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SEÇMELi TESTLERDE VANITLA vıeı DAVRANıŞLARı
VE ŞANS BAŞARısıNIN ELiMiNE EDiLMESi

iŞLEMLERiNE iLişKiN BAZI ÖNERiLER

Aysun UMA y*

ÖZET: Çoktan seçmeli testlerde test puanlarına karışan
şans başarısından kurtulmak amacıyla geliştirilmiş olan
formüllerin yaptığı düzeltmeler, yanıtlayıcıların gerçek
davranışları göz önüne alındığında ne kadar gerçekçidir?
Bu sorudan yola çıkılarak yapılan araştırmada yanıtlayıcı-
lara "Tüm soruları işaretIeyin" denildikten sonra her mad-
de için doğru yanıtı bulup bulamadıkları, eğer bulamadılar-
sa kaç seçeneğe düşürdükJeri sorulmuş, ayrıca ağer mutla-
ka işaretlemeJeri söylenmeseydi bu soruyu işaretleyip işa-
retJemeyecekleri araştırılmıştır.

Verilen yanıtlara göre, yanıtlayıcıların çoğunun doğ-
ru yanıtı bulduğunu düşünerek maddeyi işaretleyeceğini
belirttiği, doğru yanıtı bulamadıklarında ise boş bırakmayı
yeğledikleri, seçenekleri teker teker eleyip şanslarını arttır-
mak yerine doğru yanıtı "rastgele işaretlemeyi" seçtikleri,
bu durumun doğru yanıtı gerçekten bulanlar ve bulduğunu

sananlar için değişmediği anlaşı]maktadır.

Şans başarısını elimine etmek için önerilen yöntemle-
rin ister test puanları için isterse test istatistikleri için olsun
düzeltme işlemini gerçekten etkili ve doğru bir biçimde
yaptığı, yalnız yanıtlayıcılara yanlışların belirli bir oranda

doğruları siJeceği söylendiğinde düzeltme formülünün aşı-
rı bir eJiminasyona gittiği görüJmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Çoktan Seçmeli Test, Şans
Başan.ı'ı, Şans Başansı FormÜl/ai

ABSTRACT : Do the formu]as which is made in order
to eliminate effect of choice in the test scores in muJtipJe
choice tests retlect actual reality? In this research which is
regarding this question all respondents were lold to answer
all quesıion, then ıhese question were asked "whether if
ıhey found right answer or nol" and "if not, how many op-
tioııs did they eliminate?" Besides, they were also asked

"what would you do?" if they were not told to answer "all
questions"

According their answers, most of the respondents
claimed that they choose right answers by beJiving that
ıhey find the right answer and if they couJd not find right

answer they prefered not lo choice the options or choice
righı answer randamly instead of ejiminating the options
in order lO increase their chance.The result of the research
showed that this situation did not change for respondents
who found the correct answers and thougt that they found
the correct answer.

lt has been seen that methods which were proposed
in order to eliminate effect of clıance make corrections
both for test statistics and lest scores however, wrong ans-
wers delete the right answers iıı a certain ratio, correcıion
formula causen the great elimination.

KEY WORDS: Mııltiple Choice Test, EJIect of Cha/lce,

Chance Efj'ect Formııla

1. GiRiş

Çoktan seçmeli testlerde şans başarısı her za-
man önemli bir sakınca olarak görülmüş ve kaçı-
nılması olanaksız olduğu düşünülen bu durumdan
kurtulmak için yollar aranmıştır (1) (2) (3) (4) (5)
(6). Gözlenen puanlar içine karışmış şans başarısı-
nı tahmin edebilmek amacıyla çeşitli formüller ge-

liştirilmiştir (7). Böylece ya doğrudan her bir ya-
nıtlayıcı için, testten alacağı puandan şansla elde
etmiş olabileceği kadarını düşerek gerçek bir test
puanı hesaplamak ya da madde ve test istatistikle-

rine karışmış bulunan şans puanlarını tahmin edip
bu İstatistiklerdeki şans başarısının etkisini elimi-
ne etmek amaçlanmaktadır.

