam 4 maddede DMF olduğu belirlenmiştir. 

Her iki analizde de DMF olduğu belirlenen ortak madde sayısının ise 4 (2’si KTU ve 1’i BTU lehine) 

olduğu belirlenmiştir. Ancak Süt - M03 kodlu maddede DMF 1’e göre BTU, DMF 2’ye göre KTU lehine 

DMF olduğu tespit edilmiştir. 
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Fen okuryazarlığı testinin üçüncü grup maddeleri için kağıt ve bilgisayar temelli uygulama durumlarına 

göre DMF’ye ilişkin elde edilen bulgular Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Fen Okuryazarlığı 3. Grup Maddeleri Kağıt ve Bilgisayar Temelli Uygulama 

Durumuna Göre DMF Bulguları (Kağıt Temelli 2 ve Bilgisayar Temelli 34 Nolu 

Kitapçıklar, 1. Bölüm) 

  RAJU DMF 1a RAJU DMF 2b 

 Madde Stat. p Stat. p 

1. Farklı İklimler - M01  2.0176 .0436* .4867 .6265 

2. Farklı İklimler - M02  -.9266 .3541 .6793 .4970 

3. Farklı İklimler - M04  -1.5680 .1169 -.9233 .3558 

4. İyi Titreşimler - M02  -3.8619 .0001*** -2.2416 .0250* 

5. İyi Titreşimler - M04  1.6988 .0894 1.0663 .2863 

6. Sütteki Bakteriler - M01  3.2613 .0011** .8673 .3858 

7. Sütteki Bakteriler - M03  -1.3576 .1746 1.6333 .1024 

8. Sütteki Bakteriler - M05  1.8906 .0587 .6546 .5127 

9. Gelişme ve Afet - M02  2.8649 .0042** 1.7038 .0884 

10. Gelişme ve Afet - M03  7.8132 .0000*** -5.0183 .0000*** 

11. Gelişme ve Afet - M04  -2.3444 .0191* 1.8923 .0585 

12. Yeşil Parklar - M01  2.4220 .0154* 2.0472 .0406* 

13. Yeşil Parklar - M02  2.9252 .0034 1.7972 .0723 

14. Yeşil Parklar - M03  -2.3609 .0182 2.1178 .0342* 

15. Güneş Enerjisi Üretimi M07  -1.8163 .0693 -.6873 .4919 

16. Güneş Enerjisi Üretimi M02  1.3893 .1647 1.9275 .0539 

17. Güneş Enerjisi Üretimi M08  -2.0380 .0415 -1.9235 .0544 
a Kağıt ve bilgisayar temelli uygulamaların yapıldığı tüm ülkelerin verisi 
b Bilgisayar temelli uygulamada fen okuryazarlığı testi OECD puan ortalamasının altında yer alan 

ülkeler 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001  

Tablo 4’te görüldüğü üzere DMF 1 analizleri sonucunda 2’si KTU ve 5’i BTU lehine toplam 7 maddede; 

DMF 2 analizleri sonucunda ise 2’si KTU ve 2’si BTU lehine toplam 4 maddede DMF olduğu 

belirlenmiştir. Her iki analizde de DMF olduğu belirlenen ortak madde sayısının ise 3 (1’i KTU ve 1’i BTU 

lehine) olduğu tespit edilmiştir. Ancak Gelişme ve Afet - M03 kodlu maddede DMF 1’e göre BTU, DMF 

2’ye göre KTU lehine DMF olduğu tespit edilmiştir. 

Fen okuryazarlığı testinin dördüncü grup maddeleri için kağıt ve bilgisayar temelli uygulama durumlarına 

göre DMF’ye ilişkin elde edilen bulgular Tablo 5’te verilmiştir.  

Tablo 5. Fen Okuryazarlığı 4. Grup Maddeleri Kağıt ve Bilgisayar Temelli Uygulama 

Durumuna Göre DMF Bulguları (Kağıt Temelli 2 ve Bilgisayar Temelli 34 Nolu 

Kitapçıklar, 2. Bölüm) 

  RAJU DMF 1a RAJU DMF 2b 

 Madde Stat. p Stat. p 

1. Kalp Ameliyatı - M01  -5.0106 .0000*** -5.1900 .0000*** 

2. Kalp Ameliyatı - M02  -4.4567 .0000*** -3.7141 .0002*** 

3. Kalp Ameliyatı - M03  -4.0995 .0000*** -4.3544 .0000*** 

4. Radyoterapi - M04  3.3033 .0010*** -2.1766 .0295* 

5. Radyoterapi - M01  -2.4163 .0157* -.5142 .6071 

6. Radyoterapi - M02  -5.9458 .0000*** -5.3980 .0000*** 

7. Radyoterapi - M03  -5.2104 .0000*** -5.0706 .0000*** 

8. Su Yosunları - M01  -4.6386 .0000*** -5.8268 .0000*** 

9. Su Yosunları - M02  -4.9997 .0000*** -3.1326 .0017** 

10. Su Yosunları - M06  -5.3067 .0000*** -3.6847 .0002*** 
a Kağıt ve bilgisayar temelli uygulamaların yapıldığı tüm ülkelerin verisi 
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b Bilgisayar temelli uygulamada fen okuryazarlığı testi OECD puan ortalamasının altında yer alan 

ülkeler 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001  

Tablo 5’te görüldüğü üzere DMF 1 analizleri sonucunda 9’u KTU ve 1’i BTU lehine toplam 10 maddede; 

DMF 2 analizleri sonucunda ise tümü KTU lehine 9 maddede DMF olduğu belirlenmiştir. Her iki analizde 

de DMF olduğu belirlenen ortak madde sayısının 9 (8’i KTU lehine) olduğu belirlenmiştir. Ancak 

Radyoterapi - M04 kodlu maddede DMF 1’e göre BTU, DMF 2’ye göre KTU lehine DMF olduğu tespit 

edilmiştir. 

Fen okuryazarlığı testinin beşinci grup maddeleri için kağıt ve bilgisayar temelli uygulama durumlarına 

göre DMF’ye ilişkin elde edilen bulgular Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6. Fen Okuryazarlığı 5. Grup Maddeleri Kağıt ve Bilgisayar Temelli Uygulama 

Durumuna Göre DMF Bulguları (Kağıt Temelli 3 ve Bilgisayar Temelli 36 Nolu 

Kitapçıklar, 1. Bölüm) 

  RAJU DMF 1a RAJU DMF 2b 

 Madde Stat. p Stat. p 

1. Penisilin İmalatı - M06  .5852 .5584 -1.3054 .1917 

2. Penisilin İmalatı - M07  -2.4886 .0128* -2.3398 .0193* 

3. Manyetik Hava Yastığı Treni - M01  -2.7355 .0062** 2.8085 .0050** 

4. Manyetik Hava Yastığı Treni - M04  -4.6788 .0000*** -3.1930 .0014** 

5. Yangın Söndürme - M01  -1.6598 .0970 -2.7414 .0061** 

6. Yangın Söndürme - M03  -1.9277 .0539 -2.0459 .0408* 

7. Yangın Söndürme - M04  -2.0246 .0429* -3.0426 .0023** 

8. Yangın Söndürme - M06  6.4459 .0000*** -3.9146 .0001*** 

9. Su - M01  -5.3939 .0000*** -3.5604 .0004*** 

10. Su - M02  -2.1097 .0349* -1.7800 .0751 

11. Su - M03a  7.6367 .0000*** 3.4804 .0005*** 

12. Su - M03b  3.2837 .0010*** -1.3176 .1877 

13. Ay - M01  -2.2769 .0228* -2.5691 .0102* 
a Kağıt ve bilgisayar temelli uygulamaların yapıldığı tüm ülkelerin verisi 
b Bilgisayar temelli uygulamada fen okuryazarlığı testi OECD puan ortalamasının altında yer alan 

ülkeler 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001  

Tablo 6’da görüldüğü üzere DMF 1 analizleri sonucunda 7’si KTU ve 3’ü BTU lehine toplam 10 maddede; 

DMF 2 analizleri sonucunda ise 8’i KTU ve 2’si BTU lehine yine toplam 10 maddede DMF olduğu 

belirlenmiştir. Her iki analizde de DMF olduğu belirlenen ortak madde sayısının ise 8 (5’i KTU ve 1’i BTU 

lehine) olduğu belirlenmiştir. Ancak iki maddede yine çelişkili DMF bulgusu elde edilmiştir. Manyetik 

Hava Yastığı Treni - M01 kodlu maddede DMF 1’e göre KTU, DMF 2’ye göre BTU lehine; Yangın 

Söndürme - M06 kodlu maddede ise DMF 1’e göre BTU, DMF 2’ye göre KTU lehine DMF olduğu tespit 

edilmiştir. 

Son olarak fen okuryazarlığı testinin altıncı grup maddeleri için kağıt ve bilgisayar temelli uygulama 

durumlarına göre DMF’ye ilişkin elde edilen bulgular Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7. Fen Okuryazarlığı 6. Grup Maddeleri Kağıt ve Bilgisayar Temelli Uygulama 

Durumuna Göre DMF Bulguları (Kağıt Temelli 3 ve Bilgisayar Temelli 36 Nolu 

Kitapçıklar, 2. Bölüm) 

  RAJU DMF 1a RAJU DMF 2b 

 Madde Stat. p Stat. p 

1. Buz Mumyası - M01  5.3982 .0000*** -2.4127 .0158* 

2. Buz Mumyası - M02  1.6110 .1072 1.4318 .1522 

3. Büyük ve Küçük - M01  -2.1407 .0323* -3.2059 .0013** 

4. Büyük ve Küçük - M02  -.9215 .3568 .6374 .5239 

5. Büyük ve Küçük - M03  4.4590 .0000*** 4.2907 .0000*** 
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6. Güney Yağmur Ormanı - M01  6.2239 .0000*** -5.5409 .0000*** 

7. Güney Yağmur Ormanı - M02  -1.0411 .2978 -1.3088 .1906 

8. Güney Yağmur Ormanı - M03  4.4915 .0000*** 5.5834 .0000*** 

9. Gelgit Enerjisi - M01  -1.7884 .0737 -1.8502 .0643 
a Kağıt ve bilgisayar temelli uygulamaların yapıldığı tüm ülkelerin verisi 
b Bilgisayar temelli uygulamada fen okuryazarlığı testi OECD puan ortalamasının altında yer alan 

ülkeler 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001  

Tablo 7’de görüldüğü üzere DMF 1 analizleri sonucunda 1’i KTU ve 4’ü BTU lehine toplam 5 maddede; 

DMF 2 analizleri sonucunda ise 3’ü KTU ve 2’si BTU lehine yine toplam 5 maddede DMF olduğu 

belirlenmiştir. Her iki analizde de DMF olduğu belirlenen ortak madde sayısının 5 (1’i KTU ve 2’si BTU 

lehine) olduğu belirlenmiştir. Ancak iki maddede yine çelişkili DMF bulgusu elde edilmiştir. Buz Mumyası 

- M01 kodlu maddede DMF 1’e göre BTU, DMF 2’ye göre KTU lehine; Güney Yağmur Ormanı - M01 

kodlu maddede ise DMF 1’e göre BTU, DMF 2’ye göre KTU lehine DMF olduğu tespit edilmiştir. 

 

SONUÇ 

PISA 2015 fen okuryazarlığı testlerinin kağıt ve bilgisayar temelli uygulamalarında ortaklaşan 88 madde 

içinde, DMF 1 analizleri ile elde edilen bulgular doğrultusunda toplam 56 maddede DMF bulunduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu 56 maddenin 33’ü KTU lehine iken, 23’ü BTU lehinedir. DMF 2 analizleri ile 

elde edilen bulgular doğrultusunda ise toplam 43 maddede DMF bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 43 

maddenin 35’i KTU lehine iken, 8’i BTU lehinedir. Son olarak DMF 1 ve DMF 2 analizlerinden elde edilen 

bulgular bir arada değerlendirildiğinde, her iki analiz grubunda da DMF olduğu belirlenen ortak madde 

sayısının 38 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 38 maddenin 25’i KTU lehine iken, 6’sı BTU lehinedir. Diğer 

taraftan 7 maddede ise birbiriyle tutarsız bulguların elde edildiği ifade edilebilir. DMF 1 analizleri 

sonucunda tutarsızlık bulunan 7 maddenin tamamına yakınında BTU lehine DMF olduğu; DMF 2 analizleri 

sonucunda ise bu durumun tam tersine KTU lehine DMF olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, bu araştırmadaki analizlere kaynak teşkil eden bakış 

açısı ne olursa olsun DMF’li madde sayısının oldukça fazla olduğu, dolayısıyla KTU ve BTU eşdeğerliliği 

konusunda şüphe uyandırdığı ifade edilebilir. Ayrıca DMF’nin genellikle KTU lehine olduğu söylenebilir.  
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Özet: Bu çalışmanın amacı öğrencilerin TIMSS 2015 matematik yeterlik düzeyleri (alt düzey altı, alt düzey, orta 

düzey, üst düzey ve ileri düzey) ile cinsiyet, anne eğitim, baba eğitim, eğitsel kaynaklar, matematiğe ayırdıkları süre, 

okula aitlik hissi, okulda zorbalığa uğrama düzeyi, matematiği sevme, matematiğe ilişkin özgüven ve matematiğe 

değer verme değişkenleri arasındaki ilişki çoklu uyum analizi ile belirlenmesidir. Çalışma değişkenler arasındaki 

ilişkiyi ortaya koyması bakımından korelasyonel bir çalışmadır. Çalışmada toplamda 5053 öğrenci veri kullanılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda hem kız hem de erkek öğrencilerde anne baba eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin yeterlik 

düzeyleri de yükselmektedir. Benzer şekilde evde bulunan eğitsel kaynaklar, matematiğe ayrılan süre, okula aitlik 

duygusu, matematiği sevme, özgüven ve değer verme değişkenleri ile matematik yeterlik düzeyleri birbirleri ile 

ilişkilidir.  

