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ÖZET
AÇIK UÇLU TESTLERDE STANDART BELİRLEME SÜRECİNDE
GENİŞLETİLMİŞ ANGOFF VE KARŞIT GRUPLAR YÖNTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
OZARKAN, Hatun Betül
Yüksek Lisans, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Celal Deha DOĞAN
Haziran, 2018, xii+66 sayfa
Bu çalışmada açık uçlu maddelerden oluşan bir başarı testi için Genişletilmiş
Angoff ve Karşıt Gruplar standart belirleme yöntemlerinden elde edilen kesme
puanlarının karşılaştırılması ve bu yöntemlerin uygulama süreçlerine, okul ortamında
uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Nicel verilerin
toplanmasında araştırmanın çalışma grubunu Genişletilmiş Angoff yöntemi için 8
matematik öğretmeni, Karşıt gruplar yöntemi için 75 8.sınıf öğrencisi ve 1 matematik
öğretmeni oluşturmaktadır. Nicel veriler açık uçlu maddelerden oluşan matematik başarı
testi, dereceli puanlama anahtarları, Genişletilmiş Angoff Yöntemi İçin Uzman Görüşü
Formu ve Karşıt Gruplar Yöntemi İçin Öğrenci Sınıflandırma Formu aracılığıyla
toplanmıştır. Genişletilmiş Angoff yönteminin uygulanması sonucu kesme puanı 13,38,
Karşıt gruplar yönteminin uygulanması sonucu ise kesme puanı 12,50 olarak
belirlenmiştir. İki standart belirleme yönteminin yeterli kabul edilen öğrenci oranları
arasında manidar fark göstermediği belirlenmiştir. Öğrencilerin yeterli ve yetersiz olarak
sınıflandırılması bakımından yöntemler arasındaki uyumun yüksek düzeyde olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır.
Nitel verilerin toplanmasında çalışma grubunu, kaşıt gruplar yöntemini
deneyimleyen 1 ve Genişletilmiş Angoff yöntemini deneyimleyen 8 matematik öğretmeni
(uzman) oluşturmaktadır. Uzmanlardan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla
toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Görüşme yapılan uzmanlar her
iki yöntemin de okul ortamında uygulanabilirliğine ilişkin olumlu görüş bildirmişlerdir.
Ek olarak yöntemlerin okul ortamında uygulanmasının öğrencilerin öğrenme
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eksikliklerini tespit edebilmeye ve öğretim sürecini ona göre planlamaya katkı
sağlayacağını belirtmişlerdir.
Standart belirleme yöntemlerinin uygulama süreçlerine ve okul ortamında
uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerin uygulama sürecinde karşılaşılan güçlüklere çözüm
önerileri getirmelerine yardımcı olacağı ve uygulama sürecinin daha verimli
yürütülmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Standart belirleme, Genişletilmiş Angoff yöntemi, Karşıt Gruplar
yöntemi, kesme puanı, açık uçlu maddeler
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SUMMARY
COMPARISON OF EXTENDED ANGOFF AND CONTRASTING GROUPS
METHODS IN STANDARD SETTING PROCESS FOR TESTS INCLUDING
CONSTRUCTED RESPONSE ITEMS
OZARKAN, Hatun Betül
Master, Department of Measurement and Evaluation in Education
Supervisor: Assist. Prof. Dr. Celal Deha DOĞAN
June, 2018, xii+66 Pages
In this study, it is aimed to compare the cut points obtained from Extended Angoff
and Contrasting Groups standard setting methods for an achievement test consisting of
constructed response items and to determine opinions about the implementation process
of these methods and their applicability in the school environment. In the collection of
quantitative data, the study group of research consists of 8 mathematics teachers for the
Extended Angoff method, 75 8th grade students and 1 mathematics teacher for the
Contrasting Groups method. The quantitative data were collected through math
achievement test consisting of open constructed response items, scoring rubrics, judge
opinion form for Extended Angoff method and student classification form for Contrasting
Groups method. Cut point was determined to be 13,38 by the Extended Angoff method
and 12,50 by the Contrasting Groups method. It has been determined that the two standard
setting methods do not make significant difference between the master accepted student
ratios. It has been found that there is a high level of harmony between the methods in
terms of classifying the students as master and non master.
In the collection of qualitative data the study group of research consists of 8
mathematics teachers (judges) who experience Extended Angoff method and 1 teacher
who experience Contrasting Groups method. The data collected by the judges through the
semi-structured interview form was analyzed by content analysis method. Interviewed
judges expressed a positive opinion on the applicability of both methods at school. In
addition, they pointed out that the implementation of the methods at school will help
students to identify the lack of learning and contribute to the planning of the teaching
process accordingly.
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It is believed that the views on the implementation processes of the standard
setting methods and their applicability in the school environment will help to bring the
solution proposals to the difficulties encountered during the implementation process and
contribute to the more effective implementation of the implementation process.
Keywords: Standard setting, Extended Angoff method, Contrasting Groups method, cut
off score, constructed response items
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ÖNSÖZ
Eğitimde ve psikolojide çeşitli nedenlerle değerlendirme yapılmaktadır.
Değerlendirme sonucunda alınan kararın uygunluğu kullanılan ölçütün uygunluğuyla
doğrudan ilişkilidir. Uygun ölçütün belirlenmesi için bir dizi kural ve usul süreci
izlenmelidir. Bu süreç standart belirleme olarak adlandırılmaktadır.
Standart belirleme sürecinde kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Ancak bu
yöntemler farklı sonuçlar verme eğilimindedir. Bu araştırmada farklı standart belirleme
yöntemlerinden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve yöntemlerin uygulama süreçlerine
katkıda bulunacağı düşünülen görüşmeler yapılmıştır.
Yüksek lisans öğrenimim sürecinde desteklerini esirgemeyen ve tez çalışma
sürecim boyunca değerli zamanını ayırarak çok önemli katkılar sunan ve hoşgörülü
yaklaşımıyla yanımda olan tez danışmanım kıymetli hocam Sayın Dr. Öğr. Üyesi Celal
Deha DOĞAN’a teşekkürlerimi sunarım.
Yüksek lisans eğitim hayatım boyunca akademik gelişimime katkısı olan ve
akademik araştırmalara teşvik eden çok değerli hocalarıma,
Tez jürimde yer alarak çalışmama katkı sağlayan değerli hocalarım Sayın Doç.
Dr. Sevilay KİLMEN’e ve Sayın Dr. Öğr. Üyesi Ergül DEMİR’e,
Varlıklarıyla güç bulduğum, hayatım boyunca beni her alanda destekleyen babam
Nejat Recai CAN’a, annem Zöhre CAN’a ve kardeşim Büşra Leyla CAN’a,
En büyük motivasyon kaynağım ailem; değerli eşim Kerem OZARKAN’a ve
biricik oğlum Çağlar OZARKAN’a teşekkürü borç bilirim.
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BÖLÜM 1
GİRİŞ
Bu bölümde problem durumu, araştırmanın amacı, önemi, sayıltıları, sınırlılıkları
ve tanımlar yer almaktadır.

1.1 Problem Durumu
Eğitim, toplumların çağa ayak uydurma ve kalkınma süreçlerindeki kilit rolünü
güçlendirirken dünyada yaşanan gelişmelere de açık bir sistemdir. Eğitim sisteminde
girdiler, süreç, çıktılar ve kontrol olmak üzere dört öğe vardır. Birbiriyle ilişkili
parçalardan

oluşan

bu

sistemin

kontrol

mekanizması

ise

değerlendirmedir.