Yanıtlayıcıların test puanları üzerinde yapılan

düzeltme "Sorunun yanıtını bilmeyen birinin seçe-
neklerden birini işaretlemesi durumunda doğru ya-
nıtı şansla bulma olasılığının seçenek sayısı kadar-

da bir olduğu" düşüncesine dayanır (8). Örneğin
5 seçenekli bir maddenin doğru yanıtını şansla
bulma olasılığı I/S 'tir. Bu durumda yanlış olarak
işaretlenen her dört yanıt için doğrulardan biri si-
lindiğinde geriye şans başarısından arınmış gerçek
test puanı kalacaktır. Ancak burada gözden kaçı-
rılmaması gereken bir durum, bütün seçeneklerin
aynı şansa sahip oldukları sayıhısıdır. Bir başka
deyişle yanıtlaYlCı bazı seçeneklerin doğru yanıt
olamayacağını görüp bir eleme yaparsa ya da so-

nucu tam olarak bulamadığı halde en yakın gördü-
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ğü seçeneği işaretlerse -(ki yapılan araştırma böy-
le davrananların çok olduğunu göstermektedir)-
yapılan düzeltme şansla kazanılmamış puanları da
kapsayacaktır.

Teker teker test puanlarını düzeltmek yerine
test puanlarından hesaplanan istatistikler ya da
madde istatistikleri üzerinde yapılacak düzeltme
ile de şans başarısının etkisinin ortadan kaldınla-
bileceği düşünülmüş ve bu amaçla değişik istatis-
tikler için düzeltme formülleri geliştirilmiştir. Bu
konuda yapılmış bazı ampirik araştırmalar da var-
dır (9). Bu araştırmada madde ve test istatistikleri
için geliştirilmiş olan formüllerden yalnız ikisi,
testin aritmetik ortalama ve standart sapması için
düzeltme yapan formüller ile yetinilmiştir. Çünkü
araştırmanın amacı yalnızca bu gibi formüllerin
etkilerini incelemek değil, yanıtlayıcıların çoktan
seçmeli bir testi yanıtlarken nasıl davrandıklarına
ilişkin bilgiler de toplamak ve formüllerin etkileri-
ni buna göre değerlendirmektir.

Başarıyı ölçmek üzere puanlanan bir testte
yanıtlayıcıların soruya nasıl yaklaştığını, kendince

doğru yanıta ulaşıp ulaşmadığını, ulaşamadıysa
kaç seçenek üzerinde düşündüğünü, tereddüte
düştüğünde bir tahmin yapmayı mı yoksa boş bı-
rakmayı mı seçtiğini, bir tahmin yapmanın ya da
rastgele işaretleyerek seçtiği seçeneği işaretleyip
işaretlememenin ortak bir tutum sayılıp sayılama-
yacağı gibi soruların yanıtlarını bilmek şans başa-
rısının etkilerinden kurtulmak için yararlı olabilir.

Şans başarısının elimine edilebilmesine çalı-
şılırken temel sayıltılardan biri ise gerçek puanla-
rın asla bulunamayacağıdır (lO). Gerçekten de
gözlenen puanın ne kadarının gerçek puan olduğu
eğer bulunabilseydi şansla kazanılan bölümü he-
saplamak ve ondan kurtulmak çok kolayolurdu.
Yapılan araştırmada yanıtlayıcılara verilen yanıt
kağıdında maddeleri yanıtlarken nasıl davrandık-
ları bilgisi de alınarak gerçek puana ulaşılmaya
çalışılmaktadır. Kuşkusuz bu bilgi normal koşul-
lar altında doğru olarak toplanamaz ve yanıtlayıcı-
lar bir araştırmaya yardımcı olmak için bu işlemi
yapmışlardır. Eldeki bilgiler yanıtlayıcıların hangi
durumlarda nasıl davranacaklarına ışık tutmakta-
dır.

1.1. Problem

Çoktan seçmeli bir testte yanıtlayıcılar mad-
deleri yanıtlarken nasıl davranmaktadır ve bu dav-
ranışlara göre şans başarısını elimine etmenin en
uygun yolu nedir?

