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ABSTRACT: The purpose of this study is to find out the si-
milarities of both item parameters and ability parameters estima-

ted by the Rasch model of latent traits theory and the clasical test
theory. The data used in this studyare the responses to Turkish

and mathematic tests given by the fifth grade primary school stu-
dents. There found a high level of correlations between the unit
normal values of item difficulty indexes and the bg parameter es-
timated by the Rasch modeL. In addition to this, there also appea-
red a high level of correlations among the ability levels estimated
by the Rasch modeL, the unit normal values of item difficulty in-

dexes that were used instead of the parameters in Rasch model
and classical test theory. The correlations were higer in higher
ability levels.

KEY WüRDS: Rasch Model, Clasİcal Test Theory, Item
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ÖZET: Bu araştırmanın amacı, örtük özellikler teorisinin
Rasch modeliyle ve klasik test teorisi ile kestirilen madde ve ye-
tenek parametrelerinin benzer yönlerini ortaya koymaktır. Bu
amaçla, ilkokul 5. sınıf için hazırlanmış Türkçe ve matematik

testlerine öğrencilerin verdikleri cevaplardan yararlanılmıştır.
Sonuçta, madde güçlük indekslerinin birim normal değerleri ile

Rasch modeliyle kestirilen bg parametreleri arasında oldukça
yüksek korelasyonlar bulunmuştur. Ayrıca, Rasch modeliyle ve

Rasch modelinde bg parametresi yerine madde güçlük indeksle-
rinin birim normal değerleri ve klasik test teorisi ile kestirilen ye-

tenek ölçüleri arasında, özellikle ileri yetenek düzeylerinde
yüksek korelasyonlar bulunmuştur.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Örtük Özellikler, Klasik Test
Teorisi, Madde Güçlüğü

1. GİRİŞ

Bireylerin çeşitli alanlardaki özelliklerini ölçmede,
yazılı ve sözlü yoklamalar, kısa cevaplı, sınıflama gerekti-
ren ve çoktan seçmeli testler, ödev ve projeler günümüzde
sıkça kullanılanlar arasındadır. Bu araçlardan hangisine
başvurulacağı ölçülen değişkenin niteliğine, araçların
özelliğine, uygulamanın yapılacağı öğrenci sayısına ve
ekonomik sebeplere bağlıdır. Ölçme araçlarından elde
edilen sonuçlar bireylerin ölçülen özellikleri hakkında
değer yargılarına varmada kullanılır. Varılan değer

yargılarınınisabetliliği, ölçme araç veya yöntemlerininni-
teliklerine bağlıdır. Bir ölçme araç ve yönteminin nitelik-
leri güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık kavramları altında
gruplandırılmıştır(Turgut 1984:27). Bunlardan güvenirlik
ve geçerlik ölçme araçlarının vazgeçilmez iki özelliğidir.
Bireyler hakkındakikararlarınisabetlilik derecesi ölçütün
uygunluğu yanında, ölçme sonuçlarının veya ölçme araç
veya yöntemlerinin güvenirlik ve geçerliğine bağlıdır.
Eğitimdeki ölçmelerde yukarıda sözü edilen araçlardan
çoktan seçmeli testler, bu iki özellik yönünden diğerlerine
göre üstünlüksağlar. Bu bakımdan çoktan seçmeli testler,
özellikle geniş gruplar üzerinde yapılan ölçme çalışmaları
için halihazırdaen geniş uygulama alanı bulan araç duru-
mundadır. Çoktan seçmeli testler, istatistikselolarak
üzerinde çok çaIışılmış ve teoriler geliştirilmiş ölçme
araçlarıdır.

Bir testin puanlanabilenen küçük birimine madde adı
verilir (Turgut 1978:2). Testin özellikleri onu oluşturan
maddelerin özelliklerine bağlıdır. Bu bakımdan madde
özelliklerini kontrol altında tutmak suretiyle test
özellikleri kontrol altında tutulabilir. Testin özelliklerinin
kontrol altında tutulmasında test özellikleri ile test
özelliklerini madde özelliklerine bağlayan fonksiyonlar-
dan yararlanılır.Bu durum aşağıdaki eşitlikle ifade edile-
bilir.

Test özellikleri =f (madde özellikleri) (I)

Böylece istenen özelliklere uygun testler yapma
imkanı doğar. lstenen özelliklere uygun testler yapma,
eğitimdeki ölçmelerde test geliştirme olarak ad-
landırılmaktadır.Test geliştirmede en çok başvurulan iki
teoriden biri klasik test teorisi, diğeri örtük özellikler (la-
tenttraitsveya item response) teorisidir.

Klasik test teorisinde testin özellikleri arasında testin
aritmetikortalaması, standartkayması, ortalama güçlüğü,
güvenirliği ve geçerliği önemli bir yer tutar. Bu teorideki
belli başlı madde istatistikleri arasında madde güçlük in-
deksi (pj), madde ayırıcılık gücü indeksi (madde
geçerliği) (rjx), madde güvenirliği (rj), madde standaıi ka-
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yması (sj), maddeler arası kovariyans (cjk) ve maddeler
arası korelasyon (rjk)'lar vardır.

Örtük özellikler teorisindeki madde özellikleri de
seçilen örtük özellik modeline göre, (i) maddeninen iyi
ölçtüğü yetenek düzeyi (bg) veya bununla heraber, (2)
maddeninkalitesi hakkında bilgi veren ag veya bu ikisiyle
beraber, (3) maddenin şansla doğru cevaplandırılma
olasılığı olan cg parametresidir. Birinci maddede belirti-
len bg parametresibir parametrelilojistik ve Rasch model-
lerinin, ikinci maddede sözü edilenler iki parametrelilojis-
tik modelin, üçüncü maddede sözü edilenler de üç
parametreli lojistik modelin parametreleridir.