Anahtar Kelimler: TIMSS, Yeterlik düzeyleri, Çoklu uyum analizi  

Giriş 

Sosyal ve eğitim bilimlerindeki yapılan çalışmaların çoğunda incelenen verilerin kategorik değişkenlerden 

meydana geldiği görülmektedir. Bağımsız değişkenin kategorik, bağımlı değişkenin ise sürekli olduğu 

durumda birçok istatistiksel analiz yöntemi kullanılabilmektedir. Ancak verilerin tamamının kategorik 

olması durumunda kullanılabilen analiz yöntemlerinin sayısı ise azdır. Kategorik verilerin analizlerinde 

sıklıkla kullanılan istatistiksel yöntemler arasında ki-kare analizi, G istatistiği ve log-lineer bulunmaktadır. 

Bu yöntemler arasında eğitim alanında da sıklıkla kullanılan ki-kare analizi değişken sayısının ikiden fazla 

olduğu durumlarda verilerin çözümlenmesinde yetersiz kalmaktadır (Özgür, 2013). Ki-kare analizinin en 

önemli sınırlılığı her durumda sadece bir faktörün etkisinin incelenmesine olanak vermesi söylenebilir. 

Fakat sosyal ve eğitim bilimlerde yapılan çalışmalarda ele alınan durumlar ve objeler tek bir faktörden 

değil, çok sayıda iç ve dış faktörden etkilenmekte ve karmaşık bir yapı göstermektedirler (Çetin, 2003; 

Daşdemir & Güngör, 2002). Bu gibi durumlarda bütüncül bir bakış açısı sağlayabilecek çok değişkenli 

istatistik yöntemler tercih edilmelidir.  

Çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden biri olan uyum analizinde iki ya da daha fazla kategorik değişken 

arasındaki ilişki incelenmektedir. Uyum analizinde amaç kategorik verilerde hangi alt kategorinin diğer 

kategorilerle daha benzer olduğunun belirlenmesi diğer bir ifadeyle alt kategoriler arasındaki ilişkilerin 

ortaya konmasıdır (Suner ve Çelikoğlu, 2008). Bu analizde çapraz tabloların yapılarını belirlemek amacıyla 

matematiksel teknikler kullanılarak değişkenlerin kategorilerinin temsil edildiği grafik oluşturulur (Huyut, 

2014). Uyum analizi oluşturulan çapraz tablolarda yer alan değişken ve boyut sayısına göre iki farklı şekilde 

uygulanmaktadır (Cangür, Sığırlı, Ediz, Ercan, & Kan, 2005). Uyum analizini en basit hali olan “Basit 

Uyum Analizi” ile iki yönlü çapraz tabloların incelenmesinde kullanılmaktadır. “Çoklu Uyum Analizi” ise 

analizde yer alan değişken sayısının ikiden fazla olduğu durumda kullanılan “Basit Uyum Analizi”nin 

genelleştirilmiş bir halidir (Keskin, 2001). 

Öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarındaki başarılarını ülkeler düzeyinde araştıran TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study; Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri 

Araştırması), başarı üzerinde önemli olan öğrenci, öğretmen, okul ve ev ortamı gibi nitelikleri de 

değerlendiren çok geniş kapsamlı bir uygulamadır. TIMSS’ de başarı testleri uygulanarak dördüncü ve 
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sekizinci sınıflardaki öğrencilerin fen ve matematik alanlarındaki yeterlik düzeyleri belirlenmektedir. 

TIMSS sadece öğrencilerin başarı seviyelerini belirlemekle kalmayıp, öğrencilere, öğretmenlere ve okul 

müdürlerine anketler uygulayarak öğrencilerin öğrenimlerinin iyileştirilmesine de katkıda bulunmaktadır. 

TIMSS’te uygulanan anketlerin sonuçları sürekli olarak raporlandığı gibi kategorik olarak da 

raporlanmaktadır. Bu çalışmada ise TIMSS’teki verilerin yapısına uygun olarak, kategorik değişkenler 

arasındaki ilişkilerin incelenmesinde kullanılan çoklu uyum analizi kullanılmıştır. Eğitim alanında çoklu 

uyum analizinin kullanıldığı çalışma sayısı oldukça az olması nedeni ile bu çalışmanın araştırmacılara 

alternatif bir yöntem sunması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Boyut indirgeme yöntemi olarak 

da adlandırılan çoklu uyum analizi ile öğrencilerin matematik yeterlikleri ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda sorulara yanıt aranmıştır:  

1. Öğrencilerin TIMSS 2015 Matematik alanı yeterlik düzeyleri ile cinsiyetleri, anne eğitim düzeyi, 
baba eğitim düzeyleri arasındaki ilişki nasıldır?  

2. Öğrencilerin TIMSS 2015 Matematik alanı yeterlik düzeyleri ile evdeki eğitsel kaynaklar ve ders 
çalışmaya ayrılan süre arasındaki ilişki nasıldır?  

3. Öğrencilerin TIMSS 2015 Matematik alanı yeterlik düzeyleri ile okula aitlik hissi ve zorbalığa 
uğrama durumları arasındaki ilişki nasıldır?  

4. Öğrencilerin TIMSS 2015 Matematik alanı yeterlik düzeyleri ile matematiğe değer verme, 
matematiğe ilişkin özgüven ve matematiği sevme arasındaki ilişki nasıldır? 

 

 

 

Araştırma Modeli 

Bu çalışmada iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiler incelendiği için korelasyonel bir araştırmadır 

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014).  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de öğrenim görmekte olan sekizinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

TIMSS 2015 uygulamasına sekizinci sınıf düzeyinde Türkiye’den toplam 6079 öğrenci katılmıştır. Fakat 

anket sorularını cevaplamayan veya boş bırakan öğrencilere ait satırların silinmesi ile birlikte araştırmada 

5053 ( % 50,4 kız, % 49,6 erkek ) kişiye ilişkin veri yer almıştır.  

Veri Kaynağı  

Araştırma kapsamında kategorik değişkenlerin yer aldığı TIMSS 2015 sekizinci sınıf öğrenci verileri 

kullanılmıştır. Yurt içi ve yurt dışında matematik başarısı ile yapılan çalışmalar göz önüne alınarak, 

çalışmada öğrenci anketindeki cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, matematik ödevlerini 

yapmak için harcanan haftalık ders çalışma süresi, evdeki eğitsel kaynaklar, okula aitlik hissi, zorbalığı 

uğrama, matematiği sevme, matematiğe ilişkin özgüven, matematiğe verilen değer ve son olarak da 

matematik yeterlik düzeyi değişkenleri göz önüne alınmıştır. 

Verilerin Analizi  

Araştırma kapsamında öğrencilerin matematik yeterlik düzeyleri beş kategoride sınıflandırılmıştır. Bu 

yeterlik düzeyleri ile ilişkili olduğu düşünülen diğer kategorik değişkenlerde çoklu uyum analizi ile 

değerlendirilmiştir. Uyum analizinde genel inertia (varyans) unsurlarına göre parçalarına ayrılır ve varyans 

kavramı yerine, tablonun Pearson ki-kare değerlerini ya da değişken kategorilerinin birbirlerine olan Öklid 

uzaklıklarını kullanarak elde edilen toplam inertia değerinin parçalanması hedeflenir (Uzgören, 2007). 

Uyum analizinde veriler kategoriktir ve verilerin dağlımı ile ilgili herhangi bir varsayım bulunmamaktadır. 

Verilerin analizinde SPSS 25.0 paket programından yararlanılmıştır.  

 

Bulgular 
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Birinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında ele alınan değişkenlerin kategorilerine göre frekans ve yüzdelik değerleri Ek 1’de 

verilmiştir. İlk olarak cinsiyet, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi ile yeterlik düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi incelenmek için yapılan çoklu uyum analizine ilişkin grafik Şekil 1’de gösterilmektedir. Grafikleri 

incelemede değişkenlerin kategorileri arasındaki uzaklıklar dikkate alınmaktadır.  

Şekil 1.Cinsiyet, anne eğitim, baba eğitim ve yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki  

Şekil 1’de birinci boyut göz önüne alındığında, anne ve babasının lisans mezunu olan öğrencilerin ileri 

yeterlik düzeyinde yer aldıkları görülmektedir. Hem anne ve babası ilköğretim ve altı ve ortaokul mezunu 

öğrencilerin yeterlik düzeyi alt düzey altı ve alt düzey yeterlik alanında bulunmaktadırlar. İkinci boyut göz 

önünde bulundurulduğunda benzer şekilde anne ve babası ilköğretim veya alt seviyede eğitim alan 

öğrenciler alt düzey altında yeterlik seviyesine; anne ve babası lisans mezunu olan öğrenciler ileri yeterlik 

seviyesine sahiptir. Ancak her iki boyutta da kız ve erkek öğrenciler anne-baba eğitim düzeyine ve yeterlik 

seviyesine göre birbirinden farklılaşmamaktadır.  

 

İkinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin cinsiyet, evdeki eğitsel kaynaklar, matematik çalışmaya ayırdıkları süre ile yeterlikleri 

arasındaki ilişkiler Şekil 2’de gösterilmektedir.  
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Şekil 2. Cinsiyet, eğitsel kaynaklar ve çalışmaya ayrılan süre ile yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki  

 

Şekil 2 birinci boyuta göre incelendiğinde, erkek öğrencilerin eğitsel kaynaklar ve çalışmaya ayrılan süre 

değişkenleri göz önünde bulundurulduğunda alt düzeyde yer aldıkları görülmektedir. İkinci boyut 

değişkenler bakımından ayrımları daha net ortaya koymaktadır. İkinci boyuta göre erkek öğrenciler haftalık 

“45 dakikadan fazla ama 3 saatten az” ve ya “3 saatten fazla”  çalışmakta; orta düzeyde eğitsel kaynağa 

sahip ve genellikle alt düzey, orta düzey ve üst düzeyde bulunmaktadır. Kız öğrenciler ise haftalık “45 

dakika ya da daha az” çalışmakta; az eğitsel kaynağa sahip ve alt düzey altında yer almaktadır. Şekil 2’ye 

göre çok kaynak ve ileri düzey kategorileri ile az kaynak ve alt düzey altı kategorilerinin birbirinin karşıtı 

olması evdeki eğitsel kaynağa sahip olma ile yeterlik düzeyi arasında pozitif bir ilişki olduğu yorumu 

yapılabilir. Son olarak, çok eğitsel kaynağa sahip olan ve ileri yeterlik düzeyinde yer alan öğrenciler cinsiyet 

ve ders çalışmaya ayırdıkları süre bakımından birbirinden ayrışmamaktadır.  

 

Üçüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin cinsiyet, okula aitlik, okulda zorbalığa değişkenleri ile matematik yeterlikleri arasındaki 

ilişkiler Şekil 3’te gösterilmektedir.  
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Şekil 3. Cinsiyet, okula aitlik ve zorbalığa uğrama ile yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki 

 

Şekil 3’te cinsiyet ile zorbalığa uğrama değişkenleri arasındaki ilişkiye bakıldığında kızların neredeyse hiç 

zorbalığa uğramadığı, erkekler öğrencilerin ise en az ayda bir defa zorbalığa maruz kaldıkları 

görülmektedir. Şekil 3 birinci boyuta göre incelendiğinde, kız öğrencilerin okullarında neredeyse hiç 

zorbalığa uğramadığı; okullarına üst düzey aitlik hissettikleri ve bu öğrencilerin ileri düzey yeterlikte 

bulundukları görülmektedir. Erkek öğrencilerin ise okullarında ayda bir zorbalığa uğradığını; okullarına 

orta düzeyde aitlik hissettikleri görülmektedir. Bu öğrenciler yeterlik düzeyi bakımından ayrışmamaktadır. 

Son olarak birinci boyuta göre, zorbalığa uğrama düzeylerinin artması ile öğrencilerin okula aitlik hissinin 

azaldığı görülmüştür. Şekil 2 ikinci boyuta göre incelendiğinde de birinci boyutla benzer yorumlar elde 

edilmektedir. Son olarak, okullarında haftada bir zorbalığa uğrayan ve okullarına düşük düzeyde aitlik 

hisseden öğrenciler cinsiyet ve yeterlik düzeyleri bakımından birbirinden ayrışmamaktadır. 