1.2. Alt Problemler

i. Çoktan seçmeli bir testi yanıtlarken yanıt-
layıcılar nasıl davranmaktadır?

1.1. Çoktan seçmeli bir testi yanıtlarken ya-
nıtlayıcılar kaç seçenekle ilgilenmektedir?

1.2. Çoktan seçmeli bir testi yanıtlarken ya-
nıtlayıcılar hangi durumlarda maddeleri boş bırak-
mayı tercih etmektedir?

1.3. Çoktan seçmeli bir testi yanıtlayanların
davranışları soruların doğru yanıtlarını bulabilme-
leri ile ilgili midir?

ii. Yanıtlayıcıların davranışlarına bakıldığın-

da çoktan seçmeli testlerde şans başarısını elimine

etmenin en uygun yolu hangisidir?

11.1. Yanıtlayıcıların test puanları üzerinde
yapılan düzeltme şans başarısını elimine edebil-
mekte midir?

11.2. Test ortalaması ve standart kayması üze-
rinde düzeltme formüllerine göre bir düzeltme ya-
pılması şans başarısından kazanılmış puanların et-

kisini ortadan kaklırabilmekte midir?

2. YÖNTEM

Araştırma Mat-Fen Dersanesinde üniversite
sınavlarına hazırlanmakta olan çeşitli liselerin son
sınıfından 100 öğrencinin yanıtladığı 30 madde-

lik teste verilen 3000 yanıt üzerinde yapılmıştır.
Öğrencilerin, yaklaşmakta olan Öğrenci Seçme
Sınavı (ÖSS) nedeniyle oldukça güdülü oldukları

ve çalışmaya çoğunlukla gönüllü olarak katıldık-
ları görülmüştür.

Kullanılan ölçme aracı, daha önceki bir araş-
tırma için, araştırmacı tarafından geliştirilmiş çok-

tan seçmeli bir matematik muhakeme testidir.
Benzer özelliklerdeki öğrencilere uygulandığında
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testin geçerli ği (yıl sonu başarı notları ölçüt alına-

rak) 0,69 ve KR-20 güvenirliği 0,96 olarak he-

saplanmıştır.

Yanıtlayıcılara verilen yanıt kağıdının başın-

da bulunan yönergede hiçbir maddeyi boş bırak-
mamaları söylenmiş ve her maddenin ardından
yanıtlama işlemi sırasında nasıl davrandıklarına

ilişkin aşağıdaki iki soruyu yanıtlamaları isten-
miştir.

ı. Doğru yanıtı işaretlerken nasıl davran-

dınız?

O) Doğru yanıtı buldum ve seçenekler ara-
sında görüp işaretledim.

1) En doğrusunu tahmin ettim ve işaretle-

dim.

2) Doğru yanıtı 2 eşİt şanslı seçeneğe düşü-

rüp birini rasgele attım.

3) Doğru yanıtı 3 eşit şanslı seçeneğe düşü-

rüp birini rasgele attım.

4) Doğru yanıtı 4 eşİt şanslı seçeneğe düşü-

rüp birini rastgele attım.

5) Doğru yanıtı bulamadım, rasgele attım.

2. Testte "Dört yanlış bir doğruyu götü-

rür" uyarısı olsaydı nasıl davranırdı-
nız?

B) Boş bırakırdım.

İ) İşaretlerdim.

Verilerin analizinde kullanılan şans başarısını

düzeltme formülleri şunlardır (4):

i. Test puanlarını düzeltme formülü:

XD =X - Y/(a-1)

XD : Düzeltilmiş test puanı

X Düzeltilmemiş test puanı

Y :Yanlış işaretlenmiş yanıtların sayısı

a : Bir maddenin seçenek sayısı

AySlI11 Umay [ J. of
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ii. Testin aritmetik ortalamasındaki şans
başarısını düzeltme formülü:

XD = (X - c k) / cı - c)

XD: Düzeltilmiş aritmetik ortalama

X Testin aritmetik ortalaması

k Testteki madde sayısı

c Bir maddenin doğru yanıtının
şansla bulunabilme olasılığı

iii. Testin standart sapmasındaki şans ba-
şarısını düzeltme formülü.

s Testin st. sapması

Testin düzeltilmiş st.sap.