Klasik test teorisindeki madde istatistikleri ile örtük
özellikler teorisinin madde parametreleri arasındaki
farklılıklardan biri klasik test teorisinde pj ve rjx'in testin
geliştirildiği gruptan elde edilmesi karşısında, örtük
özellikler teorisininbg ve ag parametrelerininseçilen mo-
dele göre matematiksel bir dağılım fonksiyonundanelde
edilmesidir. Birçok yazara göre örtük özellikler teorisinin
klasik teoriye üstünlüğü bu fonksiyon yardımıyla madde
özelliklerinin gruptan bağımsız olarak hesaplanabilmesi-
dir (Lord ve Novick 1968:379, Hamblethon ve Swaminat-
han 1985: 11).

Öı1ük özellikler teorisininklasik teoriye göre yukarıda
belirtilen avantajının yanında bu iki teori arasındabenzer-
likler de vardır. Nitekim klasik teorideki güçlük indeksi
(pj) ile örtük özellikler teorisindeki maddenin ölçtüğü en
iyi yetenek düzeyi parametresi (bg) ve klasik teoride
madde ayırıcılık gücü indeksi olan rjx ile örtük özellikler
teorisindeki maddenin kalitesini gösteren ag parametresi
karşılıklı olarak aynı anlamlara gelmektedirler ve bu iki
parametre çiftinin her birinden diğerine geçiş için
eşitlikler Lord ve Novick (1968: 376-378) tarafındanve-
rilmiştir. Bu eşitlikler örtüközellikler teorisininklasik test
teorisine benzerliğini ifade etmektedir. Bu benzerliğe
Weiss (1983: 23) de başka bir yönden değinmekte; örtük
özellikler teorisininklasik test teorisindençıkarıldığını ve
klasik test teorisinin çok basit bir örtük özellik modeli
olduğunu belirtmektedir. Bu araştırmabir yönüyle, klasik
test teorinde normalize edilmiş güçlük indeksleriyle örtük
özellikler teorisindeki bg parametresinin değerleri
arasındaki benzerlik veya farklılığın çalışılması
üzerinedir. Aynı zamanda, klasik test teorisiyle kestirilen
yetenek ölçüleri, Rasch modeliyle ve Rasch modelindebg
parametresiyerine madde güçlük indeksininbirim normal
değerleri (zg) kullanılarak kestirilen yetenek ölçülerinin
karşılaştırılması dakonuedilmektedir.

Yetenek ölçülerinin gruba bağımlılığı ve bununsonu-
cu olarak yorumlanmasında karşılaşılan güçlükler, yete-

nek ölçülerinin gruptan bağımsız olarak kestirilmesi
çalışmalarına yol açmıştır. Örtük özellikler teorisine
dayalı yetenek kestirme çalışmalarının böyle bir problem-
den doğduğu söylenebilir.

Örtük özellikler teorisininesası, bireylerin yetenekleri-
nin gösterildiği psikolojik uzay ile bu uzayı temsil etmek
amacıyla hazırlanan madde uzayı arasındaki bağıntılarla
ilgilidir. Örtük özellikler teorisi, test geliştirmenin
yanındabireylerin çalışılan özelliklerini, bir birim ve izafi
bir başlangıç noktasına göre ölçülerini hesaplamaya da
yarar.Bireylerin doğrudangözlenemeyen yetenek ölçüleri
(e), test maddelerine verdikleri cevaplarla gözlenmeye
çalışılır. Bu işlemde, p(e) ile belirtilen ve adına madde ka-
rakteristik fonksiyonu denilen, hipotetik fonksiyonlardan
yararlanılır.

I-c
P(e) =Cg + -1 7a ~6-b )

I+e 'g g (1.2)

Bu fonksiyonlardaki madde parametrelerininsayısına
göre değişik modeller ortaya çıkar.

Maddenin doğru cevaplandınlma olasılığı hesap-
lanırken madde karakteristik fonksiyonunda ag, bg ve cg
parametrelerininüçü birden kullanıldığında model, üç pa-
rametreli lojistik model adını almakta ve madde karakte-
ristik fonksiyonu, (1.2) eşitliği ile yazılmaktadır (Hamble-
ton ve Swaminathan 1985: 37). Bu modelde şans
başarısınınsıfır (cg=O) sayılmasıyla iki parametreli lojis-
tik model; maddelerinag paremetrelerininbirbirine eşit ve
1 olarak alınmasıyla bir parametreli ya da Rasch modeli
elde edilir (Hambleton ve Swaminathan 1985:37). Bir
testte bütün maddelerin ayıncılık gücü indekslerinin 1'e
eşit olması çok zordur. Rasch modelindeki bu problem
dalıa sonra ag parametresinin1 olarak alınması yerine, ag
parametrelerininortalamasının kullanılması suretiyle gi-
derilmeye çalışılmış ve Rasch modeline ait denklem, (1.3)
eşitliği ile ifade edilmiştir (Hambleton ve Swaminathan
1985: 47).

1
p(UVg= 1)= -Da(6 -b ) (1.3)

I+e 'g

(1.3) nolu eşitlikteki ag'nin bir ortalama değer olması
sebebiyle maddelerin tek tek ag özelliklerini değil, testin
tüm maddeleriiçin bir ortaközellik ifade eder. Böylece ag
bir maddeözelliği değil bir madde grubununortak özelliği
olarakdüşünülmektedir.