 

Dördüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin cinsiyet, matematiği sevme, matematiğe ilişkin özgüven, matematiğe değer verme ile 

matematik yeterlikleri arasındaki ilişkiler Şekil 4’te gösterilmektedir.  
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Şekil 4. Cinsiyet, matematiğe değer verme, matematiğe ilişkin özgüven, matematiği sevme ile 

yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki  

 

Şekil 4, birinci boyuta göre incelendiğinde, alt düzey altı ve alt düzey yeterlik alanlarındaki öğrencilerin 

matematiği sevdikleri, değer verdikleri fakat kendilerine güvenmedikleri görülmüştür. Orta düzey ve üst 

düzey yeterlik alanlarındaki öğrencilerin ise, matematiği çok fazla sevdikleri, yüksek düzeyde değer 

verdikleri ve matematik konusunda kendilerine güvendikleri söylenebilir. Ayrıca birinci boyuta göre, 

matematiği sevmeme değişkeni ile matematiğe değer vermeme arasında pozitif bir ilişki olduğu, benzer 

şekilde ileri düzey yeterlik alanı ile matematikte kendilerine çok güvenen öğrenciler arasında da pozitif bir 

ilişki olduğu yorumu yapılabilir. Şekil 4, ikinci boyuta göre incelendiğinde, alt düzey yeterlik alanında 

bulunan öğrencilerin matematikte kendilerine güvenmedikleri, buna karşılık matematiğe değer verip 

matematiği sevdikleri görülmüştür. Matematiğe değer verme ile yeterlik alanlarındaki ilişkiye bakıldığında 

üst düzeydeki öğrencilerin matematiğe yüksek düzeyde değer verdikleri, alt düzey altındaki öğrencilerin 

ise matematiğe bu öğrencilere kıyasla daha az değer verdikleri yorumu yapılabilir. Son olarak, ilgili 

değişkenler bakımından öğrenciler cinsiyetlerine göre birbirinden ayrışmamaktadır.  

 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada öğrencilerin TIMSS 2015 matematik yeterlik düzeyleri ile cinsiyet, anne eğitim, baba eğitim, 

eğitsel kaynaklar, matematiğe ayırdıkları süre, okula aitlik hissi, okulda zorbalığa uğrama düzeyi, 

matematiği sevme, matematiğe ilişkin özgüven, matematiğe değer verme değişkenleri arasındaki ilişki 

çoklu uyum analizi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda hem kız hem de erkek öğrencilerin 

anne ve babalarının eğitim düzeyi arttıkça matematik yeterlik düzeyleri de artmaktadır. Bu bulgu literatürle 

yapılan çalışmaları sonuçları ile de benzerlik göstermektedir (Ölçüoğlu & Çetin, 2016; Sarı, Arıkan ve 

Yıldızlı, 2017; Yayan ve Berberoğlu, 2004) İkinci olarak, öğrencilerin eğitsel kaynak sayısı ve matematik 

ödevlerine ayırdıkları süre arttıkça matematik yeterlik düzeyi de artmaktadır. Alanyazında eğitsel kaynaklar 

ile anne-baba eğitim düzeyi arasında bir ilişki bulunduğu; anne ve babanın eğitim düzeyi arttıkça gelir 

düzeyi artacağından evdeki eğitsel kaynaklara ayrılan bütçenin de artacağı belirtilmektedir (Sarı, vd., 2017). 

Diğer bir ifadeyle, birinci ve ikinci araştırma sorusundan elde edilen bulgular birbirini destekler niteliktedir. 

Hem anne babanın eğitim düzeyi hem de evde bulunan eğitsel kaynaklar matematik yeterlik düzeylerini 

olumlu etkilemektedir. Ancak bu çalışmada ortaya çıkan ve diğer çalışmalardan elde edilemeyen önemli 



417 

 

bir sonuç kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha az çalışmakta ve daha az kaynağa sahip olmasıdır. 

Dolayısıyla bu değişkenler bakımından kızlar erkeklere göre matematik yeterlik düzeylerinde daha alt 

düzeyde yer almaktadır. Üçüncü olarak öğrencilerin okulda zorbalığa uğrama düzeyi azaldıkça ve okula 

aitlik hissi arttıkça matematik yeterlik düzeyleri de yükselmektedir. Literatür incelendiğinde benzer 

sonuçların elde edildiği görülmektedir (Ölçüoğlu & Çetin, 2016; Yavuz, vd., 2017). Bu çalışmada ise diğer 

çalışmaların sonuçlarına ek olarak cinsiyetlere göre bu değişkenlerin farklılaşması da incelenmiş ve kız 

öğrencilerin okulda daha az zorbalığa uğramakta olduğu ve okula aitlik duygularının daha yüksek olduğu 

bu nedenle bu değişkenler bakımından erkeklere göre daha üst matematik yeterlik düzeyinde yer aldıkları 

görülmüştür. Son olarak öğrencilerin matematiği sevme, matematikte kendilerine özgüven duyma ve 

matematiğe değer verme düzeyleri yeterlik düzeyleri arttıkça artmaktadır ancak ilgili değişkenler için 

öğrenciler cinsiyetlerine göre farklılık göstermemektedir.  Benzer şekilde literatür incelendiğinde de birçok 

çalışmada öğrencilerin duyuşsal becerileri ile öğrenci başarıları arasındaki ilişki manidar bulunmuştur 

(Akyüz, 2014; Arıkan vd., 2016; Yavuz, vd., 2017) 

Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin TIMSS 2015 matematik yeterlik düzeylerinde cinsiyetlerine göre 

anlamlı bir farlılığın olmamasına rağmen matematik ile ilgili duyuşsal özelliklerin, ev ve okul ortamlarının 

yeterlik alanlarında önemli farklılığa neden olduğu görülmüştür. Evdeki eğitsel kaynaklara sahip olmanın 

yeterlik düzeylerinde farklılığa neden olduğu göz alındığında, öğrencilere matematik öğrenmelerine 

yardımcı olabilecek daha çok kitap, bilgisayar ve internet bağlantısı gibi kaynaklara sahip olmaları 

sağlanabilir. Öğrencilerin okullarında kendilerini oraya ait ve güvende hissetmeleri için okul yöneticileri, 

öğretmenler ve aileler ile iş birliği yapılarak gerekli adımlar atılabilir. Matematikteki yeterlik düzeylerini 

artırmak için öğrencilerin matematiği sevmelerini, değer vermelerini ve matematiğe ilişkin özgüvenlerini 

artırmaya yönelik eğitim seminerleri, rehberlik hizmetleri verilmesi önerilebilir.  

Araştırmada veri analiz yöntemi olarak çoklu uyum analizinden yararlanılmıştır. Özellikle sağlık, işletme 

ve sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan bu yöntemin eğitim alanında da yapılacak çalışmalarda kullanımı 

artırılabilir. Kategorik değişkenlerin çözümlenmesinde kullanılan çoklu uyum analizinin, logoritmik 

doğrusal modeller ve lojistik regresyon analizi gibi yöntemler ile birlikte kullanıldığı çalışmalar yapılabilir.  
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EK-1 

Tablo 1. Değişkenlerin kategorilerine ilişkin frekans ve yüzdelik değerler 

Değişkenler Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet  

Kız 2546 49,6 

Erkek 2507 50,4 

Toplam 5053 100,0 

Anne Eğitim Düzeyi 

İlköğretim ve altı 2184 43,2 

Ortaokul 1481 29,3 

Lise 934 18,5 

Ön lisans 98 1,9 

Lisans 301 6,0 

Lisansüstü 55 1,1 

Toplam 5053 100,0 

Baba Eğitim Düzeyi 

İlköğretim ve altı 1244 24,6 

Ortaokul 1601 31,7 

Lise 1367 27,1 

Ön lisans 269 5,3 

Lisans 448 8,9 

Lisansüstü 124 2,5 

Toplam 5053 100,0 

Çalışma Süresi 

3 saat ve fazlası 573 11,3 

45 dakikadan fazla 3 saatten az 2154 42,6 

45 dakika ya da daha az 2326 46,0 

Toplam 5053 100,0 

Ev Kaynakları 

Çok kaynak 337 6,7 

Biraz kaynak 2832 56,0 

Az kaynak 1884 37,3 

Toplam 5053 100,0 

Okula aitlik 

Üst düzey aitlik 2994 59,3 

Orta düzey aitlik 1744 34,5 

Düşük düzey aitlik 315 6,2 

Toplam 5053 100,0 

Zorbalığa uğrama 

Neredeyse hiç 3503 69,3 

Ayda bir 1279 25,3 

Haftada bir 271 5,4 

Toplam 5053 100,0 

Matematiği sevme Çok fazla seviyor 1442 28,5 
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Seviyor 2088 41,3 

Sevmiyor 1523 30,1 

Toplam 5053 100,0 

Matematiğe ilişkin 

özgüven 

Çok güveniyor 795 15,7 

Güveniyor 1585 31,4 

Güvenmiyor 2673 52,9 

Toplam 5053 100,0 

Matematiğe değer verme 

Yüksek düzeyde değer veriyor 2419 47,9 

Değer veriyor 2032 40,2 

Değer vermiyor 602 11,9 

Toplam 5053 100,0 

Yeterlik düzeyleri 

Alt düzey altı 1340 26,5 

Alt düzey 1450 28,7 

Orta düzey 1174 23,2 

Üst düzey 781 15,5 

İleri düzey 308 6,1 

Toplam 5053 100,0 
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Yüksek kalitede, gelecek odaklı ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren eğitim-öğretim değişimleri için 

2006 Avrupa Parlamento ve Konseyi, Hayat Boyu Öğrenmede Temel Yeterlikler üzerine bir öneri kabul 

etti. Bu öneride öğrencilere kazandırılması gereken sekiz temel yeterlikten söz edilmektedir: ana dil iletişim 

becerisi, yabancı dil iletişim becerisi, matematik, bilim ve teknoloji yeterliği, dijital yeterlik, öğrenmeyi 

öğrenme becerisi, sosyal ve toplum yeterlik, girişim algı yeterliği, kültürel farklılık ve deneyime açıklık 

yeterliği. Söz konusu raporda, yeterliklerin aslında birbiri ile büyük oranda ilişkili olduğu ve tüm 

yeterliklerin eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, empati kurma becerileriyle kesiştiği 

ifade edilmiştir (EC, 2006). Kısacası bireylerden bilişsel becerileriyle birlikte duyuşsal becerilerini de 

harekete geçirmesi istenmektedir. 21. yy becerileri olarak da adlandırılan becerileri gösterebilmesi için 

bireylerin kendisinin farkında olması, sürece aşina ve hatta ait olması ve dil becerilerini de kazanmış olması 

gerekmektedir. Bu doğrultuda hem sürece dayalı boylamsal ölçümler hem de dil becerilerinin geliştirilmesi 

ön plana çıkmaktadır.  

Zamana bağlı değişimleri belirlemek amacıyla farklı zamanlarda yeni ölçümlerin alınması nedeniyle 

‘gelişim araştırmaları’ olarak da adlandırılan boylamsal araştırmalar, araştırma değişkenlerinin zamana 

bağlı değişimlerini ortaya koymak için tekrarlı ölçümler yapılacak şekilde aynı grup üzerinden veri 

toplamasına dayalı gerçekleştirilen çalışmalardır (Cohen & diğerleri, 2005; Frankel & Wallen, 2009). 

Öğrencilerin yazma becerilerinin tek bir seferde değil, birden çok ölçüme olanak tanıyacak şekilde 

boylamsal bir şekilde ölçülmesi, tek sefer ölçüme göre farklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Bu 

araştırma boylamsal araştırma deseninde yürütülmüştür. Değişkenlerinin zamana bağlı değişimlerini ortaya 

koymak için tekrarlı ölçümler yapılacak şekilde, aynı grup üzerinden toplanan boylamsal araştırmalar 

(Cohen ve diğerleri, 2005; Karasar, 2008; Fraenkel ve Wallen, 2009; Büyüköztürk ve diğerleri, 2010); ortak 

özelliklere sahip bir grubu incelemek, bir grubun genel eğilimini saptama ve aynı bireylerin zamana bağlı 

olarak gösterdikleri değişimleri ve eğilimleri ortaya koymak amacıyla yapılır (Fraenkel ve Wallen, 2009; 

Büyüköztürk ve diğerleri, 2010). Araştırmada boylamsal bir şekilde öğrencilerin yaratıcılık, anlatım 

becerileri ve estetik bakışları ile haftalık modları belirlenmiştir. Nitel araştırma yöntemleri içerisinden 

kuram oluşturma modelinde çalışma yürütülmüştür. Kuram oluşturma (grounded theory) araştırmaları, 

üretken soruların ortaya çıkmasıyla başlayan karmaşık bir iterasyon sürecini içerir. Bu süreçte araştırmacı, 

veri toplamaya başladığında teorik kavramları tanımlar ve verileriyle teorik yapıyı doğrulmaya çalışır. Veri 

toplama, analiz ve teoriye yeniden dönme işlemleri yönteme süreklilik özelliği kazandırır. Bu süreçte 

kodlama, kaydetme ve diyagram ve şekilsel gösterim aşamalarına yer verilir, araştırma doygunluğa 

ulaşıncaya kadar süreç devam ettirilir. 

Bu araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Gazi Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 

gönüllü toplam 74 öğrenci ile yürütülmüştür. Bu çalışmanın verileri geniş kapsamlı bir araştırma olan 

“duygu cetveli” çalışması içerisinde üniversite öğrencilerinden elektronik ortamda online olarak 

toplanmıştır.  
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Verilerin analizi sürecinde öncelikle puanlama anahtarı (rubrik) geliştirilmiştir. Bu doğrultuda 

puanlayıcıların cevapları doğrultusunda Krippendorff Alpha katsayısı ile Pearson korelasyon katsayıları 

hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında üç puanlayıcıdan elde edilen verilerin ortalaması alınmıştır. 