Test puanları ortalaması

k Testıeki madde sayısı

c Bir maddenin doğru yanıtının
şansla bulunabilme olasılığı

3. BULGULAR VE YORUM

Bulguların sunulmasında araştırmada topla-
nan ham bilgiler önce toplu olarak verilmiş, daha
sonra alt problemler teker teker ele alındığında il-
gili bilgiler tablolaştırılarak tartışılmıştır.

Testte bulunan 30 maddeye 100 yanıtlayıcı
tarafından verilen yanıtlar toplam olarak 3000'dir.
Bu maddelerden 2000' ine doğru yanıt alınmıştır.
Yanıtlayıcılar, eğer "Yanlışlar doğruları götüre-

cektir" uyarısı yapılmış olsaydı bu maddelerden
529'unu boş bırakacaklarını belirtmişlerdir. Boş
bırakılacağı belirtilen maddelerden 15Tsinin doğ-
ru yanıtlandığı görülmektedir. Yanıtlayıcılar 2166

maddenin doğru yanıtını bularak seçenekler ara-
sından görüp işaretlediklerini ifade etmektedir.
Yanıtların ı. ,2. davranışlara ve doğruluk durum-
larına göre dağılışı Tablo i 'de gösterilmiştir.
Araştırmada her yanıtlayıcı için verdikleri bilgile-

re dayanarak beş değişik test puanı hesaplan-
mıştır.
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Tablo ı. Yanıtların Frekans Dağılımı

X ı i: Davranışlar göz önüne alınmadan,
yanıtlayıcının "Tümünü işaretleyin" yönergesine

uygun olarak yanıtladı ğın da ulaştığı doğru yanıt

sayısıdır.

X2i : "Tümünü işaretleyin" yönergesi gere-
ğince işaretlenmiş tüm maddeler için Xli puanı-
nın "Dört yanlış bir doğruyu götürür." kuralına

uygun olarak düzeltilmiş halidir.

Y li: Yalnız "Yanlışlar doğruları götürse

de işaretlerdim." denilen maddelerdeki doğru ya-
nıt sayısıdır.

Y Zi : Yalnız "Yanlışlar doğruları götürse

de işaretlerdim." denilen maddeler için Yı i puanı-

nın "Dört yanlış bir doğruyu götürür." kuralına

uygun olarak düzeltilmiş halidir.

Zj: 1. Davranış dikkate alınarak yalnız

"Doğru yanıtı buldum, seçenekler arasında görüp
işaretledim." denilen maddelerdeki doğru yanıt sa-
yısıdır. Araştırmada "gerçek puan" anlamında kul-

lanılmaktadır.

Yukardaki test puanları için hesaplanan iki

temel istatistik olan aritmetik ortalama ve standart

sapmalar Tablo 2' de verilmiştir.

Tablo 2. Değişik Yollarla Hesaplanmış
Test İstatistikleri

Tablo 2 'den görüldüğü gibi tüm puanlar için,
verilen test yanıtlayıcılarca biraz kolay bulunmuş-
tur. Bunda, daha önce de belirtildiği gibi yanıtla-
yıcıların güdülü olmasının etkisi olabilir. X ı be k -
leneceği gibi en yüksek aritmetik ortalamayı ve en
küçük standart sapmayı vermektedir. Düzeltilmiş
puanların ortalaması olmasına karşın Xz'nin yine

de Z den oldukça yüksek olduğu göze çarpmakta-
dır. Ancak diğer dört puan içinden standart sapma

olarak Z'ye en yakın olan odur. Yı düzeltme yapı-
lacağı uyarısına karşın yine de Z'ye göre yüksek-
tir. Bunun nedeni yanıtlayıcıların yanlışlarının far-
kında olmamaları olabilir. Z puanına en yakın or-

talama Y z puanına aittir.