Değerlendirme, yalnızca çıktılar veya süreci kontrol etmekle kalmaz sistemin
onarılmasına ve iyileştirilmesine imkân vererek sonuçlarıyla sistemin girdisi hâline
gelebilir. Böylelikle değerlendirme, sistemin kısır bir döngü hâline gelmesini engelleyen,
sistemi dinamik tutan ögedir.
Değerlendirme, ölçme

sonuçlarının bir ölçüt

veya ölçütler takımıyla

karşılaştırılarak karara varılması işidir (Baykul, 2000). Değerlendirmenin bir sonucu olan
karar, isabetlilik anlamında; ölçme sonuçlarının, değişkenin (ölçülen özelliğin) gerçek
değerini yansıtmasına; ölçütün, değerlendirmenin amacına uygunluğuna ve karşılaştırma
sırasındaki işlemlerin doğruluğuna bağlıdır (Baykul, 1992). Ölçme işlemi dolayısıyla
ölçme sonuçları olmadan değerlendirme işleminden söz etmek olanaksızdır. Nitekim
ölçmenin amaçlarından biri, değerlendirmeye temel olacak verilerin ortaya konmasıdır.
Ölçme işleminin en az hata ile yapılması, ölçme sonuçlarının ölçülen özelliğin gerçek
değerini yansıtması açısından önemlidir. Kararın isabetli olması ölçme sonuçlarının
geçerli ve güvenilir olmasıyla doğrudan doğruya ilişkilidir ancak kararın isabetli
olacağını garantilemez. Ölçütün uygunluğu da alınacak kararın isabetliliğiyle ilişkilidir.
Ölçüt, ölçme sonucunda karara varmak için kullanılan kararlaştırma çerçevesidir.
Verilecek kararı standartlaştırmada önemli rol oynar.
Ölçütün değerlendirmenin amacına uygun seçilmemesi istenmedik sonuçlar
doğurabilir. Bir yetenek sınavında ölçüt olması gerektiğinden daha düşük tutulursa
programa kabul edilen adaylar yeteneğin gerektirdiği performansı sergilemekte
1
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zorlanacak ve programda başarılı olamayacaktır. Bu durum programda yürütülen eğitim
programının da yetersiz olduğu kuşkularını ortaya çıkarabilir. Sınıf içi uygulamaları
düşündüğümüzde, eğer ölçüt olması gerektiğinden daha düşük belirlenmişse, öğrenciler
kazanımların kabul edilen yüzdesinden daha fazlasını kazanmış ve olduğundan daha
başarılı gözükecektir. Bu da ileri öğrenmeler için gerekli ön öğrenmelerin yeterliymiş ve
sınıf içi öğrenme öğretme sürecinin de etkiliymiş gibi görünmesine sebep olabilir. Öte
yandan ölçüt olması gerektiğinden daha yüksek belirlenmişse, öğrenciler kazanımların
kabul edilen yüzdesi kadarını veya fazlasını kazandığı halde olduğundan daha başarısız
görünecektir. Bu durum öğretimin verimsiz gibi değerlendirilmesine ve telafi eğitimler
için gereksiz zaman ve çaba sarf edilmesine yol açabilecektir. Bunun yanı sıra bir zekâ
testinde zekâ seviyelerini ayırmak için kullanılacak olan ölçütler uygun belirlenememişse
bu zekâ testi sonuçlarına dayalı alınacak kararlar da bireylerin hayatında farklı bir yön
çizilmesine sebep olabilir.
Eğitimde iki tür ölçüt kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, ölçme işlemine dâhil olan
tüm bireyler için aynı olan, kişiye veya gruba göre değişmeyen bir veya birden fazla
kesme noktasına denk gelen mutlak ölçüttür. İkincisi ise, ölçme işlemine tabi tutulan
gruptan elde edilmiş sonuçlara dayanan veya gruptan gruba kesme noktasına
(noktalarına) karşılık gelen değerin değişebildiği bağıl ölçüttür (Tekin, 2017; Turgut ve
Baykul, 2014).
Hangi durumlarda mutlak ölçüt hangi durumlarda bağıl ölçütün tercih edileceği
hususunda değerlendirmenin amacı belirleyici unsurdur. Eğer amaç değerlendirmeye
konu olacak bireylerde mutlaka olması gereken birtakım kritik davranışları yoklamak ve
bu davranışların bulunması gerek ve yeter şartsa mutlak ölçüt kullanılmalıdır. Dolayısıyla
mutlak ölçütün kullanıldığı mutlak değerlendirmede ‘bulunduğu grubun en başarılısı’
olan öğrenciye yüksek notlar verilmez. Bazı öğrencilerin de ‘bulunduğu grubun en
başarısızı’ olması yani düşük not alması gerekmez. Yeterli sayılan başarı düzeyine
erişildiyse bütün öğrenciler geçer ya da yüksek not alabilirler. Mutlak ölçütlere dayanarak
değerlendirme yaparken yeterli sayılabilecek düzey iyi belirlenmelidir. Bununla birlikte
testin güçlük düzeyi de dikkate alınmalıdır. Örneğin sürücü adaylarının ehliyet alabilmek
için girdikleri yazılı sınavda mutlak ölçüt kullanılmaktadır ve bu ölçüt 70 puan olarak
belirlenmiştir. Bu durumda 70 puanın karşılığı tüm uygulamalarda eşit olabilmesi için
yıllar içinde yapılan bu sınavların güçlüklerinin de neredeyse aynı düzeyde olması istenir.
Eğer amaç sıralama, seçme gibi birçok aday içerisinden sınırlı imkânlar çerçevesinde
seçim yapmak ise bağıl ölçüte başvurulabilir. Sınıf içi değerlendirmelerde ise ölçme
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işlemi sonucu elde edilen puanların dağılımı sağa çarpık ise bağıl ölçüte başvurulabilir.
Test ölçülen özellik bakımından bireylere zor gelmiş olabilir. Dağılımın bu şekilde olması
testin, sınıf içi öğrenme-öğretme sürecinin üstünde bir performans beklediği yönünde
ipuçları verebilir. Testin uygulandığı ortamdan kaynaklanan faktörler söz konusu
olduğunda veya bireyler arası farklılıklarla daha çok ilgileniliyorsa yine bağıl ölçüte
başvurulabilir (Turgut ve Baykul, 2014).
Bağıl veya mutlak ölçütle belirlenen kesme noktası, test puanları ölçeğinde bir
puana denk gelmektedir. Kesme puanı ise, test puanları ölçeğini iki veya daha fazla
bölgeye ayırarak performans kategorileri oluşturma veya testi alanları sınıflandırma
işlevini yerine getirmektedir (Cizek ve Bunch, 2007). İki veya daha fazla bölüm veya
performans derecesini ayırt etmek için bir sayı atanmasıyla sonuçlanan, kural veya usul
sisteminin doğru bir şekilde takip edilmesi sürecine standart belirleme denir (Cizek,
1993). Bu süreç keyfi olmaktan öte, açıkça tanımlanmış, sistematik bir süreçtir. Standart
istenen yeterlik seviyesinin kavramsal yönü, kesme puanı (ya da geçme puanı) ise
işevuruk yönüdür (Kane, 1994). Standart kelimesiyle, ilgili performans kategorileri için
asgari düzeydeki bilgi ve beceriler kast edilmektedir. Dolayısıyla standart ‘Ne kadar
yeterli?’ sorusunun cevabıdır. Bu yönüyle standart, bir ölçüttür.
Geliştirilen bir testin içeriğinin, zorluk düzeyinin testin amacına ve test puanlarına
dayalı alınacak karara uygun olması tek başına değerlendirme sonuçlarını sağlamlığını
garantilemez. Uygun bir kesme puanının belirlenmesi de o kadar önemlidir. Standartlar
uygun bir şekilde belirlenemediyse değerlendirme sonuçları kuşku doğurabilir. Bu
nedenle standart belirleme test geliştirme sürecinin kritik bir parçasıdır (Bejar, 2008).
Bazı standart belirleme yöntemlerinde belirlenen kesme puanı(ları) testi alan
hedef grubun puanlarından etkilenmezken bazı yöntemlerde kesme puanı hedef grup testi
aldıktan sonra belirlenir ve testi alanların puanlarından etkilenir. Jaeger (1989) bu
yöntemleri “test merkezli” ve “öğrenci (teste tabi tutulan) merkezli” yöntemler şeklinde
sınıflandırmıştır. Test merkezli yöntemlerde uzmanlar ölçülen özellik bakımından test
maddeleri ile ilgili yargıda bulunurlar. Angoff, Ebel ve Nedelsky yöntemleri en çok tercih
edilen test merkezli yöntemlerdir. Nedelsky yöntemi yalnızca çoktan seçmeli maddeler
için uygulanabilirken Ebel ve Angoff yöntemi çoktan seçmeli maddelerin yanı sıra açık
uçlu maddeler için de uygulanabilmektedir. Angoff yönteminin açık uçlu maddeler için
uyarlaması Genişletilmiş Angoff yöntemidir. Öğrenci merkezli yöntemlerde ölçülen
özellik bakımdan testi alan bireylerle ilgili yargıda bulunurlar. Sınır Grup ve Karşıt (zıt)
Gruplar en temel öğrenci merkezli yöntemlerdir. Sınır Grup yönteminde bütünüyle yeterli
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olmayan ve henüz yetersiz de olmayan yani sınırdaki öğrenciler dikkate alınırken Karşıt
Gruplar Yönteminde yeterli ve yetersiz olarak nitelendirilen öğrenci grupları dikkate
alınır.
Türkiye’de yapılan standart belirleme araştırmalarında çoğunlukla test merkezli
standart belirleme yöntemleri karşılaştırılmıştır (Çetin ve Gelbal 2010; Demir ve Köse,
2014; Gündeğer ve Doğan, 2014; Korkmaz, 2015; Ömür ve Selvi, 2010; Taşdelen,
Kelecioğlu ve Güler 2010). Bu araştırmalar yalnızca çoktan seçmeli maddeleri içeren
testler üzerinden yürütülmüştür. Farklı madde formatlarını içeren testler için yürütülen
bir standart belirleme araştırmasına rastlanmamıştır. Ancak son yıllarda uluslararası
araştırmalarda (PISA, TIMSS vb.) ve Türkiye’de yürütülen izleme araştırmalarında
(ABİDE vb.) çoktan seçmeli maddelerin yanı sıra açık uçlu maddeler de kullanılmaktadır.
Ek olarak Türkiye’de merkezi sınavlarda çoktan seçmeli maddelerin yanı sıra açık uçlu
maddelerin yer almasına ilişkin denemeler yapılmıştır ve bu konuda tartışmalar devam
etmektedir. Ancak Türkiye’de yapılan araştırmalarda açık uçlu maddeleri içeren bir test
için yürütülen standart belirleme çalışmasına rastlanmamıştır. Bu durum açık uçlu
maddeleri içeren bir test için standart belirleme çalışmasına olan ihtiyacı artırmaktadır.
Alanyazında öğrenci merkezli ve test merkezli yöntemlerin karşılaştırıldığı
çalışmalar sınırlıdır (Tülübaş, 2009). Ayrıca alan yazın incelendiğinde standart belirleme
yöntemleri özelinde test merkezli yöntemlerden Genişletilmiş Angoff ve öğrenci
merkezli yöntemlerden Karşıt Gruplar yöntemlerinin karşılaştırıldığı araştırmaların da
sınırlı olduğu görülmüştür (Konge ve diğerleri, 2012). Standart belirme çalışmalarının
niteliği, bu yöntemlerin ne kadar etkili uygulanabildiğiyle de ilişkilidir. Bu anlamda bu
yöntemlerin uygulama sürecindeki deneyimlerin belirlenmesinin ileride daha nitelikli
uygulamaların yapılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Alan yazında standart
belirleme çalışmalarına yönelik uygulayıcı görüşlerini içeren çalışmaların sınırlı olması
da bu alandaki ihtiyacı arttırmaktadır (Çetin, 2011; Korkmaz, 2015). Ayrıca Genişletilmiş
Angoff ve Karşıt Gruplar yöntemleri için böyle bir çalışma bulunmamaktadır. Bu
gerekçelere dayanarak açık uçlu maddelerden oluşan bir başarı testi için Genişletilmiş
Angoff ve Karşıt Gruplar standart belirleme yöntemlerinden elde edilen kesme
puanlarının karşılaştırılması ve bu yöntemlerin uygulama süreçlerine, okul ortamında
uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi bu araştırmanın temel problemini
oluşturmaktadır.
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1.2 Amaç
Bu araştırmanın amacı, ortaokul 8. Sınıf matematik dersi cebir öğrenme alanına
ilişkin hazırlanan açık uçlu maddelerden oluşan bir başarı testi için Genişletilmiş Angoff
ve Karşıt Gruplar yöntemleriyle elde edilen yeterli-yetersiz düzeylerini ayıran kesme
puanlarını karşılaştırmak ve bu yöntemlerin uygulama sürecine ilişkin uzman görüşlerini
belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır:
Ortaokul 8.sınıf matematik dersi cebir öğrenme alanına ilişkin hazırlanan açık
uçlu maddelerden oluşan bir başarı testine ilişkin,
1. Genişletilmiş Angoff yöntemiyle belirlenen kesme puanı nedir?
2. Karşıt Gruplar yöntemiyle elde edilen kesme puanı nedir?
3. Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar yöntemleriyle belirlenen kesme
puanları doğrultusunda bireylere yönelik yapılan sınıflandırmalar (yeterliyetersiz) farklılaşmakta mıdır?
a. İki farklı standart belirleme yönteminden elde edilen kesme puanlarının
üzerinde puan alarak yeterli kabul edilen öğrenci oranları arasında manidar
farklılık var mıdır?
b. İki yöntem arasında öğrencilerin yeterli-yetersiz olarak sınıflandırılması
bakımından uyum var mıdır?
4. Uygulanan bu iki standart belirleme yöntemini deneyim eden uzmanların, bu
yöntemlerin okul/sınıf ortamında uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri
nelerdir?