Öncelikle anlatım, estetik ve yaratıcılık bağlamında yazma becerilerine ilişkin betimsel istatistikler 

hesaplanmıştır.  Ardından öğrencilerin alt boyutlardan farklı haftalarda almış oldukları puanların anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla tekrarlı ölçümlerde varyans analizi 

hesaplanmıştır. Veri setinin normallik, küresellik varsayımı doğrultusunda analize uygunluğu test 

edilmiştir. Öğrencilerin puan değişimleri grup bazında incelendikten sonra birey bazında incelenmiş, 

grafiklerden yararlanılarak öğrenciler gruplandırılmış ve bu gruplara yönelik frekans ve yüzde değerleri 

hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin uygulama sürecinde ayrıca haftalık modlarına ilişkin 

bilgiler alınmıştır. Yazma becerilerinin haftalık modlarıyla birlikte nasıl bir değişim gösterdiğinin 

belirlenmesi amacıyla da benzer şekilde grafikler oluşturulmuş ve öğrenciler gruplandırılmıştır. Son olarak 

da öğrencilerin haftalık modlarının anlatım, yaratıcılık ve estetik puanları tarafından sınıflandırma 

geçerliğinin belirlenmesi amacıyla ayırma analizleri hesaplanmıştır. Hesaplama öncesinde eksik değer, uç 

değer, normallik, çoklu bağlantı ve varyansların homojenliği varsayımları incelenmiştir. 

Bulgular ve Sonuç 

Aracın geliştirilme süreci 

“Devingen metin” olarak isimlendirilen ve her bir hafta bir parçası iletilen öyküyle birlikte dört hafta 

boyunda öğrencilerden öykü metinlerini tamamlamaları istenmiştir çünkü anlam, süreç içerisinde ortaya 

çıkan bir olgudur (Wittgenstein, 2014). Kişilerin bir anlık içinde bulundukları durumdan çok kararlılıkları, 

bağlam içerisinde önemli gördükleri ve öyküye yükledikleri anlamın boylamsal bir şekilde ölçülmesi 

amaçlanmıştır.  

Boylamsal ölçme aracının geliştirme sürecinde öncelikle “durum hikâyesi” özelliği gösteren bir öykü 

oluşturulmuştur. Durum öyküleri; merkezde olan olayın belli bir yerden alınarak sona doğru ulaştırıldığı; 

giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin kesin bir şekilde çizildiği olay öykülerinden farklıdır. Durum 

öykülerinde olay, bazen hikâyenin doğuş noktasını verir, bazen de hikâye biterken ortaya çıkar. Önemli 

olan, olay değil, olayın öykü kahramanı üzerinde bıraktığı etkidir. Modern öykü adı da verilen durum 

öykülerinde zaman anlayışı da farklılık gösterir ve zamanın kronolojik akışı bozulur (Yakıcı, Yücel, Doğan 

ve Yelok, 2016). Durum öykülerinde önceden gerçekleştirilmiş bir olay, hikâyenin dışında bırakılarak onun 

yol açtığı durumun tahlili yapılır ve olaylar bir sonuca bağlanmadan neticelendirilerek öykünün 

okuyucunun zihninde devam ettirilmesi istenir (Kolcu, 2013). Bu bilgiler doğrultusunda araştırma 

kapsamında durum öyküsünün tercih edilmesinin iki nedeni bulunmaktadır: Öncelikle öğrencilerin 

duyuşsal becerilerinin de ölçülmesi amaçlandığı için bireylerin bir olay takibinden ziyade düşünceleriyle 

birlikte duygularını ön plana çıkarmaları amaçlanmıştır. İkinci olarak da öykü tamamlama tekniği 

kullanıldığı için okuyucuların kendisini öykünün içinde bularak parçayı kolaylıkla devam ettirebilmesi 

istenmiştir.  

Öykü oluşturulup dört bölüme ayrıldıktan sonra Yeni Türk Edebiyatı alanında uzman üç kişinin metin 

(ifadeleri, betimlemeleri, yapı ve mantıksal dizilimine yönelik) görüşleri alınmıştır. İfadelerdeki 

düzenlemeler gerçekleştirildikten sonra iki ölçme ve değerlendirme uzmanının (maddelere yönelik) 

görüşleri alınmıştır. Bu doğrultuda “devingen metin” olarak nitelendirilen ölçme aracının öykü bölümü 

oluşturulmuştur. 

Okuyucular; kahramanı gecenin bir saatinde odasının içinde bulmuş ve daha sonra uyumasına müsaade 

etmeyen bir hatıranın içinde tüm ayrıntıları zihninde sıralarken onu izlemiştir. Birden hatıralarındaki kadın 

bir bahar gününde belirmiş ve yazarın hatıralarındaki kadınla tanıştırılmıştır. Yazar ve kadının geçmiş bir 

zamanda yaşadıkları an yarım bırakılır. 

Öykünün ikinci parçasında kahraman gecenin daha ilerleyen bir zaman dilimindedir ve artık odasından 

dışarıya bakmaktadır. Dışarıda izlediği ışıkları içerisinde kendisini bir anda bir yaz günündeki hatıranın 

içinde bulur. Okuyucu daha önceki hafta tanışmış olduğunu kadını, bu sefer başka bir özelliği ile tanır ve 

yine ikisinin arasında geçen konuşma yarım kalır. Daha doğrusu yazarın içine ya da düşüncelerine kazınır.  
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Öykünün üçüncü parçasında artık gece yavaş yavaş kendini ağaran güne bırakmakta ancak yazar hala 

düşünceler içinde kıvranmaktadır. Bu sefer bir sonbahar gününde kadınla ilk nerede ve ne şekilde 

karşılaştıklarına okuyucu tanık olur. Ama her şey yarıda kalır.  

Öykünün son bölümünde artık sabah olduğunu, bir kış gününün sabahı olduğu görülmüştür. Ve gece artık 

bitip gün ağardığı için yaşanan her şey tek bir seferde zihninden geçti ve onu uyutmayan durum belirlemeye 

başlar ama tam olarak da bilinemez. 

Puanlama anahtarının geliştirilmesi 

Her bir hafta öğrencilerin öykü tamamlama için vermiş oldukları cevapların hangi kategorilerde 

değerlendirilebileceği incelenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle alan yazın incelemesi yapılarak yazma 

becerileri bağlamında alt boyutlar oluşturulmuş ve altı puanlayıcı tarafından puanlama yapılmıştır. 

Puanlayıcıların görüşleri ve puanlayıcılar arasındaki tutarlılık çalışmaları sonucunda rubrikte yer alan 

boyutlarda düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ardından yazma becerisi bağlamında estetik, anlatım ve 

yaratıcılık bağlamında alt boyutlar ortaya konmuştur. Her bir alt boyutun puanlaması 0-4 ranjında 

gerçekleştirilmiş ve gerekli ayrıntılandırmalar yapılmıştır. Daha sonra hazırlanan puanlama anahtarı ile 

yeniden üç uzman, 74 öğrencinin dört haftalık cevaplarını puanlamış ve rubriğe son şekli verilmiştir. 

Puanlama için kullanılan rubrikte yer alan alt boyutlar şu şekildedir: 

 Yaratıcılık: Öğrenci metninde kalıp ifadeler kullanmışsa 0 puan; yaratıcı ve orijinal yani yeni bir 

bakış açısı geliştirmiş ise 1-4 arasında cevabı puanlanmıştır. 

 Anlatım: Öğrencinin cevabı; akışa uygunluk (bağlama uygunluk), anlamlılık, tutarlılık ve akıcılık 

özellikleri bakımından 0-4 arasında puanlanmıştır.  

 Estetik: Öğrencilerin metinleri anlatımlarındaki betimleme, yaşanılanları yüceltme, değerli bir ton 

yakalama bağlamında 0-4 arasında puanlanmıştır. 

Sonuçların yorumlanması 

Araştırma sonucunda öncelikle öğrencilerin tamamının (%100; n=74) anlatım, estetik ve yaratıcılık 

puanlarının değişim gösterdiği; hiçbir öğrencinin tüm haftalar boyunca aldığı puanın aynı kalmadığı 

belirlenmiştir.  

Daha sonra anlatım, estetik ve yaratıcılık puanlarının birlikte değişimi incelenmiş ve yazma becerileri 

bağlamında söz konusu alt boyut puanları benzeyen ve ayrışan öğrenciler olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1). 

  
Ayrışanlar  Benzeşenler  

Şekil 1. Yazma becerisi alt boyutlarının birlikte değişimi 

“Sözcükler ancak düşüncenin ve yaşam akışının içinde anlam kazanır.” (2004) ifadesini dile getiren 

Wittgenstein; duyumların kişiden kişiye değişiklik gösterdiğine; herhangi bir kelime ya da resmi, kişilerin 

içinde bulundukları durum ve bağlam çerçevesinde farklı şekillerde algılayabildiklerine ve karşısına 

aktarabildiklerine dikkat çeker. Bu doğrultuda öğrencilerin yazma becerilerindeki değişim ile haftalık 

modlarındaki değişim birlikte incelenmiştir. Öğrencilerin %36,5’inin (n=27) haftalık modu ile anlatma, 

yaratma ve estetik puanlarının değişiminin en az iki haftada benzerlik gösterdiği görülmektedir. 

Öğrencilerin %28,4’ünün (n=21) ise en az iki haftasında haftalık modu ile yazma becerileri alt 
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boyutlarındaki değişimin negatif (ters) yönde olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

%35,1’inin (n=26) de haftalık mod ile anlatım, yaratma ve estetik puanlarında en az iki haftada benzer ya 

da ters bir değişim olmadığı tespit edilmiştir (Şekil 2).  

  

Benzer değişim gösterenler Ters değişim gösterenler 

 

 

Farklı değişim gösterenler  
 

Şekil 2. Öğrencilerin haftalık modları ile yazma becerilerinin haftalık değişimleri arasındaki ilişkiler 

Ayrıca haftalık modlarının yazma becerileri tarafından ne derece doğru sınıflandırılabileceğinin tespit 

edilmesi amacıyla ayırma analizi yapılmıştır. Ayırma analizi sonucunda öğrencilerin dört haftalık genel 

modlarının sınıflandırılmasına en çok kaynaklık eden puanın estetik; en az kaynaklık eden puanın da 

anlatım olduğu belirlenmiştir. Yazma becerileri alt puanları; haftalık modu olumsuz/nötr olan öğrencilerin 

%70,2’sini (n=33), olumlu olan öğrencilerin de %70,4’ünü (n=19) doğru sınıflandırmıştır. Öğrencilerin 

toplam %70,3’ünü doğru sınıflandırdığı belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan 74 öğrencinin grup bazında dört haftalık tekrarlı ölçümlerinde estetik, anlatım ve 

yaratıcılık puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla tekrarlı 

ölçümlerde varyans analizi hesaplanmıştır. Estetik boyutunda öğrencilerin haftalar bazında ortalama 

puanlarının anlamlı bir değişim göstermediği tespit edilmiştir (F=0,964; p>0,05); yaratıcılık puanları 

ortalamalarında dördüncü hafta almış oldukları puanların, birinci hafta almış oldukları puanlardan anlamlı 

bir şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştir (F=3,226; p<0,05). Öğrencilerin üçüncü haftada anlatım 

boyutunda almış oldukları puanların ortalamasının birinci haftadakinden anlamlı bir şekilde daha yüksek 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir (F=4,041; p<0,05). Söz konusu analiz, öğrencilerin bireysel değişimlerinin 

grup bazında ortadan kalktığını göstermektedir.   
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Özet: Eğitimde ve psikolojide kişilik, ilgi, zekâ, yetenek, akademik başarı gibi özellikler, ölçmenin temel 

konusunu oluşturmaktadır. Psikolojik özellikler, fiziksel özelliklerin aksine soyut yapılardır. Bu özelliklerin 

bireyi tanımlama derecesi ancak bireyin davranışının gözlenmesinden çıkarılabilir. Bu gözlem sırasında ise 

bu yapı ile onun göstergesi olan davranışlar arasındaki uygunluğun bazı kurallar doğrultusunda belirlenmesi 

gerekmektedir. Gözlem sürecinde eğer hatalardan arındırılmış bir ölçme yapmak mümkün olursa algılanan 

büyüklük ile gerçek büyüklük eşit olacaktır. Crocker ve Algina (1986), ölçülen özellik kadar kullanılan 

ölçme aracının da sonucu doğrudan etkilediğine dikkat çekmektedir. Eğitim sürecinde öğrencilerin 

kazanımları ne kadar edindiklerinin doğru ve tutarlı bir şekilde belirlenebilmesi için ölçme araçlarına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Ölçme aracından elde edilen cevapların kullanılabilmesi için de araçların daha 

önceden denenmesi, geçerlik ve güvenirlik kanıtlarını sağlamış olması gerekmektedir (AERA, 1999). 

Ölçme aracının geçerliği evet-hayır şeklinde sınıflandırılabilecek bir kutu değildir ve bir testin geçerliğinin 

değerlendirilmesi durağan, bir kere yapılan bir iş de değildir, sürekli devam eder (Gorin, 2007; Sireci, 

2007). Çünkü herhangi bir değerlendirme durumu için genellikle birden çok test ve madde türü 

bulunmaktadır (Gorin, 2007). Aynı davranışı ölçmeye odaklanan madde türlerinin birbirilerine göre avantaj 

ve dezavantajları bulunmaktadır. 