Alt problemlerle ilgili bulgular ve yorumları
aşağıda teker teker ele alınmıştır.

1. Çoktan seçmeli bir testi yanıt/arken yanıt-
layıcılar nasıl davranmaktadır?

Bu alt problem üç parçada incelenmektedir.

1.1. Çoktan seçme li bir testi yanıtlarken ya-
nıtlayıcılar kaç seçenekle ilgilenmektedir?

Tablo 3' e bakıldığında yanıtlayıcıların 2., 3.
ve 4. seçeneklere itibar etmedikleri açıkça görül-
mektedir. 5. seçeneğin işlemesi ise, seçenekler
arasında kendi bulduğu yanıtı ya da benzerini bu-
lamayan yanıtlayıcıların diğer seçenekleri incele-
yerek bazılarını elemeye çalışmak yerine doğru
yanıtı bulamadıklarını kabul ettikleri ve seçenek-

lerden herhangi birini rasgele atmak yoluna gittik-
leri izlenimini yaratmaktadır. 1. Davranışın seçe-
neklerindeki doğru yanlış oranlarının (3. seçenek
dışında) doğrusal bir seyir izlemesi de beklentile-

re uygun görülmektedir.



SEÇENEKLER KENDi içiNDE GENELDE
Doğru Yanlış

O Doğru yanıtı buldum ve seçenekler
arasında görlip işaretledim. 0,79 0,21 0,72

i En doğrusunu tahmin ettim
ve işaretledim. 0,49 0,51 0,1 i

2 Doğru yanıtı 2 eşit şanslı seçeneğe
dlişlirlip birini rastgele attım. 0,34* 0.66 0,02

3 Doğru yanıtı 3 eşit şanslı seçeneğe
dlişlirlip birini rastgele attım. 0,11* 0,89 0,02

4 Doğru yanıtı 4 eşit şanslı seçeneğe
dlişlirlip birini rastgele attım. 0,33* 0,67* 0,00

5 Doğru yanıtı buJamadım, rasgele attım. 0,27 0,73 0,13

SEÇENEKLER KENDi içiNDE GENELDE
Doğru Yanlış

B : Boş bırakırdım 0,30 0.70 0,18

i : işaretlerdim 0,75 0.25 0,82

i. DA VRANIŞ TOP
2. DAVRANıŞ O i 2 3 4 5

B 0,00 0,16 0,05 0,06 0,02* 0,71 1,00
0,00 0,27 0,47 0,70 0,75* 0,94

i 0,88 0,10 0,01 0,00 0,00* 0,01 1,00
1.00 0,73 0,53 0,30 0,25* 0,06

TOPLAM 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

5X

Tablo 3. Yanıtların ı. Davranıştaki Seçeneklere Göre Dağılımı
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* Bu gözlerde bulunan birim sayısının azlığı karşılaştırmalarda yanıltıcı olabilir.

1.2. Çoktan seçmeli bir testi yanıtlarken ya-
ıııtlayıcılar hangi durumlarda maddeleri boş bı-

rakmayı tercih etmektedir?

Yanıtlayıcılar, yönergede "Dört yanlış bir

doğruyu götürür" uyarısı olsaydı verdikleri yanıt-
ların ancak yüzde 18'ini boş bırakacaklarını, buna
karşın 0,82'sini işaretleyeceklerini belirtmektedir-

ler (Tablo 4). Ancak bu sonuca ihtiyatla yaklaş-
mak yerinde olur. Çünkü işaretlerne oranının bu
denli yüksek olmasında testtc başarı oranın yük-

sek olmasının payı oldukça yüksek görülmektedir.