Gerek Rasch modelinde gerekse diğer modellerde bg
parametresi,yukarıda da belirtildiği gibi, klasik teorideki
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madde güçlük indeksine karşılık geldiği belirtilmiş ve bg
parametresi için dönüşüm Lord ve Novick (1968:376-
378)'te verildiği belirtilmişti. Belirtilen eşitlikler dikkatli-
ce incelendiginde, klasik test teorisindeki pg güçlük in-
deksinin madde karakteristik fonksiyonunun integralsiz
halinin belli bir değerinden ag'ye kadar olan belirli integ-
raline karşı getirildiği görülmektedir.Rasch ve diğer örtük
özellikler modellerinin hepsinde tek boyutluluk (unidi-
mentionalty) ve normal dağılım bir sayıltı olarak yer
aldığına göre, klasik teorideki pg'nin dönüşüm
eşitlikleriyle hesaplanması ile klasik teorideki pg güçlük
indeksi yerine Henryssen'in belirttiği gibi bunakarşı gelen
olasılığın kullanılması arasında belli bir ilişkinin bulun-
ması beklenir. Bu araştırmadaböyle bir ilişkinin var olup
olmadıgı, varsa bunun nasıl bir ilişki olduğu ilkokul 5.
sınıf ögrencileri için Türkçe ve matematik alanlarında
hazırlanmış olan iki test üzerinde çalışılmaktadır.
Araştırmanınproblemi aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

1.1. Problem Cümlesi

İlkokul 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe ve matematikte-
ki temel bilgi ve becerilerini yoklayan iki test yardımıyla,
Rasch modeli kullanılarak kestirilen bg parametreleri ile
klasik test teorisiyle kestirilen ve birim standart (zg)
değerlere dönüştürülen madde güçlük indeksleri arasında
bir ilişki var mıdır? Ayrıca, Rasch modeli, klasik test teo-
risi ve Rasch modelinde bg parametresi yerine madde
güçlük indekslerinin zg değerleri kullanılarak kestirilen
yetenek ölçüleri arasındanasıl bir ilişki vardır?

Araştırmanın problemi aşağıdaki alt problemlere
bölünerek incelenmiştir.

Alt Problemler

i. İlkokul 5. sınıf Türkçe testindeki maddelerinRasch
modeline göre kestirilen bg parametreleri ile madde
güçlük indekslerininbirim normal degerleri (zg) arasında
nasıl bir ilişki 'vardır?

2. tıkokul 5. sınıf matematik testinde maddelerin
Rasch modeli ile kestirilen bg parametreleri ile madde
güçlük indekslerinin birim normal değerleri (zg) arasında
nasıl bir ilişki vardır?

3. İlkokul 5. sınıf Türkçe dersi için hazırlanan testte,
madde güçlük indekslerinin birim normal değerlerinin
Rasch modelinde bg parametreleriyerine kullanılarakkes-
tirilen yetenek ölçüleri, test ham puanlarıve Rasch modeli
ile kestirilen yetenek ölçüleri arasında nasıl bir ilişki
vardır?

4. tıkokul 5. sınıf Matematik dersi için hazırlanan test-
te, madde güçlük indekslerinin birim normal değerlerinin
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Rasch modelinde bg parametreleri yerine kullanılarak kes-
tirilen yetenek ölçüleri, test ham puanları ve Rasch modeli
ile kestirilen yetenek ölçüleri arasında nasıl bir ilişki
vardır?

1.2. Sayıltılar ve Sıoırlılıklar

Araştırmada Rasch modeli ile madde ve yetenek para-
metreleri kestirilirken, modelin kendi sayıltıları araştırma
içinde kontrol edilmiştir. Bu sayıltıların dışında,
öğrencilerin testleri cevaplandırırken yeterli motivasyona
sahip oldukları ve başkalarından etkilenmedikleri de var-
sayılmaktadır. Araştırma, İlkokul 5. sınıf Türkçe ve mate-

matik testlerine öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar ve
bu testlerdeki soruların ölçtükleri davranışlarla sınırlıdır.

1.3. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, klasik test teorisi ve örtük
özellikler teorisinin Rasch modeliyle elde edilen madde
ve yetenek parametrelerinin benzerliklerini ortaya koy-
maktır. Ayrıca, yetenek puanlarının dağılımının bu
özellikleri etkileyip etkilemediğini görebilmektir.

1.4. İlgili Araştırmalar

Baykul (1979), klasik test kuramı ile geliştirdiği bir
matematik yetenek testini, örtük özellikler kuramının üç
parametreli lojistik modeli ile geliştirdiği bir matematik
yetenek testinin güvenirlik ve geçerliklerini ve aynı
öğrenci grubuna ait yetenek ölçülerini karşılaştırmıştır.
Karşılaştırmada, puanların şans başarısından arıtılmış ve
arıtılmamışhallerininher ikisinde de, üç parametreli lojis-
tik model ile elde edilen puanlardan hesaplanan KR-20
güvenirlik katsayısının klasik kuramla hesaplanandan
dahayüksek çıktığını; fakat KR-21 güvenirlikleri arasında
manidarbir farkınolmadığını görmüştür.B u iki kuramdan
elde edilen puanlarıngenel yetenek puanları ile korelasyo-
nuna bakıldığında, klasik kuramdan elde edilenin daha
yüksek korelasyon verdiği fakat öğretmen nOluylakorela-
syonları arasındamanidarbir fark olmadıgı görülmüştür.

Douglass, Khavari ve Farber (1979), klasik ve örtük
özellikler madde analizi yöntemlerini karşılaştırmışlardır.
Her iki yönteme göre seçilen maddelerle ölçüt puanları
arasındaki korelasyonların birbirine benzediği
görülmüştür.

Thissen ve Wainer (1982), örtük özellikler teorisinin
bir, iki ve üç parametreli lojistik modelleriyle yapılan
standart hataları karşılaştırmışlardır. Örneklem
sayısındakiartış, yetenek parametrelerininkestirilmesinde
yapılan standart hatayı fazla etkilemediği görülmüştür.
Standarthata, üç parametreli lojistik model ve çok düşük
yetenek düzeyinde en büyük; orta yetenek düzeyinin bir
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ve iki parametreli lojistik modellerinde yapılan standart
hataların aynı ve üç parametreli modelden daha düşük
olduğu gözlenmiştir.