Bu araştırmada sözel yetenek testinde aynı kazanımı ölçmeye odaklanan ve içerikleri aynı olan kısa cevaplı 

sorular ile çoktan seçmeli sorulara dayalı puanlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Kuzgun 

(1990) sözel yeteneğin; sözcüklerle ifade edilmiş kavramları öğrenebilme, sorunları algılayıp çözebilme ve 

düşünceleri doğru, açık bir biçimde anlatabilme gücünü ifade ettiğini belirtmektedir. Sözel yetenek sosyal 

bilimlerde, dil bilim ve diğer insan bilimlerindeki başarı için gereklidir. Söz konusu yeteneğin daha alt 

düzeylerdeki hedef-davranışlarının ölçülmesi için kullanılabilecek kısa cevaplı ve çoktan seçmeli soru 

türlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Kısa cevaplı sorularda seçenek bulunmadığı için şans başarısı 

içermezler, bununla birlikte puanlama sürecine kısmi de olsa sübjektiflik karışabilir (Tekin, 2004). 

Bu araştırmada kısa cevaplı ve çoktan seçmeli soru türlerinden oluşan testlerin madde ve test istatistikleri 

ile test puanlarının standart ve mutlak olarak yorumlanması bağlamında karşılaştırılması amaçlandığından 

araştırma temel araştırma niteliğindedir.  

Araştırma iki çalışma grubu ile yürütülmüştür. Birinci çalışma grubu ile ölçme araçları geliştirilmiştir, 

ikinci çalışma grubuyla da uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın birinci çalışma grubunu 2017-2018 

eğitim-öğretim döneminde fen lisesinde öğrenim görmekte olan toplam 95 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmanın ikinci çalışma grubunu ise 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde yine bir fen lisesinde son 

sınıfta öğrenim gören toplam 121 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracının geliştirilme sürecinde 

öncelikle üniversite giriş sınavında Türkçe testi altında yer alan konular incelenmiştir. Bu konular 

içerisinden ağırlıklı olan ve okuduğunu anlamaya dayanan sözcükte anlam, cümlede anlam ve parçada 

anlam konuları seçilmiştir. Söz konusu konulara odaklanan kısa cevaplı sorulara öğrenciler kendi söz ya da 

cümleleri ile cevap vereceklerdir. Bu durum da puanlamaya kısmî de olsa sübjektiflik karışmasına neden 

olabilecektir. Bu nedenle yine sınavın kapsamı içerisinde yer alan ve kesin cevaplı olan konulardan yazım 

bilgisi konusu da test kapsamına dahil edilmiştir. Bu sayede testin konuların özelliklerine göre de 
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karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda bazı alt konularda madde türlerinden elde 

edilen parametrelerin farklılık gösterdiği, bazılarında ise benzer sonuçlara ulaşıldığı belirlenmiştir. 
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Özet: Bu çalışmanın amacı, Türkiye Ölçme Araçları Dizini’nde (TOAD / http://toad.edam.com.tr/) yer alan açımlayıcı 

faktör analizi sonuçlarının, paralel analiz sonuçları ile karşılaştırılmasıdır. TOAD’da yer alan ölçekler arasından 

sistematik örnekleme yoluyla 500 tanesi seçilmiş ve bu çalışmalarda rapor edilen bilgiler araştırmacılar tarafından 

geliştirilen bir form kullanılarak kodlanmıştır. Örnekleme giren çalışmaların 451’inin tam metnine ulaşılabilmiştir. 

Tam metnine ulaşılabilen çalışmaların 300’ünde AFA yapıldığı ve bunların 67’sinde paralel analiz ile karşılaştırmanın 

yapılmasına yeterli bilginin yer aldığı görülmüştür. Karşılaştırmalar soncunda çalışmaların çoğunda fazla sayıda 

faktörün çıkarıldığı ve gerçekleştirilen AFA’ların raporlaştırılmasında önemli eksiklerin bulunduğu görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: Türkiye Ölçme Araçları Dizini, açımlayıcı faktör analizi, paralel analiz 
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Paper ID: 213 

DENK OLMAYAN GRUPLARDA KERNEL EŞİTLEME YÖNTEMİNDEN 

ELDE EDİLEN SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
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ayfersayin@yahoo.com 

 
Eğitim sürecinde öğrenciler hakkında karar almak için (tanıma ve yerleştirme, izleme ve biçimlendirme, 

düzey belirleme) birçok test kullanılmaktadır. ÖSYM tarafından aynı amaca yönelik hazırlanan test soruları 

farklılık göstermekte ancak birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Örneğin ALES’ten elde edilen puanların 

geçerliği üç yıldır. Yani sınavın yılda iki kez gerçekleştirildiği göz önüne alındığında testlerin birbiri ile ne 

derece eşit sonuç ürettiği, testlerin eşitlenmesi gerektiği sorunu ortaya çıkmaktadır. Çünkü eğer bir test 

formu diğerine göre daha kolay ise ikinci gruba avantaj sağlayacaktır. Bu durumda farklı test formlarındaki 

yanlılığı önlediği ve iki farklı formu alan bireylerin puanlarının aynı ölçek üzerinde rapor edilmesine olanak 

tanıdığı için test eşitleme önemli hâle gelmektedir (Barnard, 1996). Bir formun birim sistemini diğer bir 

formun birim sistemine dönüştürmek, eşitleme olarak tanımlanmaktadır ve eşitlikten söz edilebilmesi için 

iki testin birbirine paralel ve eşit güvenirlik düzeyine sahip olması, iki farklı test formundan elde edilen 

standart puanların birbirine eşit olması gerekmektedir (Angoff, 1971; 1982).Te stlerin eşitleme sürecine 

eşitleme deseni ile başlanmaktadır ve tek gruplu desen, dengelenmiş tek grup deseni, eş değer grup deseni 

ve ortak madde deseni bulunmaktadır. Denk olmayan gruplarda (non-equivalent groups) iki farklı evrenden 

seçilmiş, iki eş değer olmayan grubun ortak maddeyle farklı test formlarını almasıyla gerçekleştirilen 

eşitleme süreci gerçekleştirilmektedir (Kolen ve Brennan, 2004). Denk olmayan gruplar için 

kullanılabilecek birçok eşitleme yöntemi bulunurken son yıllarda kullanımı artan Kernel eşitleme 

yönteminin S-L test karakteristik eğrisi yöntemine gore farklı örneklem büyüklüğü, test uzunluğu ve 

güvenirlik düzeylerinde daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir (Norman Dvorak, 2009). Kernel 

eşitleme yönteminde gaussian, logistic, uniform ve standardize Gaussian olmak üzere dört farklı dağılım 

türüne gore eşitleme yapılabiliyor (vonDavier, Holland ve Thayer, 2004). 

Bu araştırmanın amacı denk olmayan grup deseni kullanılarak parametrik olmayan test eşitleme yöntemi 

olan kernel smoothing aracılığıyla test eşitleme çalışması gerçekleştirmektir. Farklı örneklem büyüklüğü 

(250 – 1000) ve yetenek düzeyinden (0 – 1) elde edilen simülasyon veri setleri üzerinden Kernel teknikleri 

olan Gaussian, logistic, standardize edilmiş gaussian ve unfiorm ile elde edilen bulgular ve hata değerleri 

karşılaştırılmıştır. 

Kernel yönteminin diğer gözlenen puanlarla eşitleme yapan tekniklerden önemli avantajları bulunmaktadır.  

1. Kernel yöntemi, bahsedilen beş adımı kullanarak eşitlemeye ait standart hatanın hesaplanmasında açık 

bir formül kullanmakta ve bu formül için gerekli bilgiyi ön düzeltme işleminden elde etmektedir.  

2. Kernel yöntemi ile ortak değişkenleri de analize dahil etmek mümkündür.  

3. İki farklı eşitlemeden elde edilen standart hataların doğrudan karşılaştırılması mümkündür. 

Temel Kernel yöntemi olarak Gaussian kullanılmakla birlikte, diğer yöntemler olan uniform ve logistic için 

sınırlı literatür bilgisi yer almaktadır. Ulaşılan tek çalışmada, bu üç tekniğin eşitleme bulgularında sınırlı 

bir değişikliğe yol açtığı bilgisi yer almaktadır. (Lee & von Davier, 2011). Ancak bu bir araştırma bulgusu 

değildir. 

Araştırma kapsamında ortak maddeli denk olmayan gruplar deseni farklı formların uygulandığı testlerin 

güvenliği ve uygulamasıyla ilgili meydana gelebilecek problemlerden dolayı kullanılmaktadır. Bu 

uygulama düzeninde, iki farklı test ve bu testlerde ortak maddeler bulunmaktadır ve bu formlar iki ayrı 

gruba uygulanmaktadır. Bu araştırmada 15 ortak madde ve her iki test formu için farklı 15’er madde olmak 

üzere toplam 45 madde simüle edilmiştir. Her iki formda toplam 30 madde yer almaktadır. Kernel yöntemi 

parametrik olmayan bir test eşitleme tekniğidir. Gözlenen puanlar üzerinden test eşitleme yapmaktadır. 
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Analizi beş aşamada yürütmektedir: ön düzeltme, puan olasılığı tahmini, devam ettirme, eşitleme 

fonksiyonun hesaplanması ve eşitleme fonksiyonuna ait standart hataların hesaplanması. Bu araştırmada 

eşitleme fonksiyonu ve eşitleme fonksiyonuna ait standart hatalar hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. 

Araştırma sonucunda aynı yetenek düzeyi (0) ve farklı örneklem büyüklüklerinde Gaussian, Lojistik ve St. 

Gaussian eşitleme yöntemlerinde hesaplanan SE değerlerinin birbirine çok yakın kestirildiği ancak Uniform 

yönteminin diğerlerinden farklı SE kestirimlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Aynı yetenek düzeyindeki 

gruplarda test eşitleme yapıldığında uniform tekniğinin diğer tekniklerden daha düşük hatalar üretmesinden 

dolayı bu tekniğin kullanılması önerilmektedir. Diğer teknikler birbirine çok yakın hata değerleri üretmiştir. 

Farklı yetenek düzeyindeki gruplarda ise tüm Kernel teknikleri birbirine çok yakın hata değerleri ürettikleri 

tespit edilmiştir. Hata değerlerinin örneklem büyüklüğüne bağlı olarak azalma gösterdiği belirlenmiştir. 
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Özet: Bu araştırmanın amacı DMF kaynaklarının belirlenmesinde örtük sınıf DMF yaklaşımının kullanılmasıdır. Bu 

amaç doğrultusunda araştırmada hem örtük sınıf DMF yaklaşımı hem de elde edilen örtük sınıflar içinde gözlenen 

grup DMF yöntemlerinden Mantel Haenszel ve Lojistik Regresyon yöntemlerinden elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. Bu yönüyle araştırma Betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubu, PISA 2015 Türkiye örneklemi 

İşbirlikli Problem Çözme görevlerinden olan Xandar alt testini alan 507’si erkek ve 524’ü kız öğrenci olmak üzere 

toplam 1031 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin analizinde R ve Mplus paket programı kullanılmıştır.  Analizler 

sonucunda, MH ve LR yöntemi kullanılarak grubun geneli için elde edilen DMF’li madde sayısı ve DMF 

büyüklüklerinin örtük sınıflarda farklılaştığı ve örtük sınıflar arasında iki (7. ve 8.) madde de sınıf 1 lehine DMF elde 

edilmiştir. Örtük sınıf üyelikleri üzerinde PISA okuma testi başarı puanı ile PISA-HEDRES (ev eğitim kaynakları) 

ortak değişkenleri etkili olmuştur. Elde edilen bulgulardan hareketle, DMF analizlerinde örtük sınıf analizi ile 

heterojen örneklemlerin homojen alt sınıflarının tespit edilmesi DMF’nin gerçek etkisinin ve DMF kaynaklarının 

belirlenmesi açısından önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.      

Anahtar Kelimeler: Değişen Madde Fonksiyonu, Örtük Sınıf DMF Yaklaşımı, Mantel Haenszel Yöntemi, Lojistik 

Regresyon Yöntemi, İşbirlikli Problem Çözme 

 

GİRİŞ 

Genel anlamda geçerlik, test puanlarından elde edilebilecek çıkarımları desteklemek için kanıt toplama 

süreci olarak tanımlanmaktadır (Cronbach, 1984). Dolayısıyla araştırmacıların üzerinde durması gereken 

önemli bir husus, bir test ya da ölçeğin geliştirilmesinden, bireylerin tepki süreçlerine, testin/ölçeğin 

uygulanmasına ve puanların yorumlanmasına kadar ki tüm süreçlerde geçerliğe dair kanıtların toplanması 

ve bu toplanan kanıtların niteliğinin arttırılması olduğu söylenebilir. Eğer bir test maddesi bir gruba diğer 

gruplara göre haksız bir yarar sağlarsa bu test maddesinin yanlılığından söz edilebilir ve bu da bu testle elde 

edilen ölçme sonuçlarının geçerliğini tehdit eder (Clauser ve Mazor, 1998). Alan yazında madde yanlılığı 

olarak tanımlanan bu kavram, aynı yetenek düzeyinde bulunan iki grup için, test maddelerinin özellikleri 

ya da testin amacına uygun olmayan test koşullarından dolayı maddeyi doğru yanıtlama olasılığının 

farklılaşmasıdır (Zumbo, 1999). Madde yanlılığının belirlenmesinin ilk aşamasında değişen madde 

fonksiyonu (DMF) analizi yapılır. DMF analizi madde yanlılığı için bir tür kanıt toplama sürecidir ve 

madde yanlılığı için gerekli ancak yeterli olmayan bir şarttır. Madde yanlılığını belirleme çalışmalarının 

ikinci aşamasında uzman görüşü alınır. Çünkü alt gruplar arasında elde edilen farklılıklar, yanlılığın olduğu 

anlamına gelmeyebilir; elde edilen bu farklılık, gerçek yetenek farkı olabilir ki bu durum madde etkisidir. 