1.3 Önem
Standart belirleme yöntemlerine ilişkin araştırmalar genellikle çoktan seçmeli
maddeler üzerinden yürütülmüştür. Buna bağlı olarak da genellikle çoktan seçmeli
maddelere uygun standart belirleme yöntemleri (Evet-Hayır, Nedelsky gibi)
araştırılmıştır. Ancak günümüzde farklı madde formatlarının kullanıldığı testler de ön
plana çıkmaktadır. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Programme for
International Student Assessment-PISA), Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri
Araştırması (Trends in International Mathematics and Science Study-TIMSS) gibi
performans standartlarının açıkça tanımlanmış olduğu uluslararası araştırmalarda
kullanılan başarı testleri bu test desenlerinin kullanımına örnektir. Türkiye’de de çoktan
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seçmeli maddelerin yanında açık uçlu maddelerin kullanıldığı test formatları gündemde
yer tutmaktadır. Üst düzey becerilerin ölçülmesi, öğrenci gelişiminin izlenmesi gibi
amaçlarla MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından yürütülen projelerde açık uçlu
maddeler yer almaktadır. Kademeler arası geçiş sistemlerinde kullanılan seçme ve
yerleştirmeye yönelik sınavlarda da açık uçlu maddelerin yer alması tartışılmaktadır.
Ancak açık uçlu testler için yapılan standart belirleme çalışmaları ve bu süreçte kullanılan
yöntemlerin karşılaştırıldığı araştırmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada açık uçlu
testlerde standart belirleme sürecinde kullanılan Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar
yöntemleri kullanılarak açık uçlu bir testin standart belirleme çalışması yürütülmüş ve bu
iki yöntem karşılaştırılmıştır. Araştırma bulgularının açık uçlu testler için standart
belirleme çalışması yapacak uygulayıcılara ve benzer konuda çalışan araştırmacılara
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bireylerin testlerden aldığı puanlar, hangi amaçlarla kullanılırsa kullanılsın
bireylere geri bildirim vermelidir. Farklı performans düzeylerindeki öğrencilerden
beklenenin ne olduğu tanımlanmalı ve öğrencinin bu beklenenlerin ne kadarını kazandığı
belirtilmelidir. Açıkça tanımlanmış standartların başarılı performansa olan ilgiyi artırması
kabul görmüş bir öğrenme ilkesidir (Cizek ve Bunch, 2007). Bu anlamda öğrenci
performansının yakından gözlemlenmesine olanak veren okul/sınıf ortamlarında
yürütülen ölçme uygulamalarının öğretimin niteliğini artırmada rolü büyüktür. Standart
belirleme çalışmalarının, okul/sınıf ortamlarında kullanılan ölçme araçları için
yürütülmesinin öğretimin niteliğine katkı sağlayacağı, etkin geri bildirim için bir araç
olacağı düşünülmektedir. Ayrıca standart belirleme çalışmalarının okul/sınıf ortamında
nasıl uygulanacağına, bu süreçte nelere dikkat edileceğine ilişkin yönlendirici bilgiler
içeren yayınların sınırlı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma ile okul/sınıf ortamlarında
uygulamalarda standart belirleme çalışması yürütülecek ve bu süreci deneyim eden
öğretmenlerin görüşleri belirlenmiştir. Araştırma bulgularının standart belirleme
çalışması yapmayı planlayan öğretmenlere yol gösterici olması planlanmaktadır.