Swaminathan ve Gifford (1983:14-30), üç parametreli
örtük özellik modelinde madde parametrelerininkestiril-
mesini incelemişlerdir. Yetenek dağılımı normalolan LO
maddelik testte a parametresiningerçek değeri ile kestiri-
len değerleri arasındaki korelasyon 0,36 bulunmuştur.
Ayrıca kestirilen ortalama gerçek değerin ortalamasından
daha büyük bulunmuştur. Örneklernin ve test uzun-
luğunun artmasıyla korelasyonun arttığı, kestirilen ortala-
ma ile gerçek ortalamanın birbirine yaklaştığı
görülmüştür. 80 maddelik test ve 1000 kişilik cevaplayıcı
durumundaa parametresininkestirilen ve gerçek değerleri
arasındaki en yüksek korelasyon 0,88 bulunmuştur. Bu
eğilim, yetenek dağılımının her üçünde de aynı şekilde
gözlenmiştir. Yetenek parametresinin kestiriminde, test
uzunluğu sabit tutulduğundakestirilen ve gerçek değerleri
arasındaki korelasyonu, örneklem büyüklüğünün etkile-
mediği görülmüştür. Diğer taraftan her üç dağılımda da
test uzunluğununbüyük oranda artınıması yeteneğin kes-
tirilen ve gerçek değerleri arasındaki uyumu etkilediği
gözlenmiştir.

Hambleton ve Cook (1983:30-49), test uzunluğunun,
yetenek dağılımının ve örneklem büyüklüğününetkilerini
bir iki ve üç parametreli modellerde başarıya olan etkisini
araştırmışlardır.Araştırmada, düşük yetenek düzeylerinde
20 maddelik test ve 3PL modelde kişilerin başarı sıraları
arasında önemli ölçüde farklılık bulunmuştur.Tek biçimli
(uniform) dağılırnda korelasyonun 0,08 değiştiği (0,75-
0,83), normal dağılırnda da 0,08 değiştiği (0,65-0,73)
görülmüştür.40 maddelik testte düşük yetenek düzeyinde
kişiler daha doğru bir sıraya konulmaktadır.Testin uzun-
luğu iki kat arttığında korelasyonda da bir artış
görülmüştür.

Goldman ve Raju (1986), değişik büyüklüklerde
alınan örneklernlerin kişi ve madde parametrelerinin
doğruluğuna etkisini araştırmışlardır.Bir ve iki paramet-
reli model ile kestirilen yetenek parametrelerinin, farklı
örneklemlerde evren parametresiyle çok iyi korelasyon
verdiği gözlenmiştir. Madde güçlük parametreleri,bir pa-
rametreli model için 250 denekli örneklernde,iki paramet-
reli model için ise 500 denekli örneklerndeeşit bulunmuş;
madde ayıncılık indeksi için ise en az hatalı kestirim 1000
denekli örneklemi gerektirmiştir.

Yen (1987:275-291), Örtük özellikler teorisinde
BILOG 2.2 ve LOGlST 5.0 ile kestirilen maddeve test pa-
rametrelerinin etkililiğini ve doğruluğunu
karşılaştırmıştır. 10 maddelik testte BILOO'la kestirilen
madde karakteristik fonksiyonu (ICF) ve test karakteristik
fonksiyonu (TCF) daha doğru kestirilmekte, 20 ve 40
maddelik testlerde ise iki programın da eşit doğrulukta
kestirdiği görülmüştür. Her iki programla kestirilen

madde parametreleri(b, a ve c) arasındaki korelasyonlara
bakıldığında LOGlST ile kestirilenlerin daha yüksek
olduğu görülmüştür.Yeteneğin normal dağıldığı 20 mad-
delik testte her iki programla kestirilen özellikler eşit
doğruluklakestirildiği; 40 maddelik testte LOGıST prog-
ramıllInparametreleridaha iyi kestirdiği görülmüştür.

Seçme amacıyla kullanılan testlerde Rasch modelinin
katkılarını inceleyen Berberoğlu (1988). Aynı sayıdaki
madde ile Rasch modelinin kullanılmasındaki standart
hatanın, ölçmenin standarthatasından daha az olacağını;
fakat, Rasch modelinin yonlama geçerliğini
artırmayacağınıifade etmektedir.

Cook, Eignor ve Taft (1988:31-45) örtük özellikler te-
orisindeki b parametresinin kestirimindeki kararlılığın
klasik madde güçlük indeksi ile karşılaştırmıştır. Test
formları 25004000 öğrenciye 3 kez uygulanarak, klasik
teorideki güçlük indeksleri D (delta) değerlerine
dönüştürülmüştür. Sonuçlara bakıldığında örtük
özelliklerdeki b parametresininD değerlerine göre daha
az kararlılık gösterdiği görülmüştür. Bunun nedenleri
arasında 3PL modelin kullanılmasının etkili olabileceği,
araştırmacılartarafındanbelirtilmektedir.

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Türü

Bu araştırmada, bir taraftan klasik test teorisindeki
madde güçlük indeksleri ile Rasch modelinin bg paramet-
relerikarşılaştınlmakta; diğer taraftanise klasik test teori-
siyle (hampuanlar),Rasch modeliyle (8 yetenek ölçüleri)
ve Rasch modelinde bg parametresiyerine klasik test teo-
risinden elde edilen madde güçlük indekslerinin biıim
normal değerleri kullanılarak kestirilen yetenek ölçüleri
karşılaştırılmaktadır. Bu araştırma, survey tipi
araştırmalardaolduğu gibi, ömeklem bilgilerinin bir evre-
ne genellemesi olmayıp daha çok durum belirlemeye
yönelik olduğundanbir temel araştırmaniteliğindedir.