Diğer bir ifade ile DMF’nin ortaya çıkmasının iki nedeni bulunmaktadır; madde yanlılığı ve alt gruplar 

arasındaki gerçek farklılık yani madde etkisidir (Camilli ve Shepard, 1994; Zumbo, 1999). Genel olarak 

alanyazında test maddelerinin DMF gösterip göstermediğinin belirlenmesi için birçok yöntem 

kullanılmaktadır (Mantel Haenszel, Ki-kare, SIBTEST, Lojistik regresyon, MTK modelleri vb.). Genel 

olarak yukarıda sözü edilen gözlenen grup DMF analizleri, bir gözlenen gruptaki (örn. cinsiyet, ırk, köken 

vb.) tüm üyelerin bir madde içeriği ile ilgili aynı stratejileri ya da problem çözme tekniklerini 
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kullandıklarını ve aynı geçmiş deneyime sahip oldukları gibi oldukça güçlü bir varsayıma 

dayanmaktadırlar. Diğer bir ifade ile bu modelin bir örneği, erkekler açısından DMF gösteren bir maddenin 

tüm erkekler için dezavantajlı olmasıdır. Bu, DMF gösteren maddenin kaldırılmasının tüm erkeklerin 

puanlarını arttıracağı anlamına gelmektedir (Samuelsen, 2008). Ancak gözlenen grup değişkenleri her 

zaman homojen grupları temsil etmeyebilir (De Ayala vd, 2002).  

Benzer şekilde Dorans and Holland (1992) DMF araştırmalarında odak grup belirlenirken ırksal ya da 

cinsiyet gibi değişkenlerin temel alınmasından ziyade grupları eğitimsel avantaj ve dezavantaja göre 

belirlemenin önemini vurgulamışlardır. Çünkü bu tür gözlenen değişkenler kullanılarak yapılan gözlenen 

DMF yaklaşımlarında DMF’nin neden ortaya çıkmış olabileceği hakkında genellikle az bilgi elde edilir 

(Kang & Cohen, 2003; Samuelsen, 2005). Gözlenen grup DMF yaklaşımlarının yukarıda sözü edilen 

sınırlılıklarından dolayı son zamanlarda araştırmacılar tarafından DMF ile ilgili çalışmalarda sıklıkla örtük 

sınıf DMF yaklaşımı kullanılmaktadır (Cohen ve Bolt, 2005; Webb, Cohen & Schwanenflugel, 2008; 

DeMars ve Lau, 2011 ; Oliveri vd., 2013). Bu yaklaşımda katılımcılar kendi cevaplarına bağlı olarak örtük 

sınıflardan birine atanır. Her bir örtük sınıftaki katılımcılar benzer ya da homojen cevap örüntülerine sahip 

olarak görülür (Oliveri vd., 2013). Cinsiyet gibi belirli gruplarda olan tüm katılımcıların homojen cevap 

örüntüsüne sahip olduğunun varsayıldığı gözlenen DMF yaklaşımlarının aksine, örtük sınıf DMF yaklaşımı 

kullanıldığında kızların ya da erkeklerin farklı oranları bir sınıfa verilebilir (Oliveri vd., 2013). Örtük sınıf 

DMF yaklaşımını kullanmanın bir diğer önemli avantajı da DMF’nin kaynaklarına ulaşmada faydalı bir 

yaklaşım olmasıdır (Zumbo, 2007; Samuelsen, 2008; Webb vb., 2008; Oliveri vd., 2013). Yapılan bu 

araştırma ile DMF kaynaklarının belirlenmesinde örtük sınıf yaklaşımının etkisinin incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu amaç bağlamında, araştırmada gözlenen grup DMF yaklaşımlarından Lojistik 

Regresyon (LR), Mantel-Haenzel (MH) yöntemleri ile örtük sınıf DMF Analizi yöntemlerine ait sonuçlar 

karşılaştırılacaktır.  

YÖNTEM 

Araştırma DMF kaynaklarının belirlenmesinde gözlenen grup DMF yaklaşımları ve Örtük sınıf DMF 

yaklaşımlarını karşılaştırmayı amaçlaması yönüyle betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmanın çalışma grubu, 

PISA 2015 Türkiye örneklemi İşbirlikli Problem Çözme görevlerinden olan “Xandar (kurgusal bir ülke)” 

alt testini alan 507 erkek ve 524 kız öğrenci olmak üzere toplam 1031 öğrenciden oluşmaktadır. 12 

maddeden oluşan Xandar görevine katılımcıların verdikleri yanıtların homojenliğinin test edilmesi 

amacıyla Mplus paket programı kullanılarak örneklemin ihtiva ettiği örtük sınıf sayısı ve örtük sınıf 

üyelikleri üzerinde etkili olan ortak değişkenler belirlenmiştir. Örtük sınıflar içinde Mantel Haenszel ve 

Lojistik Regresyon yöntemlerine göre DMF gösteren madde sayısı ve DMF büyüklüğünün belirlenmesi 

amacıyla difR paketi kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Araştırma kapsamında PISA 2015 Türkiye örnekleminden İşbirlikli Problem Çözme görevlerinden olan 

“Xandar” görevinde yeralan ve 0-1 şeklinde ikili puanlanmış 12 maddeden oluşmaktadır. Örneklemin farklı 

alt sınıflardan oluşup oluşmadığının belirlenmesi amacıyla Örtük Sınıf Analizi yapılmıştır. Örtük Sınıf 

DMF yaklaşımında genellikle sınıf sayısı 2’den fazla olduğu durumlarda DMF’nin yorumlanması güç 

olmasından dolayı sınıf sayısı 2’ye sabitlenmiştir (Samuelsen, 2008). İki sınıflı yapının uygunluğu test 

edildikten sonra örneklemin geneli ve örtük sınıflar bazında cinsiyete göre DMF analizi yapılmıştır. Elde 

edilen bulgular Tablo 1’de verilmiştir               

 

Tablo 1. Gözlenen grup ve örtük sınıflarda cinsiyete göre DMF sonuçları 

 

Grubun Geneli Sınıf 1 Sınıf 2 

MH LR MH LR MH LR 
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m1 ✔-A ✔-A   ✔-A  

m4 ✔-A ✔-A     

m5 ✔-A ✔-A   ✔-B ✔-A 

m7 - -  ✔-A   

m8 ✔-A      

m12 ✔-B ✔-A     

             

Tablo 1’de görüldüğü üzere, örneklemin genelinde MH ve LR yönteminde elde edilen sonuçlar benzerdir. 

Buna göre, 1, 4, 5 ve 12. maddelerde her iki yöntemde de cinsiyete göre DMF elde edilmiştir. Bu bulgulara 

ek olarak madde 8’de sadece MH yöntemine göre DMF tespit edilmiştir. Örtük sınıflarda cinsiyete göre 

elde edilen DMF sonuçları dikkate alındığında, 1. örtük sınıfta sadece 7. madde de DMF varken, 2. örtük 

sınıfta 1.madde de sadece LR yönteme göre ve 5. madde de ise her iki yönteme göre DMF elde edilmiştir. 

Burada dikkat çeken sonuç 4., 8. ve 12. maddelerin grubun genelinde cinsiyete göre DMF göstermişken, 

daha homojen olan örtük sınıflarda DMF göstermemiş olmasıdır. Buradan hareketle bu maddelerin DMF 

göstermesinde grubun homojen olmamasının etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca örtük sınıflarda DMF 

gösteren madde sayısı ve DMF büyüklüklerinde değişiklikler olmuştur. Gözlenen grup DMF yaklaşımında 

DMF kaynaklarının yorumlanmasının sınırlılığından dolayı, araştırmada elde edilen örtük sınıflar arasında 

DMF gösteren maddeler belirlenmiştir. Bu amaçla her bir sınıfta 1 parametreli lojistik modele göre madde 

güçlük indeksleri kestirilmiştir. Örtük sınıflar için ayrı ayrı kestirilen madde güçlük indeksleri arasında 

DMF varlığının ve büyüklüğüne karar verilmesi amacıyla Samuelsen  (2005) tarafından belirlenen örtük 

sınıflar arası DMF ölçütü kullanılmıştır. Bu ölçüte göre, örtük sınıflar arası hesaplanan b’ler arası fark 

değeri olan Δb değeri 0,40 altında ise DMF yoktur. 0,40 ile 0,80 arasında düşük düzeyde, 0,80 ile 1,20 

arasında orta düzeyde ve 1,20’den büyük ise de yüksek düzeyde DMF olarak yorumlanmaktadır.   

 

 
 

Şekil 1. Örtük sınıflar için hesaplanan madde güçlük indeksi değerleri 
 

Şekil 1’de görüldüğü üzere her iki sınıf için kestirilen b parametresi değerleri genel olarak benzerdir. 

Samuelsen  (2005) tarafından önerilen ölçüt dikkate alındığında, sadece 7. ve 8. maddelerde düşük etkiye 

sahip DMF vardır. Her iki madde de 1. örtük sınıf lehine DMF göstermiştir. DMF kaynaklarının 
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belirlenmesi için örtük sınıf üyeliğini etkilemesi olası 20 ortak değişken (covariates) bağımsız değişken 

olarak örtük sınıf modeline dahil edilmiştir. İlk olarak kurulan regresyon modeline her bir ortak değişken 

tek tek alınmıştır. Daha sonra sadece örtük sınıf üyelikleri üzerinde 0,05 düzeyinde etkili olan değişkenler 

beraber modele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 20 bağımsız değişkenden PISA okuma başarısı ve 

PISA-HEDRES indeksi (çocuğun evde sahip olduğu eğitim kaynakları) 1. örtük sınıf bir lehine etkilidir. 

Diğer bir ifade ile 1. örtük sınıfta öğrencilerin evde sahip oldukları eğitim kaynakları (çalışma masası, 

bilgisayar, evdeki kitap, sözlük vb.) ve PISA okuma testi puanları daha yüksektir. Xandar görevindeki bu 

iki madde genel olarak bilgisayarda yönergeleri takip etme ve bir konu alanı tanımla sorumluluğudur. 7. ve 

8. maddelerin evde sahip olduğu imkanları (bilgisayar, evdeki kitap sayısı vb.) yüksek olan öğrencilerin 

lehine DMF göstermiştir. Elde edilen bu bulgulardan hareketle ev imkanları ve PISA okuma başarı puanı 

DMF kaynağı olarak yorumlanabilir. 

SONUÇ 

Yapılan bu araştırma ile DMF kaynaklarının belirlenmesinde örtük sınıfların etkisi incelenmiştir. 

Standartlarda genel olarak gözlenen DMF yaklaşımlarının DMF tespit edilmesinde etkili ancak DMF 

kaynaklarının belirlenmesinde yetersiz olduğu vurgulanmıştır (American Educational Research 

Association [AERA], American Psychological Association [APA] ve National Council on Measurement in 

Education [NCME], 1999). Bu araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan hareketle; İncelenen 

örneklem örtük sınıf içermesi durumunda DMF gösteren madde sayısı ve DMF büyüklüğü değişmektedir. 