1.4 Sayıltılar
Öğrencilerin başarı testini yanıtlarken ilgili kapsama yönelik bilgi ve beceri
düzeylerini yansıttıkları varsayılmıştır.
Standart belirleme sürecinde gönüllü öğretmenler araştırmaya dâhil edilmiş,
Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar yöntemlerinin uygulanması sürecine ilişkin
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öğretmenlere gerekli eğitimler verilmiş ve uygulama sürecine rehberlik edilmiştir. Ancak
bu önlemlere rağmen kontrol edilemeyecek değişkenler olabileceğinden öğretmenlerin
bu sürece (performans kategorilerindeki öğrenci tanımları, puanlama vb.) gereken özeni
gösterdiği varsayılmıştır.

1.5 Sınırlılıklar
Araştırma 8. sınıf düzeyinde matematik dersi cebir öğrenme alanına ilişkin
hazırlanan öğretmen yapımı test ile Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar yöntemleriyle
sınırlandırılmıştır. Açık uçlu testler için kullanılan diğer yöntemlerden sınır grup yöntemi
sınırdaki bireylerin belirlenmesinin güçlüğünden, işaretleme yöntemi ise sınıf içi
uygulamalarda geniş örneklem büyüklüğüne ulaşılamayacağından araştırmanın dışında
tutulmuştur.

1.6 Tanımlar
Başarı testi: 8.sınıf düzeyinde matematik dersi cebir öğrenme alanını ölçmeye
yönelik hazırlanan açık uçlu maddelerden oluşan öğretmen yapımı başarı testi
Sınırdaki öğrenci: Ölçülen özellik bakımından yeterli ve yetersiz sınırında kalan,
kıtı kıtına yeterli kategorisine giren öğrenci
Uzman: Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar yöntemleriyle standart belirleme
süreçlerine katılan ve bu süreçte eğitim alan öğretmenler

BÖLÜM 2
KAVRAMSAL, KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Bu bölümde standart belirleme yöntemlerine ilişkin genel bilgilere, araştırmada
kullanılan yöntemlerinin özelliklerine, bu yöntemlere göre kesme puanının nasıl
hesaplandığına, standart belirleme süreci ile ilgili bilgilere ve ilgili araştırmalara yer
verilmiştir.