2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmanın verileri Vnicef, Mili Eğitim Bakanlığı
(M.E.B.) ve Hacettepe Üniversitesi (00) Eğitim
Fakültesince yürütülen "Ilköğretirnde Temel Öğrenme
Ihtiyaçlarının Karşılanması" konulu araştırmada kul-
lanılan, ilkokul 5. sınıf Türkçe ve matematik derslerinde
temel davranışlarıyoklayan testlere öğrencilerin verdikle-
ri cevaplardır. Diğer bir deyişle, çalışmada Vnicef,
M.E.B. ve H.ü. Eğitim Fakültesince yapılan bir
araştırmanın verileri kullanılmıştır. Veri toplama aracı
olarak kullanılan testler, araştırmanın pilot çalışmasında
araştırmacılartarafındanklasik test teorisine dayanılarak
geliştirilmiştir (Fidan ve Baykul 1991:4674). Testlerin
KR-20 formülü ile hesaplanan güvenirlikleri, Türkçe testi
için 0,86 ve matematik testi için 0,78 olarak bulunduğu
rapor edilmiştir. Testlerin geçerliği için, içlerinde deney-
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imli ilkokul öğretmenleri ile üniversitedenseçilenprog-
ram geliştirme ve ölçme uzmanlarıile eğitim felsefecisi ve
bilim adamlarından oluşan uzman kanısına
başvurulmuştur Araştırmanın verileri Adıyaman, Kasta-
monu, Tekirdağ ve Şanlıurfa illeri ve bu illerin çeşitli
ilçelerindeki ilkokulların 5. sınıflarındaki öğrenciler
üzerinden alımıştır.

İlk olarak, verilerin Rasch modelinin sayıltılarını
sağlayıp sağlamadığına bakılmıştır. Türkçe ve matematik
testinin her ikisinden de alınan puanların normal
dağılmadığı, kikare testi ile bakılmıştır (Ünver ve Gam-
gam 1986). Kontrol sonucunda her iki teste ait ham puan-
ların normal dağılmadığı görülmüş ve bu şartı
sağlayabilmek için bazı öğrencilerin cevap kağıtları
araştırma kapsamı dışına alınmıştır. Normallik şartı bu
şekilde sağlandıktan sonra testlerin tek boyutlu olup
olmadığına bakılmıştır.

Bir testteki tüm maddeler aynı özelliği ölçüyorsa, bire-
yin testten aldığı puan, onun bu boyuttaki (uzaydaki)yeri-
ni gösterir. Bir ölçme aracının tek boyutlu olup
olmadığının kontrolu konusunda HambIeton ve Swami-
nathan (198S:21), faktör analizi tekniklerinin kul-
lanılabileceğini; Crocker ve Algina ise (1986:343) tüm
grup üzerinden testi oluşturan bütün maddeler arasındaki
korelasyonun hesaplanması ile bakılabilineceğini belirt-
mişlerdir. Ayrıca, Lord (1980:21), tek boyutluluğunbelir-
lenmesinde, tetrakorikkorelasyonlarla hesaplanankorela-
syon matrisiyle yapılan faktör analizinde, birinci faktör
yüküne ait öz değerin (eigen value) ikinci faktör yüküne
ait öz değerden çok farklı olmasının ve ikinci faktör
yüküne ait öz değerin diğerlerinden çok farklı olma-
masının bir ölçü olabileceğini belirtmektedir. Bu
araştırmada tek boyutluluk, maddeler arasındaki tetrako-
rik korelasyonlar ve bu korelasyonlara uygulanan faktör
analizi ile kontrol edildi. Faktör analizi sonucundaher iki
testte de maddelerin çoğunun bir boyutta faktör yüklerinin
en çok olduğu; ayrıca, Türkçe testinde, birinci boyuttaki

faktör yüklerine ait öz değerin 8,09'den ikincisinde 1,9S'e,
matematikte ise bu değerler, S,378'den 2,467'e düştüğü
görülmÜştür. Bu ani düşüşler ve maddelerin büyük bir
çoğunluğunun birinci boyutta yüksek yük vermesi,
Lord'un yukarıda belirtilen görüşü de dikkate alınarak
testlerin her ikisi için de tek boyutlu olduğunu gösterir ni-
telikte olduğu söylenebilir. Fakat Türkçe testinindiğerine
göre tek boyutluiuğu daha fazla sağladığı anlaşılmaktadır.
Testin tek boyutluiuğu ile yakından ilişkili olan başka bir
sayıltı, maddelerin birbirinden bağımsız olarak cevap-
landırıldığıdır .

Maddelerin birbirinden bağımsız olarak cevap-
landırılması, maddelerden birine verilen doğru veya
yanlış bir cevabın başka bir maddeye verilecek olan

cevabı etkilememesidir. Maddelerin yerel bağımsız olup
olmadığının kontrolu için değişik yöntemlerden söz edil-
miştir.Crocker ve Algina yerel bağımsızlığın test edilmesi
için belli yetenek düzeylerindeki cevaplayıcılardan elde
edilen madde puanları arasındaki ikili korelasyonlara
bakılmasını tavsiye etmişlerdir (1986:342-343). Bu
araştırmada, yerel bağımsızlık için Croker ve Algina'nın
belirttiği fikirler dikkate alınmıştır. Farklı yetenek düzeyi
aralıkları için tüm madde çiftleri arasındaki tetrakorikko-
relasyonlara bakılmıştır. Her iki testteki maddeler için.
tüm grup üzerinden hesaplanankorelasyonların, daha ho-
mojen olan diğer gruplardanhesaplanankorelasyonlardan
daha büyük olduğu gözlenmektedir. Ayrıca. korelasyon-
ların, 100 serbestlik derecesinde ve 0,01 manidarhk
düzeyinde O (sıfır)'dan farklı olabilmesi için. 0,2S'ten
büyük olması gerekir (Akhun 1988:43). Türkçe ve mate-
matik testlerininher ikisinde de homojen gruplarda mad-
deler arasındakitetrakorik korelasyonlardan çoğunun be-
lirtilen kritik korelasyondan daha küçük olduğu
gözlenmektedir. Bütün bu sonuçlara bakarak testlerdeki
maddelerin yerel bağımsızlık şartını sağladığı
söylenebilir.