Örtük sınıf DMF yaklaşımı ile sınıf özellikleri için istatistiksel model kurabildiği için sınıflar arası madde 

fonksiyonlarının neden farklılaştığı ile ilgili kaynaklar belirlenebilmektedir. Araştırma kapsamında modele 

dahil edilen 20 ortak değişkenden ikisi (okuma testi puanı ve evdeki eğitim kaynakları indeksi) örtük 

sınıflar üzerinde etkilidir. Araştırmalarda DMF tespit edilen maddelerin madde etkisi ya da yanlılık olup 

olmadığının belirlenmesi için uzman görüşü aşamasında bu tür DMF kaynakların belirlenmesi uzmanların 

daha kesin ve sağlıklı karar vermesine yardımcı olacaktır.    
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Özet: Bu araştırmanın amacı, kağıt – kalem ve internet ortamında uygulanan iki farklı ölçeğin psikometrik 

özelliklerinin incelenmesidir. Araştırmada öncelikle Araştırmanın Yöntem Bölümüne İlişkin Öz Yeterlik Ölçeği’nin 

(AYBİÖYÖ) psikometrik özellikleri, lisans düzeyindeki öğrencilerden elde edilen veriler üzerinden incelenmiştir. İki 

ölçek belli aralıklarla iki farklı üniversitede okuyan 391 öğrenciye, kâğıt – kalem ve internet ortamlarında hem beş 

dereceli Likert tipi ölçek hem de metrik ölçek formatında uygulanmıştır. Bulgular, AYBİÖYÖ’nün lisans düzeyindeki 

öğrencilere de uygulanabileceğini ve en zayıf psikometrik özelliklerin kağıt – kalem ortamında uygulanan Likert tipi 

ölçek ile elde edildiğini göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Araştırma kaygısı, araştırma yeterliği, metrik ölçek, Likert tipi ölçek, internet 
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Özet: Bu çalışmanın amacı gerçek bir veri seti üzerinden madde ayıklama yönteminin kullanımına ilişkin bir uygulama 

yapmaktır. Çalışmada DMF analizlerinde sıklıkla kullanılan cinsiyet değişkenine göre DMF incelenmiştir. Bu 

araştırmada PISA 2015 fen okuryazarlığı testinde madde ayıklama kullanılmadan ve kullanılarak elde edilen Mantel-

Haenszel ve Lord’un 𝜒2 teknikleriyle cinsiyet değişkenine göre belirlenen test istatistiklerini ve DMF’li olarak 

belirlenen toplam madde sayısını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın bulguları sonucunda, madde ayıklamanın 

KTK’ye dayalı DMF belirleme yöntemi olan MH yönteminden elde edilen DMF bulgularında küçük farklılıklara 

neden olduğu; DMF’li olarak belirlenen madde sayısında bir değişikliğe neden olmadığı belirlenmiştir. MTK’ye 

dayalı bir yöntem olan Lord’un 𝜒2 yönteminden elde edilen DMF bulgularını ise önemli düzeyde etkilediği 

gözlenmiştir. Ayrıca Lord’un 𝜒2 istatistiği ile madde ayıklama olmadan 23 maddede, madde ayıklama sonrası ise 29 

maddede DMF olduğu belirlenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Madde ayıklama, değişen madde fonksiyonu, Lord, Mantel-Haenszel 

 

GİRİŞ   

Eğitimde ve psikolojide kullanılan ölçme araçlarına ilişkin olarak üzerinde durulması gereken en önemli 

konu bu araçların geçerliğidir. Çünkü kişiler üzerinde kararlar alınırken kişilerin bu araçlardaki test 

performansına bakılmaktadır. Ancak bazı testlerde amaç kişiler hakkında karar vermek değil, geniş 

örneklemler hakkında doğru bilgi elde etmektedir. Bu amaçla uygulanan geniş ölçekli testlere katılan kişiler 

cinsiyet, sosyoekonomik düzey, etnik köken, inanç vb. gibi birçok farklı alt gruptan oluşmaktadır. 

Kullanılan bu testlerin hiçbir alt grup lehine avantaj sağlamaması gerekir. Bu konuya odaklanan değişen 

madde fonksiyonu  ‐ DMF, aynı yetenek düzeyinde olan ancak farklı alt gruplarda yer alan bireylerin testte 

yer alan maddelere doğru cevap verme olasılıklarının değişmesi olarak ele alınmaktadır (Holland ve 

Wainer, 1993; Rodney & Drasgow, 1990). Farklı alt gruplarda yer alan aynı yetenek düzeyine sahip 

kişilerin bir maddeye verdikleri doğru cevap olasılıklarının değişmesi madde yanlılığına işaret edebilir. 

DMF, maddenin yanlı olup olmamasına ilişkin bir ön analiz gibi düşünüldüğünde test geçerliğine ve buna 

bağlı olarak güvenirliğine ilişkin önemli bulgular sağladığı görülmektedir. 

 

MH yöntemi belirli madde tepki fonksiyonları, geniş örnek büyüklükleri veya yoğun hesaplamalar 

gerektirmediği için DMF belirlemede oldukça fazla tercih edilmektedir (Wang ve Su, 2004).  

 

DMF belirleme yöntemlerinin bir kısmı klasik test kuramına bir kısmı ise madde tepki kuramına dayalı 

olarak geliştirilmiştir. KTK’ye dayalı yöntemler, aynı yetenek düzeyinde olan farklı grupların test 

maddelerindeki dağılımları gibi durumları incelerken; MTK’ye dayalı yöntemler ise madde parametreleri 

ve madde karakteristik eğrisi üzerinden maddenin DMF içerip içermediğini inceler (Öğretmen ve Doğan, 

2004). Çalışmada KTK yöntemlerinden Mantel-Haenszel (MH) ve MTK yöntemlerinden ise Lord’un 𝜒2‘si 

seçilmiştir. MH yöntemi ki-kare istatistiğine dayalı bir yöntem olup bu yöntemde ölçme aracından elde 

edilen toplam puanlara göre gruplarda yer alan kişiler denkleştirilir ve bu kişilerin her bir maddeye ilişkin 

performanslarının karşılaştırılması üzerinden maddenin DMF içerip içermediği belirlenir (Cameron, Scott, 

Adler, ve Reid, 2014). Lord’un 𝜒2 yönteminde ise alt gruplara ait madde parametrelerinin farkları 

hesaplanır ve sonra bu farkların varyans-kovaryans matrisleri oluşturulur. Bu değerlerden Lord’un 𝜒 2 
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istatistiği hesaplanır (Camilli ve Shepard, 1994). DMF olup olmadığı gözlenen değerler ile kritik değerin 

karşılaştırılması yapılarak bulunur (Osterlind, 1983).  

 

DMF’den etkilenen maddelerin tanımlanmasını iyileştiren bir yöntem olarak kabul edilen madde ayıklama 

(item purification) DMF yöntemlerinden elde edilen sonuçlar üzerindeni DMF’li maddelerin etkisini 

azaltarak sonuçların geçerliğini arttırmada kullanılan bir yaklaşımdır (Candell ve Drasgow, 1988). 

Ayıklama, DMF’li tüm maddelerin çıkarıldığı iteratif bir DMF yöntemidir (Mags ve Facon, 2012). Bu 

süreçte ilk DMF analizlerine göre belirlenen DMF maddelerinin ayıklanması ile arındırılmış bir test puanı 

elde edilmektedir (Wang ve Su, 2004). MTK’ye dayalı yöntemlerde, madde ayıklama, daha çok, genellikle 

referans grup ölçeğine göre her iki gruptaki madde parametrelerinin yeniden ölçeklendirilmesi şeklinde 

gerçekleştirilirken ayıklama işleminin her adımında, DMF’li olarak belirlenen tüm maddeler kaldırarak 

yeniden ölçeklendirme yapılır (Mags ve Facon, 2012). DMF’li maddeler hesaba katılarak yapılan 

analizlerde DMF’li olmayan maddelerin de DMF’li olarak belirlenmesi nedeniyle 1. tip hataların yüksek 

çıkması durumu söz konusu olabilir (Clauser, Mazor, & Hambleton, 1993). Oysa madde ayıklama 

yaklaşımı ile 1. tip hatalardaki şişkinliğin önüne geçilebilir ve gerçek DMF maddelerini belirleme gücü 

arttırılabilir (Mags ve Facon, 2012). Wang ve Su (20014) tek biçimli DMF belirleme yöntemlerinden 

Mantel–Haenszel yöntemini kullanarak yaptıkları Monte-Carlo simülasyon çalışmasında iteratif MF 

yönteminden elde edilen sonuçların daha iyi olduğunu belirlemişlerdir.  

 

Bu çalışmada gerçek bir veri seti üzerinden madde ayıklama yönteminin kullanımına ilişkin bir uygulama 

yapılmak istenmektedir. Bu amaçla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD - Organisation for 

Economic Co-operation and Development) bir projesi olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 

(PISA - The Programme for International Student Assessment) verileri seçilmiştir. PISA en az yedi yıl 

öğrenim görmüş olması koşuluyla 15 yaş öğrencilerine, üç yılda bir yapılan bir uygulamadır. PISA’da 

okuma, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarından biri temel olarak belirlenir ve geriye kalan iki alandaki 

beceriler daha az ayrıntılı ve göreli olarak incelenir (OECD, 2009). 2015 yılında gerçekleştirilen PISA 

uygulamasında ağırlıklı alan fen okuryazarlığıdır. Bu nedenle bu çalışmada fen okuryazarlığı puanları 

kullanılmıştır. Çalışmada DMF analizlerinde sıklıkla kullanılan cinsiyet değişkenine göre DMF 

incelenmiştir. Bu araştırmada PISA 2015 fen okuryazarlığı testinde madde ayıklama kullanılmadan ve 

kullanılarak elde edilen MH ve Lord’un 𝜒2 teknikleriyle cinsiyet değişkenine göre belirlenen test 

istatistiklerini ve DMF’li olarak belirlenen toplam madde sayısını belirlemek amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

 

Çalışma fen okuryazarlığını ölçen maddeler üzerinden yürütülmüştür. 2015 PISA verisinde, fen 

okuryazarlığını oluşturan iki küme kendi arasında 12 farklı küme oluşturmaktadır (F01 – F12). Bu 

çalışmada birinci fen kümesinden 32, 41, 44, 53, 77, 80, 89 ve 92 numaralı kitapçıklar seçilmiştir. Bu 

kitapçıkların uygulandığı 11626 kişilik veri setinden veri temizlemesi sonucu kalan 10331 öğrenci 

üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma için seçilen iki fen kümesinde, beşi eski üçü yeni olmak 

üzere sekiz çoktan seçmeli; sekizi eski ve sekizi yeni olmak üzere 16 karmaşık çoktan seçmeli ve beşi eski 

altısı yeni olmak üzere toplam 11 cevabı yazılan madde yer almaktadır. Bu fen kümelerinde toplam 35 fen 

okuryazarlığı maddesi yer almaktadır. 

 

DMF belirlemede grup değişkeni olarak iki kategoriye sahip cinsiyet değişkeni kullanılmıştır. DMF 

yöntemleri için ise KTK yöntemlerinden Mantel-Haenszel (MH) ve MTK yöntemlerinden ise Lord’un 

𝜒2‘si seçilmiştir. Madde ayıklama yapılmadan ve madde ayıklaması yapılarak bu yöntemlerden elde edilen 

değerler hesaplanmıştır. Çalışmada madde ayıklamada 20 iterasyon ile analizler yapılmıştır ve  anlamlılık 

düzeyi olarak .05 seçilmiştir. 

 

BULGULAR 
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Cinsiyet değişkenine göre MH ve Lord’un 𝜒2 yöntemiyle madde ayıklama olmadan ve madde ayıklama ile 

yapılan DMF analizi sonuçları Tablo 1’deki gibidir. 

 

 

 

Tablo 1.Madde Ayıklama Öncesinde ve Sonrasında Elde Edilen MH ve Lord İstatistikleri 

Madde No 
Mantel-Haenszel Lord 𝜒2 

MA olmadan MA ile MA olmadan MA ile 

1 3,99* 4,14* 2,68 5,54 

2 21,11*** 20,82*** 24,10*** 10,18** 

3 71,29*** 62,43*** 72,53*** 88,97*** 

4 8,64** 9,54** 6,65* 8,11* 

5 16,20*** 15,73*** 14,20*** 19,90*** 

6 3,78 3,38 3,96 8,80* 

7 0,27 0,21 2,75 11,99** 

8 43,29*** 41,14*** 44,19*** 45,39*** 

9 18,71*** 9,95** 21,56*** 58,74*** 

10 47,33*** 42,10*** 37,77*** 42,81*** 

11 0,00 0,01 6,82* 14,11*** 

12 14,47*** 13,96*** 16,89*** 15,12*** 

13 8,33** 7,07** 7,60* 12,48** 

14 1,19 1,95 1,56 4,30 

15 12,69*** 12,91*** 17,38*** 25,02*** 

16 34,62*** 25,61*** 31,60*** 61,57*** 

17 113,66*** 98,31*** 104,09*** 122,88*** 

18 51,68*** 48,76*** 47,07*** 31,35*** 

19 0,00 0,007 0,98 2,98 

20 75,99*** 73,09*** 59,68*** 41,21*** 

21 0,08 0,34 0,63 9,81** 

22 0,80 0,97 0,89 7,20* 

23 0,00 0,56 6,13* 28,30*** 

24 49,75*** 40,38*** 35,24*** 38,54*** 

25 5,09* 5,40* 3,82 4,50 

26 4,24* 4,55* 5,41 18,56*** 

27 33,03*** 28,83*** 25,19*** 26,77*** 

28 16,14*** 13,80*** 21,57*** 40,45*** 

29 1,70 0,99 12,18** 36,61*** 

30 0,09 0,81 2,06 2,44 

31 6,74** 6,53* 5,40 10,70** 

32 18,21*** 18,22*** 13,37** 6,50* 

33 5,23* 4,46* 9,22** 14,23*** 

34 0,03 0,15 7,31* 21,41*** 

35 5,47* 5,82* 4,43 4,11 

* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

 

KTK’ye dayalı bir yöntem olan MH ile yapılan DMF incelemesi sonucu 35 maddenin toplam 24’ünde DMF 

belirlenmiştir. Ancak bu DMF’li maddelerden yalnızca 17. maddede B düzeyinde, geriye kalan 23 maddede 

ise A düzeyinde DMF bulunmuştur. MH yönteminde anlamlılık düzeyi .05 iken 5, .01 iken 3, .001 iken 16 

maddede DMF olduğu belirlenmiştir. Madde ayıklama sonrasında MH yönteminden elde edilen DMF 
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sonuçlarına bakıldığında 𝜒2 istatistikleri farklılaşırken 35 madde üzerinden incelenen maddeler hakkında 

verilen DMF kararlarına ilişkin bir değişiklik bulunmamıştır.  