2.1 Standart Belirleme Yöntemleri
Standart ‘Ne kadar yeterli?’ sorusunun cevabıdır. Bunu sorunun cevabını
belirlemede, tüm testler veya tüm amaçlar için kullanılabilen tek bir yöntem yoktur.
Standart belirleme yöntemini seçerken dikkate alınması gereken, önemli olduğu
düşünülen hususlar aşağıda sıralanmıştır (Cizek ve Bunch, 2007).
 Seçilen yöntem testin amacı ile ilişkilendirilmelidir.
 Test ile ölçülmesi amaçlanan bilgi, beceri ve yeteneklerin karmaşıklık seviyesi
göz önünde bulundurulmalıdır.
 Testin formatı da yöntem seçimini etkilemektedir. Örneğin Nedelsky yöntemi
yalnızca çoktan seçmeli maddelere uygulanırken, İşaretleme yöntemi seçme
gerektiren ve yapılandırılmış yanıtlardan oluşan maddelerin birlikte olduğu test
formatlarında, madde biçiminin fark etmediği durumlarda ise Karşıt Gruplar
yöntemi kullanılabilmektedir.
 Kaç tane kesme puanının belirleneceği, gereken performans kategorilerinin
sayısı da önemlidir. Eğer yalnızca tek bir kesme puanı belirlenecekse (geçtikaldı gibi) tüm yöntemler bu bağlamda kullanılabilir.
Standart belirleme yöntemleri birden fazla yaklaşımla sınıflandırılmıştır. Bu
çalışmada Jaeger’ın (1989) sınıflandırma yaklaşımı “test merkezli” ve “öğrenci merkezli”
benimsenmiştir.
Test merkezli yöntemlere dayalı standart belirlerken uzmanlar testte bulunan
maddeleri gözden geçirir ve bir performans standardına denk gelen performans seviyesini
belirler (Kane, 1994). Test merkezli yöntemlerden yaygın olarak kullanılanlar Nedelsky,
8
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Ebel, Angoff yöntemleridir. Nedelsky yöntemi sınırdaki bir öğrencinin çoktan seçmeli
maddeleri yanıtlarken seçenekler arasından olası yanlış cevapları eleyeceğine ve kalan
seçenekler arasından doğru cevabı bulmak için rasgele seçim yapacağı fikrine dayanır.
Nedelsky yönteminde uzmanların görevi test maddelerini incelemek ve sınırdaki
öğrencinin yanlış olarak tanımlayabileceği ve eleyebileceği seçenekleri belirlemektir
(Livingston ve Zieky, 1982). Ebel yönteminde ise uzmanlar maddeleri iki aşamalı olarak
sınıflandırmaktadır. Her bir maddenin kolay, orta, zor başlıklı 3 kategoriden hangisine ve
gerekli, önemli, kabul edilebilir, tartışılabilir başlıklı 4 kategoriden hangisine girdiğine
karar verilmektedir. Daha sonra uzmanlar sınırdaki öğrencinin bu kategorilerde bulunan
maddeleri doğru cevaplama olasılıklarına ilişkin yargıda bulunmaktadır (Zieky, Perie, ve
Livingston, 2006). Angoff yönteminde de uzmanlar testteki her bir maddeyi inceleyerek
sınırdaki bir öğrencinin maddeyi doğru cevaplama olasılığına ilişkin yargıda
bulunmaktadır. Angoff yönteminin çoklu puanlama gerektiren madde veya görevler için
bir uyarlaması da Genişletilmiş Angoff yöntemidir (Hambleton ve Plake, 1995).
Öğrenci merkezli yöntemlerde ise uzmanlar testi alan öğrenciler hakkında ölçülen
özellikler bakımından geçti-kaldı, yeterli-yetersiz kararlarını verirler. Daha sonra
puanlama ölçeğinde bu karara en uygun olan bir kesme noktası belirlenir (Kane, 1994).
Öğrenci merkezli yöntemlerden en yaygın kullanılanları Sınır Grup ve Karşıt Gruplar
yöntemidir. Sınır grup yönteminde uzmanlar performans standartları çerçevesinde
sınırdaki bireyleri belirlerler. Bu belirlemeleri yaparken uzmanlar bireylerin test
puanlarından haberdar olmamalıdır. Daha sonra sınırdaki bireylerin puan dağılımlarının
medyanı kesme puanı olarak belirlenebilir. Bu yöntemin dezavantajı uzmanların ne
yeterli ne de yetersiz olan yani sınırdaki bireyleri belirlemekte zorluk çekmesidir
(Livingston ve Zieky, 1982).
Standart belirleme sistematik bir süreçtir ve standart belirleme sürecinde
izlenmesi gereken adımlar seçilen yönteme göre farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak
aşağıda sıralanan unsurlara dikkat edildiği sürece ortaya çıkan standartların
savunulabilirliği de önemli ölçüde artacaktır (Hambleton, Pitoniak, ve Copella, 2012).
 Uygulama grubunun seçimi
 Uygulama grubunun eğitimi
 Süreçteki etkinliklerin sırası
 Performans standartlarının geçerliliği
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 Sürecin, uygulama grubu veya sürecin dışındaki bir uzman tarafından
değerlendirilmesi
 Sürecin özenli işlemesi (uygulama grubu için ilk davet mektubu, eğitimler için
gerekli tüm materyaller, gündemler, derecelendirme formları, değerlendirmeye
ilişkin anket ve sonuçları vb.)

2.1.1 Genişletilmiş Angoff Standart Belirleme Yöntemi
Angoff yönteminin yanıtı testi alanlar tarafından yapılandırılan maddeler için bir
uyarlamasına Genişletilmiş Angoff yöntemi denir (Hambleton ve Plake, 1995). Bu
yöntem aynı uzmanların tahminleri olması şartıyla karma test formatlarında (çoktan
seçmeli ve açık ulu maddelerin birlikte bulunduğu) geleneksel Angoff yöntemiyle birlikte
kullanılabilir. Uzmanlar geleneksel Angoff yönteminde sınırda kalan adayların testte
bulunan her çoktan seçmeli madde için doğru cevaplama olasılıklarını tahmin ederken
Genişletilmiş Angoff yönteminde sınırdaki adayların, testteki her bir yanıtı
yapılandırılmış madde için, puanlama ölçeğinde hangi puana denk geldiğini tahmin eder
(Cizek ve Bunch, 2007). Burada sınırda kalan adaydan kasıt, yeterli-yetersiz sınırında
kalan, kıtı kıtına yeterli tanımlamasına uyandır. Hambleton (2001) testte bulunan
maddelere veya ilgili puanlama anahtarlarına odaklanan yöntemlerle (Ör: Angoff, Ebel,
Nedelsky, Body of work vb.) standart belirleme çalışması yürütürken izlenmesi gereken
adımları şöyle belirtmiştir.
1. Büyük ve ilgili kişileri temsil eden bir panel seçilmesi
2. Standart belirleme yöntemlerinden birinin seçilmesi, eğitim materyallerinin
hazırlanması ve toplantı gündeminin oluşturulması
3. Performans kategorilerinin tanımlarının hazırlanması (Ör: temel-yeterli-ileri
veya yeterli-yetersiz)
4. Panelistlere seçilen yöntemin nasıl kullanılacağına ilişkin eğitim verilmesi
(uygulamalı puanlamalar da dâhil olmak üzere)
5. Panelistlerin madde derecelendirme ve diğer derecelendirmelerine ilişkin
verilerin derlenmesi (Ör. Panelistler performans kategorilerinin sınırında yer
alanların beklenen performanslarını açıkça belirtmesi.)
6. Gerçek performans verilerini ve panelistlerin derecelendirmelerine ilişkin
betimsel istatistikleri göz önünde bulundurularak panel tartışması yapılması,
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panelistler arası ve panelistler içi tutarlık hakkında geri bildirimlerin
sağlanması
7. Bu tartışma ve geri bildirimlerden yola çıkarak panelistlerin ikinci kez madde
derecelendirmeleri
8. Panelistlerin derecelendirmelerinin derlenmesi ve performans standartlarının
elde edilmesi
9. Sonuç verilerinin panele sunulması (ör: geçme oranı)
10. Standart belirleme sürecinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
11. Geçerlik kanıtlarının toplanması ve dokümantasyonu
Hambleton ve Plake (1995) ise standart belirleme yöntemlerinden Genişletilmiş
Angoff yönteminin uygulamasına ilişkin özel adımları şu şekilde sıralamıştır:
1. Panelistlerin öncelikle performans kategorilerinde bulunan performans
kategorilerindeki öğrenci tanımlarında ilgili kapsamda yeterli olan adayı iyi
tanımlayıp

sonra

bu

yeterli

sınıflamasına

kıtı

kıtına

giren

adayı

kavramsallaştırırlar. Panelistler kendileri için yeterince açık olduğunu
hissedene kadar performans kategorilerindeki öğrenci tanımlarını tartışır ve
standartları belirlerken bu tanımlara başvurmaları için teşvik edilirler.
2. Kapsamlı bir eğitimin ardından derecelendirmenin ilk uygulaması yapılır.
3. Ardından panelistlerin belirlediği standartlar ile ilgili bir tartışma başlatılır.
Burada her bir madde için panelistlerin belirlemiş olduğu standartların
ortalaması, en küçük ve en büyük standart belirlenir. Diğer panelistlere göre
daha düşük ve yüksek derecelendirme yapan panelistler tartışmaya davet edilir.
Sonra diğer panelistler de tartışmaya katılır. Panelistlerin görüşlerinin
dinlenildiği ve tartışmanın tamamlandığı hissedildiğinde bir sonraki aşamaya
geçilir.
4. Panelistler bu tartışmalar ışığında performans kategorilerindeki öğrenci
tanımlarına göre 2. kez standart belirler.
2-4 arasındaki adımlar tüm maddeler için tekrar edilir ve derecelendirme
formunda kayıt altına alınır.
5. Nihai sonuçlar geldiğinde betimsel istatistikleri de paylaşarak bir tartışma
başlatılır. Ancak bu kez panelistler görüşlerini değiştiremeyecektir.
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6. Son olarak standart belirleme sürecinin değerlendirmesi amacıyla odak grup
tartışmaları yürütülür.
Standart belirleme sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi açısından bu
adımların dikkate alınması önemlidir. Panelistlerin derecelendirmeleri birden fazla
adımda

yürütülmektedir.