Rasch modelinde maddelerin ag parametrelerinin l'e
eşit olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayımın araştırmada
kullanılan testlerin maddeleri için yerine gelip gelmediği
kikare testi ile yoklanmıştır. Türkçe testindeki 40 madde-
den 2S'inin, matematiktestindede 47 maddeden 28'inin ag
parametresiyle ilgili şartı 0.01 manidarlık düzeyinde
sağlamadığı gözlenmiştir. Yapılan araştırmaların bir
çoğunda, Rasch modeline uygun olan maddelerin
sayısınınçok az olduğu görülmektedir (McPherson 1983).
Bu sonuçlara göre, Türkçe ve matematik testini oluşturan
maddelerin Rasch modeline uygun olanlarının sayısı
yarıdan az olmasına rağmen, yukarıda beliı1ilen
araştırmalardaifade edilen yüzdelerden daha iyi bir sonuç
alındığı ifade edilebilir.

3. Bulgular ve Yorumlar

Bu bölümde araştırmanınbulguları ve bulgulara dayalı
yorumlaralt problemlerdekisıraya göre açıklanmıştır.

1. Alt Problem: İlkokul S. sınıf Türkçe testindeki mad-
delerin Rasch modeline göre kestirilen bg parametreleri
ile madde güçlük indekslerinin birim normal değerleri
arasındanasıl bir ilişki vardır? Bu probleme cevap bulabil-
mek için klasik test teorisine ve Rasch modeline göre kes-
tirilen madde güçlük indeksleri, test puanlarının normal
dağılmadığı ve dağıldığı her iki durumda da elde edilmiş
ve sonra bunlar arasındakikorelasyon katsayıları ve bun-
lara dayalı temel istatistikler Tablo 3.1'de verilmiştir.
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Tablo 3.3
Matematik Testinden Alınan PuanlarNormalleştirildikten

Sonra Testi Oluşturan Maddelerin lstatistiksel
Özellikleri Arasındaki Korelasyonlar

p b S.H.(b)z

z 0,998*

0998*

0,39 0,39

1,000*

0,39

b

Art. Ort. 0,035

* P<O.OI

Tablo 3.3'de matematik testi maddelerine ait güçlük
indekslerinin birim normal degerleri (zg) ile bg
degerlerine ait aritmetik ortalamaların birbirine eşit ve
0,39 oldugu; ayrıca, bu iki deger arasındakikorelasyonun
i ,000 oldugu görülmektedir. Madde güçlük indekslerinin
p degerleri ile diger özellikler arasındakikorelasyonlar da
0,998 olarak bulunmuştur.Aritmetik ortalamalarınbirbir-
lerinin aynı olması ve degerler arasındakikorelasyonların
yüksek oluşu, Türkçe testinde oldugu gibi matematiktes-
tinde de maddelerin zg ve bg degerlerininbirbirleriyerine
kullanılabilecegini gösterir. Test puanları normal
dagılmadıgı durumda, aynı işlemler tekrarlanmış ve
sonuçlar Tablo 3.4 'de verilm iştir.

Tablo 3.4

Matematik Testinden Alınan Puanlar
Normalleştirilmeden Önce Testi OluşturanMaddelerin

lstatistiksel Özellikleri Arasındaki Korelasyonlar

p b S.H.(b)z

z 0,998*

0998*

0,40 0,30 0,030

1,000*

0,28

b

Art. Ort.

* P<O.OI

Tablo 3.4 incelendiginde, matematik testi puanlarının
normal dagılmadıgı durumda da madde güçlük indeksleri-
nin (pg) zg ve bg parametreleriyle; ayrıca zg ve bg para-
metrelerinin kendi aralarında oldukça yüksek korelasyon
görülmektedir. Bu sonuçların, Türkçe testindekiler ile tu-
tarlı oldugu görülmektedir. Ayrıca, matematik testinin tek

110yut1uluk sayıltısı açısından zayıf olmasının da bu ben-
zerligi çok fazla etkilemedigi söylenebilir.

MaddelerinRasch modelinde bg parametrelerininkes-
tirilmesinde yapılan standart hata, örneklem sayısı
(N=1556) dahaaz olan fakat test puanlarıdagılımının nor-
maloldugu durumda, aritmetik ortalama 0,035'dir.
Örneklem sayısının daha çok oldugu (N=2077) ancak pu-
anlarının dagılımının normal olmadıgı durumda bg nin
kestirilmesinde yapılan ortalama standart hata 0,030 ola-
rak bulunmuştur.Bu sonuçlar da, Türkçe testinde oldugu
gibi matematik testinde de, bg parametresininkestirilme-
sinde yapılan standart hatanın, test puanlarının normal
dağılıp dağılmamasından çok örneklemin büyüklüğüne
baglı olduğunugösterirniteliktedir.

Maddelerin iki ayrı teori ile kestirilen özelliklerinin
birbirineyakın sonuçlarvermesi, birinindiğeri yerine kul-
lanılabileceğini gösterir. Ayrıca, örtük özellikler teorisi-
nin önemli üstünlüğü madde parametrelerinin gruba
bagımlı olmamasıdu'.zg ve bg parametrelerininbirbirleri-
ne çok benzemesi, klasik teori ile elde edilen madde
özelliklerinin de Rasch modeliyle karşılaştırıldığında aynı
üstünlüklere sahip olabilecegini söylemeye imkan ver-
mektedir.Bunun yanındaTürkçe ve matematik testlerinde
maddelerin özellikleri, puanların normalleştirildiği du-
rumda sırasıyla 1566 ve 1556 kişilik örneklem grubu
üzerinden, puanların normalleştirilmedigi durumda ise
yine aynı sırayla 2072 ve 2077 kişilik örneklem grubu
üzerinden hesaplanmıştır. Örneklernin büyük olması
maddelerin özelliklerinin daha az hata ile kestirilmesine
ve bu nedenle de iki farklı yöntemle kestirilen özelliklerin
birbirinebenzer sonuçlar vermesine neden olabilir.