 

MTK’ye dayalı bir yöntem olan Lord’un 𝜒2 istatistiği ile yapılan DMF incelemesi sonucu MA olmadan 23 

maddede DMF olduğu belirlenirken MA sonrası 29 maddede DMF belirlenmiştir. Lord’un 𝜒2 yönteminde 

madde ayıklama öncesi anlamlılık düzeyi .05 iken 5, .01 iken 3, .001 iken 15 maddede DMF olduğu 

belirlenmiştir. Madde ayıklama sonrasında ise Lord’un 𝜒2 yönteminden elde edilen DMF sonuçlarına 

bakıldığında 𝜒2 istatistiklerinin farklılaştığı ve DMF’li olarak belirlenen maddelerden bir tanesinin 

değiştiği gözlenmiştir. Madde 6 ve madde 22 MA olmadan Lord’un 𝜒2 istatistiğine göre DMF içermezken 

MA sonrası .05 anlamlılık düzeyine göre DMF içermektedir. Madde 7, madde 21 ve madde 31 de benzer 

şekilde MA olmadan Lord’un 𝜒2 istatistiğine göre DMF içermezken MA sonrası .01 anlamlılık düzeyine 

göre DMF içermektedir. Madde 26 ise MA olmadan Lord’un 𝜒2 istatistiğine göre DMF içermezken MA 

sonrası .001 anlamlılık düzeyine göre DMF içermektedir. 2. madde MA olmadan .001 anlamlılık düzeyinde 

DMF içerirken MA sonrasında .05 anlamlılık düzeyinde DMF içermekte; 11., 23. ve 34. madde MA 

olmadan .05 anlamlılık düzeyinde DMF içerirken MA sonrasında .001 anlamlılık düzeyinde DMF 

içermekte; 13. madde MA olmadan .05 anlamlılık düzeyinde DMF içerirken MA sonrasında .01 anlamlılık 

düzeyinde DMF içermekte, 29. ve 33. madde MA olmadan .01 anlamlılık düzeyinde DMF içerirken MA 

sonrasında .001 anlamlılık düzeyinde DMF içermekte; 32. Madde ise MA olmadan .01 anlamlılık 

düzeyinde DMF içerirken MA sonrasında .05 anlamlılık düzeyinde DMF içermektedir. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmanın sonucunda, madde ayıklamanın KTK’ye dayalı DMF belirleme yöntemi olan MH 

yönteminden elde edilen DMF bulgularında küçük farklılıklara neden olduğu; DMF’li olarak belirlenen 

madde sayısında bir değişikliğe neden olmadığı belirlenmiştir. MTK’ye dayalı bir yöntem olan Lord’un 𝜒2 

yönteminden elde edilen DMF bulgularını ise önemli düzeyde etkilediği gözlenmiştir. Ayrıca Lord’un 𝜒2 

istatistiği ile MA olmadan 23 maddede,  MA sonrası ise 29 maddede DMF olduğu belirlenmiştir 
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Abstract: In this study, it is aimed to compare the Graded Response Model and the Mixed-Graded Response Model 

(MixGRM) from the Mixture Item Response Theory models in terms of model data-fit and parameters and 

demonstrate the application example of MixGRM on real data. In this context, the study with the quality of basic 

research that contribute to the development theory by comparing different theoretical models, and which was carried 

out in 2013 by International Computer and Information Literacy Study, was conducted from participants from the 8th 

grade level from Turkey. This study was carried out through the data of a total of 2356 students. In testing the models, 

the data from a 11-item Likert scale was used to measure the students' interest and enjoyment in using Information 

and Communication Technologies (ICTs). In the analysis of the data, firstly, the one-dimensional state of the scale 

was examined, and it was seen that it showed a one-dimensional structure. Then, five MixGRM with five latent class 

(LC) models from a latent class model as well as a GRM analysis was performed in the Mplus-8 program to determine 

which model is better fitted to the data. When the GRM and MixGRM based model data-fit results are compared, the 

model with the best fit is the MixGRM with four LC. Students who love to use ICT and who have the highest computer 

and information literacy (CIL) score are found to be in the first latent class, those with least enjoyment or dislike and 

those with the lowest CIL score are in the fourth latency class. The findings show that reducing the heterogeneity of 

MixIRT models in the dataset is a preferable model for research situations that need to focus on certain sub 

populations. 

 

Keywords: graded response model, mixture item response theory, latent class analysis, mixture graded response model 

 

 

INTRODUCTION 

Different models and theories are being developed in order to make the decisions about the 

individuals more valid and reliable. The Mixed-Item Response Theory (MixIRT) is one of these models. 

In MixIRT models emerging from the combined use of item response theory (IRT) and latent class (LC) 

analysis, latent classes or homogeneous subgroups are defined. Within each latent class, the same 

measurement model is used, but different parameter estimates between the latent classes are made 

according to the IRT (von Davier & Rost, 2017). When the literature is examined, it is seen that MixIRT 

models are used in studies such as scaling the cognitive abilities of students (De Ayala & Santiago, 2017; 

Yalçın, 2018), scaling a conscience scale in the context of career development (Egberink, Meijer & 

Veldkamp, 2010), determining the reaction style of individuals (Eid & Zickar, 2007; Huang, 2016). 

However, it has been observed that there are not enough studies on the use and promotion of MixIRT 

models on rating scales. In this context, in this study, it is aimed to present an application example of the 

use of Mixed-Graded Response Model (MixGRM) from MixIRT models in the scaling of likert type items 

frequently used in measuring the latent characteristics such as personality, interest and attitude of the 

individuals. For this purpose, the students who are thought to have a heterogeneous structure are dealt with 

when considering their interest and enjoyment in using of Information and Communication Technologies 

(ICT). International Computer and Information Literacy (ICIL) reports that the relationship between the 

highest ICIL and the use of ICT was the strongest in Turkey. However, when ranked in terms of the 

participating countries interest and enjoyment of the use of ICT applications, Turkey is the country with 

the lowest score in terms of ICIL while it is the third country with the highest score (Fraillon, Ainley, 
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Schulz, Friedman, & Gebhardt, 2014). This shows the necessity of examining the use of ICT by the students 

participating in the practice by dividing them into homogeneous classes in terms of their interest and 

enjoyment status. For this reason, in this study, it is aimed to compare MixGRM with GRM in terms of 

model data-fit and parameters and show MixGRM application example on real data by separating students 

into homogeneous classes in terms of interest and enjoyment the use of ICT. 

 

METHODOLOGY  

Research Design 

This study is a basic research that contributes to the development of the theory by comparing the 

results of model data-fit with the predicted parameters according to GRM and MixGRM.  

Data Source 

The research was conducted through the data of International Computer and Information Literacy 

Study (ICILS), according to the two-stage stratified sampling method selected in 2540 eighth grade students 

participating from Turkey in 2013. The data was obtained from the international webpage 

(https://icils.acer.org/). In this study, these analyses were made on the data of a total of 2356 students, 1214 

male and 1142 female, after missing data were deleted. 

ICILS aims to determine the level of computer and information literacy skills and the factors 

associated with these skills to support young people's digital age participation capacities in a modern society 

(Fraillon et al., 2014). Within the scope of student surveys, an 11-item four-point Likert scale is used to test 

students’ interest and enjoyment of using ICT. In this study, students' reactions to this scale were examined. 

In addition, students’ gender, computer and information literacy achievement scores, and index scores on 

students’ interest and enjoyment in using ICT were used to identify the latent classes occurring according 

to students' reactions. 

Data Analysis 

Firstly, confirmatory factor analysis was conducted in the Mplus-8 program to examine the 

assumption of the one-dimensional of the scale measuring students’ interest and enjoyment in using ICT. 

Analysis made, have shown that the factor loadings of all items are above .60 and that this is significant. 

When the fit indexes obtained from the one-dimensional model are examined, it can be said that the model 

has a good level of fit. For the reliability of the scale, the Cronbach's Alpha Coefficient was calculated to 

be .89. In this context, it can be stated that the scale measures the interest and enjoyment of students to use 

ICT as a valid and reliable. Five MixGRM with five latent class (LC) models from a latent class model as 

well as a GRM analysis was performed in the Mplus-8 program to determine which models fit better with 

the data obtained from the scale. Parameter values belonging to the model that is fitted to the data have 

been examined and attempted to define the occurring latent classes. 

 

FINDINGS  

When the MixGRM and GRM based model data-fit results are compared, the model with the best 

fit to the Bayesian Information Criteria and entropy values is the MixGRM with four LC. According to the 

MixGRM with four LC, 48% of the students in the first latent class, 35% of the students in the second latent 

class, 9% of the students in the third latent class and 8% of the students in the last latent class. When the 

computer and information literacy score averages of the students are examined, it is seen that the students 

with the highest average are in LC-1 and the students with the lowest average are in LC-4. This is also seen 

when indexes are examined in terms of the average of interest and enjoyment the use of ICT. It can be said 

that students who are more interested in using ICT are at LC-1, and those who are less loving or not at all 

loving are mostly at LC-4. While LC-1 and LC-2 students’ scores in computer and information literacy 

were higher than the average of Turkey, LC-3 and LC-4 student groups has scores that are lower than the 

average in Turkey. Moreover, when the distribution of the students in the latent class is examined in terms 

of sex, it is seen that the rates according to the sex are almost equal in all the latent classes except for LC-
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4. Of the students in LC-4, 32% are male while 68% are girls. According to the findings, if the latent classes 

are defined, the students in LC-1 are the students who have a higher level of computer and information 

literacy and who like to use ICT. LC-2 to LC-4 students decrease their literacy score and enjoyment the use 

of ICT gradually. In this context, it can be stated that the students in LC-4 consist of students who have the 

lowest level of computer and information literacy and who do not like to use ICT or who like to use ICT 

very little. 

When the findings on the item parameters of the latent classes are evaluated, it is seen that the 

highest slope parameter average is in LC-1 and the lowest value is in LC-3. It is seen that the average of 

the slope parameters predicted by GRM is very close to the average of the slope parameters in LC-2. When 

the correlations between slope parameters predicted by GRM and slope parameters in latent classes are 

examined, it is seen that there is a high level of relationship only between LC-2 and GRM. When the 

threshold values in latent classes are examined, it is seen that the lowest average is in LC-4 and the highest 

average is in LC-3. When the correlations between GRM predicted thresholds and latent class thresholds 

are examined, it is seen that all the correlations are very high and significant, and that the highest correlation 

is LC-2. In this context, it can be stated that estimation by MixGRM has a considerable effect on the slope 

parameters of the items but not on the threshold parameters. 

 

CONCLUSION 

The findings show that reducing the heterogeneity of MixIRT models in the dataset is a preferable 

model for research situations that need to focus on certain sub-populations. Interested researchers can use 

many in-place MixIRT models from career development to personality testing. Moreover, when the 

students' ICILS scores are taken into consideration, even the students with the highest score are below level-

1 according to international benchmarks, indicating that Turkish students are not yet ready for the digital 

age. 
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Özet: Bu çalışmanın amacı Bilişsel Tanı Modelleri’nden DINA (deterministic input; noisy and gate) ve DINO 

(deterministic input; noisy or gate) Modelleri altında Q Matrisinin nitelik boyutunun içerik alanına ait düzeyleri, 

bilişsel alana ait düzeyleri, her iki alana ait düzeyleri ve Temel Bileşenler Analizi (TBA) yoluyla elde edilen düzeyleri 

ile belirlenmesiyle yapılan sınıflamanın doğruluğu ve tutarlılığı açısından karşılaştırmaktır. Araştırmanın çalışma 

grubunu TIMSS 2015 Türkiye örneklemi içinde birinci kitapçığı alan 463 dördüncü sınıf öğrencisi yer almaktadır. 

Araştırmada kullanılan veriler TIMSS 2015 4. sınıf düzeyine verilen bir numaralı matematik kitapçığındaki 25 

maddeden iki değerli olarak puanlanmış dokuzu kısa cevaplı on dördü çoktan seçmeli olan 23 maddeden elde 

edilmiştir. Bu maddelerden elde edilen cevap örüntüleri ile araştırma kapsamında ele alınan farklı belirlenmiş dört Q-

Matrisinin DINA ve DINO modellerine göre analizi R 3.0 programında CDM paketi ile gerçekleştirilmiştir ve 

sınıflama doğruluğu ve tutarlılığı göreceli olarak karşılaştırılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre genel olarak DINA 

Model, DINO Model’e göre sınıflama doğruluğu ve tutarlığı daha yüksek olan sonuçlar sağlamıştır. Ayrıca TBA’dan 

faydalanarak belirlenen Q Matris ile yapılan sınıflamalarda nitelik sayısı daha az olan önsel madde bilgisine dayalı 

olarak belirlenmiş Q Matris ile yapılan sınıflamalara göre daha az doğrulukta ve tutarlılıkta sınıflama yapsa da  nitelik 

sayısı daha fazla olan önsel madde bilgisine dayalı olarak belirlenmiş Q Matris ile yapılan sınıflamaya göre daha fazla 

doğrulukta ve tutarlıkta sınıflama  yapmıştır. Açımlayıcı bir faktör analitik yöntemden faydalanarak belirlenmiş Q 

matrisi ile uzman yargılarına dayanan önsel madde bilgisinin birleştirilerek kullanılması Q matrisin geliştirilmesinde 

teoriyi güçlendirmek için güçlü bir araç olabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Tanı Modelleri (BTM), TIMSS 2015, Temel Bileşenler Analizi (TBA), Q Matrisi 
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