Tablo 4. Yanıtların 2. Davranıştaki Seçeneklere Göre Dağılımı

Doğru yanıtı bulamadığını düşünerek rastgele işa-
retleyeceklerini belirtenlerin ancak yüzde 6 olma-
sı yanıtlayıctların yüzde 94 gibi ezici bir çoğun-

lukla sorunun yanıtını bulamadıklarında boş bı-
rakma eğiliminde olduklarını açıklamaktadır. B u
eğilim, Tablo 5'te de görüldüğü gibi "İşaretler-
dim" diyenlerin clenen seçenek sayısının çoğa 1-
masıyla doğru orantılı olarak artması ilc de des-
teklenmektedir. Tablo 5'deki seçeneklerden 4 için
yüzde 25, 3 için yÜzde 30, 2 için yÜzde 53, i için
yüzde 73 ve O için yüzde 100 oranları dikkat çek-
mektedir.

Tablo 5. i. ve 2. Davranışın Karşılıklı Olarak Biribirlerinin Seçeneklerine Dağılımı

* Bu gözlerde bulunan birim sayısının azlığı karşılaştırmalarda yanıltıcı olabilir



o ı 2 3 4 5

D B 0,00 0,23 0,56* 0,80* 0,75* 0,94

İ 1,00 0,77 0,44* 0,20* 0,25* 0.06

Y B 0,00 0,30 0,43* 0,68 0,75* 0,94

İ 1,00 0,70 0,57 0,32* 0,25* 0,06
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Bu davranış ile ilgili olarak dikkat çeken bir
başka durum ise yanıt kağıtları teker teker ince-
lendiğinde ortaya çıkmaktadır. Bir sorunun doğru
yanıtını bulamadığında aynı kişi bazı sorular için

boş bırakacağını, bazıları için ise işaretleyeceğini
belirtmektedir. Bu da yanıtlayıcıların davranışla-
rında bu konuda bir kararlılık olmadığı biçiminde
yorumlanabilir.

Ayrıca teste katılanlardan yüzde 23'ü gibi hiç

de azımsanmayacak bir bölümünün, doğru yanıtı-
nı bulsa da bulmasa da tüm soruları işaretleyecek-

leri ortaya çıkmıştır. Bu sonuç maddeleri boş bı-
rakmama davranışının kişisel özelliklerden de
kaynaklanabileceğini düşündürmektedir.

1.3. Çoktan seçmeli bir testi yamtlayanların
davramşları soruların doğru yamtlarım bulabil-
meleri ile ilgili midir?

Tablo 6' dan da görülebileceği gibi yanıtlayı-
cıların 1. Davranış'a verdikleri yanıtlar açısından

bir maddenin yanıtını boş bırakma ya da işaretle-
me eğilimleri arasında benzerlik gözlenmektedir.
Gerçekten bulsun ya da bulmasın, doğru yanıta
ulaştığını düşünenlerin tümüne yakını doğal ola-

rak yanıtı işaretleyeceklerini belirtmektedir. "Tah-
min ettim" diyenlerde boş bırakma oranı, doğru
yanıta ulaşanlar için 0,23 iken doğru yanıtı bula-
mayanlarda biraz daha yüksek ve 0,30 dur. 1.
Davranışa "2, 3 ve 4 seçeneğe düşürdüm" yanıtla-
rını verenlerin sayısalolarak azlığı oransal karşı-

laştırmalarda yanıltıcı sonuçlar verebileceği için
bu seçenekleri işaretleyenlerle ilgili olarak bir yo-
rum yapılmayacaktır. Ancak tümü için, bir para-

lellik olduğundan söz etmek yanlış olmayabilir.
"Rastgele attım" denilen sorular için ise "Boş bı-
rakırdım" diyenlerin oranı, hem doğru yanıtı bu-
lanlar hem de bulamayanlar için yüzde 94 olarak
hesaplanmaktadır.

Doğru yanıtı bulamadığı halde bulduğunu sa-
nanların işaretledikleri soruların, "şans başarısı"nı
elimine edebilmek amacıyla rasgele atılmış gibi
değerlendirilmesi doğru mudur? Bu sorunun yanı-
tı "hayır" olmakla birlikte test puanlarına düzelt-

me uygulandığında bulunan puanların aritmetik
ortalamalarının gerçek puan kabul edilen Z puan-
larından fazla farklı bulunmaması bu sakıncanın
fazla bir etkisi olmadığını göstermektedir.