Araştırmanın diğer bölümünde yetenek ölçüleri
karşılaştırılmış ve aşağıda sunulmuştur.

3. Alt Problem: tıkokul 5. sınıf Türkçe için hazırlanan
testte, madde güçlük indekslerinin birim normal
değerlerininRasch modelindebg parametreleriyerine kul-
lanılarak kestirilen yetenek ölçüleri, test ham puanları ve
Rasch modeli ile kestirilen yetenek ölçüleri arasında nasıl
bir ilişki vardır? Araştırmanın bu alt probleminde, üç
değişik yöntemle yetenek düzeyleri hesaplanmıştır. Yete-
nek düzeylerinden birincisi, Rasch modeli ile kestirilen e
yetenek parametreleri; ikincisi madde güçlük indeksleri-
nin birim normal degerleri (zg)'nin Rasch modelinde bg
parametresi yerine kullanılarak kestirilen yetenek para-
metreleri (zg yeteneği) ve üçüncüsü de klasik test teorisi
ile elde edilen test ham puanları (X)'dır. Bu yetenek puan-
ları arasındakiPearson momentlerçarpımı korelasyon kat-
sayıları, yüksek, orta ve düşük yetenek düzeylerinde he-
saplanarak üçüncü alt problemdeki soruya cevap
aranmıştır.Hesaplanankorelasyon katsayıları Tablo 3.5'te
verilmiştir.



Yetenek Yetenek

Düzeyleri Türleri yeL (bg) TestP. (X)

Alt Test P. (X) 0,937*

e yeL (zg) 0,923* 0.835*

Orta Test P. (X) 0,968*

e yeL (zg) 1,000* 0970*

Üst Test P. (X) 0,989*

eyet. (zg) 1,000* 0,989*

Yetenek Yetenek

Düzeyleri Türleri e yeL (bg) Test P. (X)

Alt Test P. (X) 0,663*

e yeL (zg) 0,769* 0,486*

Orta Test P. (X) 0.722*

e yeL (zg) 0.928* 0.611 *

Üst Test P. (X) 0,873*

eyet. (zg) 0,963* 0.929*
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Her üç düzeyde de korelasyonlann oldukça yüksek
olmasına rağmen, yetenek düzeylerinin artmasıyla puan-
lar arasındaki korelasyonlarda da bir artış görülmektedir.
Özellikle, Rasch modeli ile kestirilen yetenek puanlarıile
Rasch modelinde bg parametresi yerine zg kullanılarak
kestirilen yetenek puanları arasındakikorelasyon, alt yete-
nek düzeyinde 0.923'iken ortave üst yetenek düzeylerinde
1,00'e çıkması dikkat çekicidir. Bu durum, zg parametre-
lerinin kullanılmasıyla kestirilen yetenek düzeylerinin
Rasch modeli ile kestirilen yetenek ölçülerini, özellikle
orta ve yüksek yetenek düzeylerinde daha iyi temsil edebi-
leceğini gösterir.

Tablo 3.5

Türkçe Testinin Farklı Yetenek Düzeylerine Göre ve
Üç Ayrı Yöntemle Hesaplanan Yetenek Ölçüleri

Arasındaki Korelasyonlar

* P< 0.01

4. Alt Problem: İlkokul 5. sınıf matematik dersi için
hazırlanan testte, madde güçlük indekslerinin birim nor-
mal değerlerinin Rasch modelindebg parametreleriyerine
kullanılarak kestirilen yetenek ölçüleri, test ham puanlan
ve Rasch modeli ile kestirilen yetenek ölçüleri arasında
nasıl bir ilişki vardır? Bir önceki alt problemde Türkçe
testi için yapılanlar, araştırmanınson alt problemindema-
tematik testi için yapılmıştır. Matematik testine cevap
veren öğrencilerin klasik test teorisine göre elde edilen
test ham puanlan (X), Rasch modeliyle (e) ve Rasch mo-
delinde zg parametresi kullanılarak kestirilen yetenek pa-
rametreleri bulunduktan sonra, bunlar arasındaki korela-
syon katsayıları, değişik yetenek düzeyleri için
hesaplanmıştır. Hesaplanan katsayılar Tablo 3.6'da veril-
miştir.

Tablo 3.6

MatematikTestinin Farklı Yetenek Düzeylerine Göre ve
Üç Ayrı Yöntemle Hesaplanan Yetenek Ölçüleri

Arasındaki Korelasyonlar

*P<o.ol

Tablo 3.6 incelendiğinde, farklı yetenek grupları
üzerindenelde edilen puanlar arasındaki korelasyonlarda.
Türkçe testindekine göre oldukça düşüş gözlenmiştir. Bu
düşüş, özellikle alt grup olarak aldığımız düşük yetenek
düzeyinde daha belirgindir. Bütün yetenek düzeylerinde
en yüksek korelasyonlar Rasch modeliyle kestirilen yete-
nek ile Rasch modelinde zg parametreleri kullanılarak
kestirilenyetenek arasındabulunmuştır.Matematik testin-
de de, Türkçe testindeki kadar olmasa da yetenek
düzeylerinin artmasıyla korelasyonlarda da bir artış
gözlenmektedir. Bu sonuçlara, göre yetenek düzeyleri
daha çok homojenleştirildiğinde üst gruptaki korelasyon-
larda, artışın,alt gruplardakindeise azalmanın olması bek-
lenir.