Böylelikle

panelistler

görüşlerini

bir

daha

değiştiremeyeceklerini düşünüp baskı altında hissetmeyip tartışmalar sayesinde fikir
alışverişinde bulunabilirler. Ancak nihai kararlarını bireysel olarak verirler.

Çizelge 1.
Varsayımsal Verilerle Genişletilmiş Angoff Standart Belirleme Yöntemi Örneği
Madde
no
1
2
3
4
5
6
7
8
Ort (ss)

1

2

2
3
1
2
2
3
3
3
1
2
2
3
3
3
2
3
2.00(.76)
2.75(.52)

3
3
2
2
2
3
3
3
1
2
3
3
2
3
3
3
2.38(.74)
2.75(.46)

Panelist Numarası
3
4
2
3
1
2
2
3
2
3
2
2
3
3
2
3
3
3
2.13(.64)
2.75(.46)

2
3
2
2
2
3
2
3
1
2
2
3
2
3
2
3
1.88(.35)
2.75(.46)

5

6

3
3
2
3
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2.63(.52)
2.88(.35)

1
2
1
2
2
2
2
3
1
1
2
2
2
3
2
3
1.63(.52)
2.25(.71)

Ort (ss)
2.17 (.76)
2.83 (.41)
1.50 (.55)
2.17 (.41)
2.00 (.00)
2.83 (.41)
2.50 (.55)
3.00 (.00)
1.33 (.52)
1.83 (.41)
2.50 (.55)
2.83 (.41)
2.33 (.56)
3.00 (.00)
2.50 (.55)
3.00 (.00)
2.10(.36)
2.69(.22)

Kaynak. Cizek ve Bunch, 2007, 89

Çizelge 1’de Genişletilmiş Angoff yöntemine göre iki turda derecelendirme yapan
6 paneliste ilişkin varsayımsal veriler bulunmaktadır. Panelistler 0-4 puan arasında
derecelendirilen 8 maddeyi puanlamıştır. Testten alınabilecek minimum puan 0
maksimum puan 32’dir.
Çizelge 1’de görüldüğü gibi değerlendiriciler 2.turun sonunda sınırdaki, kıtı kıtına
yeterli sayılan adayın her bir maddeden 4 puan üzerinden ortalama 2.69 puan alması
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gerektiğine karar vermiştir. Genişletilmiş Angoff yöntemine göre kesme puanı şöyle
hesaplanabilir;
 Her bir panelistin 2.tur sonunda testin tamamı için belirlediği kesme
puanlarının ortalaması alınarak hesaplanabilir.
 2.tur sonunda her bir madde için elde edilen ortalama puanların toplanması ile
elde edilir.
(2,83 + 2.17 + 2.83 + 3.00 + 1.83 + 2.83 + 3.00 + 3.00 = 21.49)

2.1.2 Karşıt Gruplar Standart Belirleme Yöntemi
Karşıt Gruplar yönteminde kesme puanı, test maddeleri üzerinden değil
öğrencilerin testten aldıkları puanlar üzerinden belirlenmektedir. Bu yöntem testi
alanların sahip oldukları bilgi ve becerilerin kanısına dayanarak iki zıt gruba (yeterliyetersiz veya geçti-kaldı) ayrılabileceği fikrine dayanmaktadır (Livingston ve Zieky,
1982). İki zıt grupta hangi öğrencilerin bulunacağına karar verecek olan uzmanın, testi
alan öğrencileri sahip oldukları bilgi ve beceriler yönünden tanıması önemlidir. Bunun
için de bu yöntem için tercih edilecek en uygun uzman grubu testi alanların
öğretmenleridir. Uzmanlar öğrencilerin testten aldıkları puanlardan habersiz bir şekilde
grubu ikiye ayırırlar. Uzmanların bu kararları her iki grubun da toplam test puanlarının
dağılımını elde etmek için kullanılır (Cizek ve Bunch, 2007). Daha sonra grupları ayıran
bir kesme noktasını elde etmek amacıyla iki dağılım çizilir ve analiz edilir.
Brandon (2002) Karşıt Gruplar standart belirleme yönteminin adımlarını şu
şekilde sıralamıştır:
1. Uzmanların ve testi alacak adayların seçilmesi: Uzmanlar testte ele alınacak
konuyu tam olarak anlamalı ve sınavı incelemelidir. Öğrenci merkezli
çalışmalarda uzmanlar hakkında bilgi sahibi oldukları öğrencileri gözden
geçirirler. Bu nedenle uzmanların sayısı kaç öğrenciyi tanıdıklarına ve
ayırabilecekleri zamana ve çabaya bağlıdır. Gruplardaki öğrenci sayıları ise en
az 100 olmalıdır.
2. Uzmanların eğitimi: Eğitim uzmanların alacağı kararın doğruluğunu artırabilir
ve böylelikle kesme puanı belirlenirken daha isabetli sonuçlar elde edilebilir.
Ancak uzmanların eğitimine dair alanyazında bir bilgiye rastlanmamıştır.
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3. Performans standartlarını geliştirme: Uzmanlar kararlarını tanımlanan yazılı
performans standartlarına göre vermektedir. Buradaki en önemli husus
performans standartlarına ilişkin tanımların uzmanlara açık ve belirgin bir
şekilde verilmesidir.
4. Sınıflandırma kararının verilmesi: Öğrenciler testi aldıktan sonra uzmanlar
testin amacını ve performans standart tanımlarını gözden geçirerek öğrencileri
sınıflandırır. Testi alan öğrenciler yalnızca bilgi ve beceri durumlarına göre
sınıflandırılmalıdır. Karakter özellikleri, derse devam durumu, zaman
kullanımı vb. hususlarına göre sınıflandırılmamalıdır. Sınıflandırma kararı
testin uygulanma zamanına yakın zamanda yapılmalıdır ve test puanları
uzmanlarla paylaşılmamalıdır. Ayrıca uzmanların mesleki yeterlikleri vs.
konusunda bir değerlendirmeye gidilmeyeceği de belirtilmelidir.
5. Kesme puanının hesaplanması: Kesme puanı, yargısal olarak yeterli ve yetersiz
şeklinde sınıflandırılmış iki grubun toplam puanlarının düzeltilmiş dağılımı
çizilerek hesaplanır. Kesme puanı yeterli ve yetersiz olarak sınıflandırılan
gruplarda iki grubun ortancalarının orta noktası (ortalaması) veya
ortalamalarının orta noktası olarak belirlenebilir. Testi alanların yeterli ve
yetersiz olarak sınıflandırılma olasılıklarının eşit olduğu durumda ise lojistik
regresyon yöntemi ile kesme puanı belirlenebilir.
Karşıt Gruplar yöntemi, öğrencilerin gerçek puanları aracılığıyla istatistiksel
sonuçlara dayanması yönünden güçlüdür fakat en nihayetinde tüm standart belirleme
yöntemlerinde olduğu gibi uzman kanılarına dayanan bir yönü de vardır. Tüm durumlar
için en iyi olan tek bir yöntem yoktur. Eğer öğrencilerin performanslarını
gözlemleyebilen nitelikli uzmanlar varsa Karşıt Gruplar yöntemi kullanılmalıdır
(Livingston ve Zieky, 1982).