II. Yamtlayıcıların davramşlarına bakıldı-
ğında çoktan seçme li testlerde şans başarısım
elimine etmenin en uygun yolu hangisidir?

Bu alt problem iki parçada incelenmektedir.

11.1. Yamtlayıcıların test puanları üzerinde
yapılan düzeltme şans başarısını elimine edebil-

mekte midir?

Yanıtlayıcıların "Tümünü doldurun" yöner-

gesine uygun olarak doldurdukları yanıtlardan el-
de edilen Xi ve onun "Dört yanlış bir doğruyu gö-
türür" kuralına uygun olarak düzeltilmiş hali olan

X2 test puanlarıyla, verilen yanıtlarda "işaretle-
mezdim" denilen maddeler göz önüne alınarak he-
saplananY i ve onundüzeltilmişhali Y 2 test pu-
anları, gerçek puan kabul edilen Z 'den herzaman
farklı mıdır? Bu soruyu yanıtlamak amacıyla he-
saplanan t değerleri Tablo Tde verilmiştir.

Tablo 6. I. ve 2. Davranışın Maddelerine Verilen Yanıtların Doğruluğuna Göre Diğerinin Seçeneklerine Dağılımı

*
Bu gözlerde bulunan birim sayısının azlığı karşılaştınnalarda yanıltıcı olabilir,



Xı-Z XZ-Z Yı-Z YZ-Z

i
t değeri 12,52* 2,11 7,74* -0,71i

Xı Xıo X2 Yı Yıo Y2 Z

20,00 17,53 17,55 18,46 15,58 16,91 i 17,05

5,01 6,01 6,18 5,85 7,06 6.30 6,04
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Tablo 7. Test Puanları İçin Hesaplanan Değerleri

* ile gösterilenler p =0,05 düzeyinde anlamlıdır.

Tablo Tden de görüldüğü gibi, verilen yanıt-
larda herhangi bir düzeltme işlemi uygulanmadan
elde edilen test puanları olan X i ve Yı puanları-
nın ortalamaları, gerçek puan kabul edilen Z pua-
nının ortalamasından p =0,05 manidarlık sınırları

içinde farklı bulunmuştur. Oysa yanlışlar doğru-
lardan düşülerek düzeltilen puanların ortalamaları
olan X2 ve Y 2 için aradaki farkın anlamlı olduğu
iddia edilememektedir. Bu durumda test puanları-
na düzeltme uygulandığında şans başarısının önü-
ne geçilebildiği ve gerçek puanlara yaklaşıldığı
söylenebilir. Aradaki farkın, yanıtlayıcılara yanlış-
ların doğruları götüreceği uyarısı yapılsa da ya-
pılmasa da anlamlı bulunmaması ise uyarının şans
başarısını düşürmede fazla bir etkisinin olmadığı-
nı düşündürmektedir.

Il.2. Test ortalaması ve standart kayması
iizerinde şans başarısının etkisini diizeltme for-
miillerine göre bir diizeltme yapılması şans başa-
rısından kazanılmış puanların etkisini ortadan
kaldırabilmekte midir?

Test puanları herhangi bir düzeltme yapılma-
dan hesaplansa, ortalamalar ve standart sapmalar
üzerinde yapılacak düzeltmeyle şans başarısının
etkisi ortadan kaldmlabilir mi? Bu amaçla gelişti-
rilmiş olan formüller (Bkz. Giriş Bölümü) uygu-
landığında Xi ve Y i puanlarından elde edilen dü-
zeltilmiş değerler olan X ID' Y ID ve X I' X2, Yı,
Y 2 puanları ile Z ye ilişkin değerler toplu olarak
Tablo 8' de gösterilmiştir.