Matematik testi sonuçları Türkçe testindeki sonuçlarla
karşılaştırıldığında genelde bir benzerlik görülürken.

özellikle alt yetenek düzeyinde farklılaşma görülmektedir.
Orta ve üst yetenek düzeylerinde ise Türkçe testindeki ko-
relasyonlar kadar yüksek korelasyonlar bulunmamıştır.
Bu durum, matematik testinin Türkçe testine göre normal-
lik ve tek boyutluluk sayıltılannı daha az karşılamasından
kaynaklanması sebebiyle açıklanabilir.

4. Sonuç ve Öneriler

Araştırmanın bu bölümünde, bulgulardan çıkan
sonuçlara ve bu sonuçlar doğrultusundayapılan önerilere
yer verilmiştir.

4.1. Sonuçlar

Araştırmada, örtük özellikler teorisinin Rasch modeli
ile elde edilen madde ve yetenek parametrelerinin, klasik
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test teorisi ile elde edilen madde özellikleıi ve yetenek
ölçülerinin karşılaştırılması yapılmıştır.

Araştırmanınilk iki alt problemi, Türkçe ve matematik
testlerinde Rasch modeliyle kestirilen madde parametre
(bg)'lerinin klasik test teorisi ile belirlenen madde güçlük
indekslerininkarşılatırılmasına yöneliktir. Rasch modeli-
yle kestirilen bg parametrelerininbirim normal dağılıma
sahip olduğu bilinmektedir. Madde güçlük indeksleri0,00
ve 1,00 arasında değerler alabilen ve aynı zamanda mad-
denin doğru cevaplandırılma olasılığını veren bir istatis-
tiktir. Bu istatistik, birim normal değerlere
dönüştürüldüğündeRasch modeliyle kestirilen ve madde-
nin en iyi ölçtüğü yetenek düzeyini veren bg parametresi-
ne ne derece benzediği araştırılmıştır.Araştırmanınbulgu-
larına bakıldığında, bu iki özellik arasında çok az bir
farklılığın olduğu görülmüştür. Bu farklılık ancak yüzde
ve binde düzeylerindedir. Ayrıca, maddelerin her iki
yöntemle kestirilen özellikleıini betimleyen istatistikler-
den aritmetik ortalama ve standartkayrnalarıbirbirineçok
yakın bulunmuştur. tkisi arasında benzerlik ölçüsü olarak
hesaplanan Pearson momentler çarpımı korelasyon kat-
sayısı 1,00'dir. Bu durum, Türkçe ve matematiktestindeki
maddelerin klasik test teorisi ile kestirilen madde güçlük
indekslerinin birim normal değerlerinin, Rasch modeli ile
kestirilen bg parametrelerinin aynı olduğu sonucuna
götürür.

Test puanları normal dağılmadığında, maddelerin her
iki yöntemle elde edilen özellikleri arasındaki korelasyo-
nun, test puanlarının normal dağıldığı durumdakiile aynı
olduğu görülmüştür. Bu ise, test puanlarının normal
dağılıp dağılmamasının klasik test teorisi ve örtük
özellikler teorisinin Rasch modeliyle kestirilen madde
özellikleri (madde güçlük indeksi ve bg parametresi)
arasındakibenzerliği büyük ölçüde etkilemediği sonucuna
götürür.

Rasch modeli ile maddelerin bg parametrelerikestiri-
lirken yapılan standarthatanın, test ham puanlarınınnor-
mal dağılıp dağılmamasına değil parametreninkestirilme-
sinde kullanılan örneklernin büyüklüğüne bağlı olduğu
görülmektedir. Örneklernindaha büyük olduğu, ancak test
ham puanlarının dağılımının normal olmadığı durumda,
bg parametresinin kestirilmesinde yapılan standart
hatanın, test ham puanlarının normal dağıldığı fakat daha
küçük örneklem üzerinden kestirilen bg parametresinin
kestirilmesinde yapılan hatadandaha küçük bulunmuştur.
Bu ise, beklentiye uygun olarak daha büyük
örneklemlerde madde parametrelerinin daha az hata ile
kestirilebileceğine işaret etmektedir.

Değişik yöntemlerle kestirilen yetenek ölçüleri
arasındaki korelasyonların özellikle Türkçe testinde
oldukça yüksek olduğu bulunmuştur. Bu benzerlik,
değişik yetenek düzeylerinde kontrol edilmiş ve yetenek
düzeyi arttıkça korelasyonlarda da artış görülmüş. Bu
artışın Türkçe testinde daha yüksek olduğu görülmüştür.
Bu durum, matematik testinin tek boyutluluk ve test pu-
anlarının normallik şartlarını sağlamada daha zayıf
olmasıyla açıklanabilir.

4.2. Öneriler

1. Klasik test teorisi ile kestirilen madde güçlük in-
deksleri ve güçlük indekslerininbirim normaldeğerlerinin
(zg) örtüközellikler teorisininRasch modeli ile kestirilen
bg parametreleriile çok yüksek korelasyon vermesi, bun-
lar arasındaki benzerliği göstermektedir. Bu nedenle, zg
parametrelerininbg parametreleriyerine kullanılabileceği
önerilebilir.

2.Parametre kestirilirken, örneklem mümkün
olduğuncabüyük alınmalıdır.

3.Klasik test teorisi ile elde edilen test ham puanlarının
ve madde güçlük indekslerinin birim standart değerleri
(zg) Rasch modeli eşitliğinde kullanılarak kestirilen yete-
neklerinRasch modeliyle kestirilen yetenek ölçüleri yeri-
ne kullanılması tavsiye edilebilir.

4.Korelasyonların yetenek düzeyleri ile artması, ben-
zerliğin düşük yetenek düzeylerinde az olduğunu gösterir.
Özellikle düşük yetenek düzeylerinde yeteneklerin birbir-
leri yerine kullanılmasında dikkatli olunmalıdır.
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