2.2 İlgili Araştırmalar
Livingston ve Zieky (1983) dört okulda Karşıt Gruplar ve sınır grup yöntemlerini
Nedelsky yöntemiyle başka bir dört okulda ise Karşıt Gruplar ve sınır grup yöntemlerini
Angoff yöntemiyle karşılaştırmıştır. Araştırmalarında okuma ve matematik alanında
temel becerileri ölçen bir test kullanmışlardır. Sınır Grup ve Karşıt Gruplar yöntemleri
yaklaşık eşit sayıda öğrenci yeterli-yetersiz olarak sınıflandırıldığında benzer sonuçlar
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vermiştir. Karşıt Gruplar yöntemiyle elde edilen kesme puanının, yeterli olarak
sınıflandırılan gruptaki kişi sayısı daha fazla olduğu durumlarda sınır grup yöntemiyle
elde edilen kesme puanından daha düşük, yetersiz olarak sınıflandırılan gruptaki kişi
sayısı fazla olduğunda sınır grup yöntemiyle elde edilen kesme puanından daha yüksek
olduğu görülmüştür. Nedelsky ve Angoff yöntemleri karşılaştırıldığında okullar arasında
tutarlı sonuçlar elde edilememiştir. Geçme puanlarının daha yetenekli öğrencilerin olduğu
okullarda daha yüksek çıkma eğiliminde olduğu da belirtilmiştir.
Downing, Lieska ve Raible (2003) sınıftaki eğitimci için tasarlanmış Direct
Borderline olarak da anılan Yes/No standart belirleme yöntemini değerlendirmeyi ve bu
yöntemi üç iyi yapılandırılmış yöntem olan Nedelsky, Hofstee ve Ebel yöntemleriyle
karşılaştırmayı amaçlamıştır. Araştırmalarında tıp eğitiminde 1. yıl ve 2. yıllarda yarıyıl
sınavlarında kullanılan dört veya beş seçenekli çoktan seçmeli maddelerden oluşan bilim
sınavını kullanmışlardır. Direct Borderline yönteminden elde edilen kesme puanlarının
Nedelsky yöntemiyle elde edilen kesme puanına benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. En
düşük kesme puanları Hofstee ve Ebel yöntemlerinden elde edilmiştir. Direct Borderline
yönteminin uygun psikometrik özelliklere sahip olduğu ve sınıf içinde kullanılan başarı
testleri için mutlak kesme puanlarının oluşturulmasında fakülte için pratik olacağı
önerilmiştir.
Näsström ve Nyström (2008) çoklu puanlanan yanıtı sınavı alan adaylar tarafından
yapılandırılan maddelerin bulunduğu bir test için iki farklı standart belirleme
yönteminden elde edilen kesme puanlarının geçerliğini karşılaştırmayı amaçlamıştır.
Çalışmada 2004 yılının ilkbaharında uygulanan tamamı öğrenci tarafından yapılandırılan
22 maddeden oluşan İsveç ulusal matematik sınavı kullanılmıştır. Uzmanlar en az 5 yıl
deneyimli, ulusal matematik sınavında değerlendirilen matematik dersini okutmuş ve bu
çalışmadan önce en az üç kez standart belirleme çalışmasına katılmıştır.