Aysııl/ Umay [ J. of
Ed. 14

Tablo 8'den görüldüğü gibi Xi puanının for-
mülle düzeltilmiş biçimi XID gerçek değerlere
ikinci en yakın aritmetik ortalamaya ve en yakın
standart sapmaya sahiptir. Ancak dikkat çeken bir
başka durum da yanıtlayıcılara "Dört yanlış bir
doğruyu götürecektir" uyarısı yapıldığında işaret-
lenen maddelerdeki doğru yanıtları gösteren Yı
puanına düzeltme formülleri uygulandığında elde

edilen puana ilişkin aritmetik ortalamanın gerçek
değerin çok altında olduğudur. Bir başka deyişle
yapılan düzeltmenin şans başarısından kazanılmış

olan puanların ötesinde bir etkisi vardır.

4. SONUÇ

Araştırmadan elde edilen dikkat çekici sonuç-
lar şöyle özetlenebilir:

ı. Yanıtlayıcıların testi yanıtlarken 2., 3. ve

4. seçeneklere fazla itibar etmedikleri açıkça gö-
rülmektedir. Ayrıca seçenekler arasında kendi bul-
duğu yanıtı ya da benzerini bulamayan yanıtlayı-
cıların diğer seçenekleri inceleyerek bazılarını ele-
meye çalışmak yerine doğru yanıtı bulamadıkları-
nı kabul ettikleri ve seçeneklerden herhangi birini

rasgele atmak yolunu izledikleri anlaşılmaktadır.

2. Doğru yanıtı bulamadığı halde bulduğunu
sananların sayısı ise oldukça fazladır. Bu durum-
dakilerin işaretledikleri soruların "şans başarısı"nı
elimine edebilmek amacıyla rastgele atılmış gibi
değerlendirilmesi, "şans başarısının elimine edil-
mesi formüllerini geliştirme" sayıltılarına uymaz.
Bununla birlikte test puanlarına düzeltmc uygu-
landığında bulunan puanların aritmetik ortalama-
larının gerçek puan kabul edilen Z puanlarından
farklı bulunmaması bu sakıncanın bir etkisi olma-
dığını göstermektedir.

Tablo 8. Doğrudan Hesaplanmış, Düzeltilmiş Test Puanlarından Elde Edilmiş ve Formülle Düzeltilmiş

Test İstatistikleri

Arİt.Ort.

St. Sapma
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3. YanıtlayıClların yüzde 94 gibi büyük bir
çoğunluğu sorunun yanıtını bulamadıklarında boş
bırakma eğiliminde olduklarını açıklamaktadır.
Ayrıca bir maddenin yanıtını boş bırakma ya da
işaretlerne eğilimleri açısından doğru yanıtı bulan-
larla bulamayanlar arasında benzerlik gözlenmek-
tedir.

4. Yanıtlayıcılara düzeltme yapılacağı, bu
nedenle doğru yanıtını bulamadıkları maddeleri

boş bırakmaları da söylense "En doğrusunu tah-
min ettim" diyenler büyük bir çoğunlukla işaretle-
yeceklerini belirttiklerinden sonuçlara şans başarı-
sının karışması kaçınılmaz olmaktadır. Bu durum-

dakilerin doğru yanıtı bulabilme olasılıkları daha
fazla olduğundan düzeltme işlemi uygulanmadı-
ğında test puanları ortalaması yüksek bulunmakta-
dır. Yapılan çalışmada da verilen yanıtlarda her-
hangi bir düzeltme işlemi uygulanmadan elde edi-
len test puanlarının ortalamaları, gerçek puan or-
talamasından farklı bulunmuştur. Bu durumda
şans başarısının elimine edilebilmesi için ya test
puanlarında düzeltme yapılması, ya da test istatis-
tiklerindeki şans başarısını elimine etmek için ge-
liştirilmiş olan düzeltme formüllerinin kullanılma-
sı gereklidir.

5. Yanıtlayıcılara "Dört yanlış bir doğruyu
götürecektir" uyarısı yapıldığında işaretlenen
maddelerden elde edilen ve herhangi bir düzeltme
işlemi uygulanmamış puanların ortalamasına ista-
tistikler için geliştirilmiş olan düzeltme formülü
uygulandığında yapılan düzeltme şans başarısın-
dan kazanılmış olan puanların ötesinde bir elimi-
nasyon gerçekleştirmektedir.
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