Standart

belirleme yöntemlerinden ise test merkezli yöntemlerden Genişletilmiş Angoff, öğrenci
merkezli yöntemlerden sınır Grup yöntemi karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda Hem
Genişletilmiş Angoff yönteminin hem de sınır grup yönteminin standart belirleme için
makul ve güvenilir yaklaşımlar sağladığı ortaya çıkmıştır. Ancak araştırma standart
belirlemeyle ilgili bazı geçerlik sorunlarını ortaya koymuştur ve yöntemlerle ilgili
potansiyel sorunların bazılarını doğrulamıştır, ör. Yüksek ve düşük performanslı
grupların öğretmenleri tarafından tanımlanan sınır grup tanımları arasındaki farklar.
Tülübaş (2009) psikolojik testlerde kesme puanın belirlenmesinde Angoff ve Sınır
Grup standart belirleme yöntemlerinin uygunluğunu incelemiştir. Psikoloji alanında
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sıklıkla kullanılan Beck depresyon Ölçeği ve Beck umutsuzluk ölçekleri kullanılmıştır.
Angoff ve sınır grup teknikleri ile elde edilen kesme puanları, Beck depresyon ve Beck
umutsuzluk ölçek normlarıyla karşılaştırılmıştır. Sınır grup yöntemiyle elde edilen kesme
puanları her iki ölçek için normlardan farklı bulunmamıştır. Ancak Angoff yöntemiyle
elde edilen kesme puanları Beck depresyon ölçeği için normlardan farklı bulunmuştur.
Tanı koyma amacıyla kullanılan testlerde kesme puanın belirlerken sınır grup gibi öğrenci
merkezli yöntemlerin daha uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Çetin ve Gelbal (2010) geliştirdikleri çoktan seçmeli maddelerden oluşan
matematik ve Türkçe başarı testleri için öğrencilerin geçti-kaldı durumlarının Angoff,
Nedelsky ve Yes/No (1-0) yöntemlerine göre farklılık gösterip göstermediğini
incelemiştir. Türkçe dersi için Angoff ve Nedelsky, Nedelsky ve Yes/No yöntemleri
arasında ve Angoff ve Yes/No yöntemleri arasında; Matematik dersi için Angoff ve
Nedelsky yöntemleri ile Angoff ve Yes/No yöntemleri arasında manidar bir fark olduğu
sonuçlarını elde etmişlerdir. Araştırmada kullandıkları yöntemlerin hangisinin seçileceği
hususunda öğrenci grubunun, uzman grubunun ve testin yapısının dikkate alınması
gerektiğini vurgulamışlardır.
Hein ve Skaggs (2010) katılımcıların işaretleme yöntemi ve evet/hayır yöntemi
kullanıldığında sınırdaki öğrenci tanımlarını kavramsallaştırma deneyimlerini belirlemek
incelemek amacıyla nitel bir çalışma yürütmüştür. İşaretleme ve evet/hayır yöntemlerini
deneyimlemek amacıyla panele katılan sekizer kişiden oluşan iki grup için odak grup
görüşmesi yapılmıştır. Panele katılanlara standart belirleme sürecinin her aşamasında
yaşadıkları zorluklar sorulmuştur. Araştırma sonucunda iki gruptaki katılımcıların da
sınırdaki öğrenci grubunu tasarlama sürecinde zorlandığını ve birçoğunun bunu
yapamadığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Ömür ve Selvi (2010) Angoff, Ebel ve Nedelsky yöntemleriyle farklı yargıcı
sayıları (10, 20, 30) kullanılarak elde edilen kesme puanlarının sınıflama tutarlılığı
indeksleri incelemiştir. 17 tane çoktan seçmeli maddeden oluşan ve bir dershanenin
deneme sınavında kullanılan İngilizce testi için Angoff, Ebel ve Nedelsky yöntemlerine
göre kesme puanları elde edilmiştir. Kesme puanlarının yargıcı sayısına bağlı olarak
önemli bir değişim göstermediği ve üç yöntemde üç ayrı yargıcı sayısında en yüksek
sınıflama tutarlığı indeksinin Nedelsky yöntemiyle elde edildiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Taşdelen, Kelecioğlu ve Güler (2010) Nedelsky ve Angoff standart belirleme
yöntemleri ile elde edilen kesme puanlarının varyans bileşenlerini Genellenebilirlik
Kuramı’yla incelenmiştir. 2008 yılı 6. sınıf Seviye Belirleme Sınavı’nda yer alan fen ve
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teknoloji soruları 40 uzman tarafından Nedelsky ve Angoff standart belirleme
yöntemlerine göre puanlanmıştır. Nedelsky yöntemi ile elde edilen kesme puanları,
maddeler arası farklılığı daha iyi yansıtabilmiştir. Angoff yönteminde puanlayıcılar arası
tutarlılığın olduğu, Nedelsky yönteminde ise puanlayıcılar arası tutarlılığın düşük olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca standart belirleme yöntemlerinin karşılaştırıldığı
araştırmalarda uzman sayısının 10 ile sınırlandırılmasının uzmanlara ulaşabilme
açısından kolaylık sağlayacağına ilişkin öneride bulunmuştur.
Clauser, Margolis ve Clauser (2014) Genellenebilirlik kuramı çerçevesinde
Angoff standart belirleme yönteminden elde edilen sonuçların tekrarlanabilirliğini
incelemiştir. Alan uzmanlarıyla birden fazla panel düzenlemenin maliyetinin yüksek
olması nedeniyle standartlar genellikle tek bir hakem panelinin önerisine dayanmaktadır.
Bu yaklaşım örtük olarak, paneller arasındaki değişkenliğin makul olacağını varsayıyor,
ancak bu iddiayı destekleyen kanıtların azlığından yola çıkarak her biri 3 panelden oluşan
6 bağımsız standart belirleme çalışması için veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda
bazı durumlarda panel etkisinin ihmal edilebilir olmasına rağmen, altı veri grubunun
dördünde panel değişkenlik kaynağının toplam hata varyansının büyük bir bölümünü
temsil ettiğini görülmüştür. Tek bir panele dayalı sonuçların, birden fazla panel
düzenlenerek bulunabilecek sonuçların makul bir tahmini olabileceği, tek bir panelde
görülen değişkenliğin paneller tekrarlandığında beklenen değişkenliğin alt sınırı olarak
görülebileceği belirtilmiştir.
Demir ve Köse (2014) dokuzuncu sınıf matematik dersi kümeler ve denklemlereşitsizlikler öğrenme alanına ait kazanımları ölçmek amacıyla geliştirdiği başarı testi için
Angoff, Nedelsky ve Ebel yöntemleri ile belirlenen kesme puanlarını karşılaştırmıştır. En
yüksek kesme puanını Angoff yöntemi, en düşük kesme puanını Nedelsky yöntemi ile
belirlenmiştir. Başarılı kabul edilen öğrenci yüzdelerinin yöntemlere göre manidar
düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Kesme puanlarına göre başarılı-başarısız olarak
sınıflandırılan öğrenciler bakımından yöntemler arasında pozitif derecede uyum olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Minimum geçme puanları (MGP) bakımından, Angoff ve
Nedelsky yöntemleri arasında ilişki olmadığı ve MGP’lerin ortalamaları arasında manidar
faklılık olduğu, Angoff ve Ebel yöntemleri arasında yüksek düzeyde bir ilişki olduğu ve
MGP’lere ait ortalamalar arasında manidar fark olmadığı, Nedelsky ve Ebel yöntemleri
arasında düşük düzeyde bir ilişki olduğu ve MGP’lerin ortalamaları arasında manidar fark
olmadığı görülmüştür.
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Gündeğer ve Doğan (2014) 4. sınıf matematik dersi Bölme ve Kesirler alt
öğrenme alanlarına yönelik geliştirdiği 20 maddelik başarı testi için Angoff, Yes/No ve
Ebel standart belirleme yöntemleri ile elde edilen uzman kararları ve kesme puanlarını
karşılaştırmıştır. Yöntemlerde uzmanlar arasında makul bir uyumun yakalanabildiği; üç
farklı standart belirleme yöntemine göre başarılı sayılan öğrenci yüzdeleri arasında .01
düzeyinde manidar farklılık olduğu ve öğrencilerin başarılı-başarısız sayılma durumları
bakımından uyum olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kesme puanları arasında AngoffYes/No yöntemleri arasında yüksek ve Angoff-Ebel yöntemleri arasında orta düzeyde bir
ilişki bulunmaktadır. Ancak Yes/No-Ebel yöntemleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
görülmüştür.
Korkmaz (2015) 9. sınıf Kümeler ünitesinin sorularından oluşan 20 soruluk
çoktan seçmeli test hazırlamıştır. Bu test için Evet/Hayır, Ebel ve İşaretleme standart
belirleme yöntemleriyle elde edilen geçme puanlarını ve uzmanlardan alınan kararları
çeşitli açılardan karşılaştırmıştır. Bu yöntemlerle elde edilen geçme puanlarına göre
öğrencilerin başarılı-başarısız olarak sınıflanma durumları arasında Evet/Hayır-Ebel ve
İşaretleme-Ebel yöntemleri arasında makul Evet/Hayır ve İşaretleme yöntemleri arasında
mükemmel uyum olduğu bulunmuştur. Evet/Hayır ve Ebel yöntemiyle belirlenen geçme
puanları açısından uzmanlar arasında orta derecede uyum varken İşaretleme yönteminde
uzmanlar arasındaki uyumun makul düzeyde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Uzmanların
standart belirleme süreciyle ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla kullanılan anket
sonucunda Ebel yönteminde zorlandıkları, Evet/Hayır yönteminde daha rahat karar
verdikleri belirlenmiştir.
Margolis, Mee, Clauser, Winward ve Clauser (2016) standart belirleme sürecinde
yargıcıların alan bilgisi düzeyinin testi alan en düşük yeterlik düzeyine sahip kişinin
maddeyi cevaplama olasılığına ilişkin algılarını etkileyip etkilemediğini belirlemeyi
amaçlamıştır. Bunu belirlemek amacıyla tıpta uzmanlık sınavı için Angoff yöntemini
kullanarak iki standart belirleme çalışması yürütmüştür. İlk çalışmada 28 alan uzmanına
bir takım test maddesi verilmiştir ve maddelerin cevabı verilmemiştir. Uzmanlar önce
maddeleri cevaplandırıp sonra bu maddeler için Angoff yöntemiyle kesme puanı
belirlemiştir. İkinci çalışmada uzmanlara önce maddelerin cevapları verilmiştir. Böylece
ikinci çalışmada maddenin cevabının yargıcılara verilmesinin yargıcıların kararlarına
etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma sonucunda doğru cevabın önceden
bilinmesinin yargıcıların karalarını etkilemediği görülmüştür.
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Boduroğlu (2017) Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) kullanılan kesme
puanıyla (180), Sınır Grup, Karşıt Grup, İşlem Karakteristik Eğrisi (ROC)
yöntemlerinden elde edilen kesme puanlarını ve sınıflama tutarlılıklarını karşılaştırmıştır.
Farklı yöntemlerle elde edilen kesme puanlarının birbirine yakın değerler olduğu ve
kesme puanlarına göre başarılı kabul edilen öğrenci yüzdeleri ikili olarak
karşılaştırıldığında manidar bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca YGS kesme
puanı ölçütüne göre tüm yöntemlerle elde edilen kesme puanlarının sınıflama tutarlılığı
indekslerinin yüksek olduğu görülmüştür.
İlgili araştırmalar incelendiğinde standart belirleme araştırmaların çoğunlukla
çoktan seçmeli maddelerden oluşan başarı testleri için yürütüldüğü sonucuna ulaşılmıştır.
Bazı araştırmalarda yöntemlerden elde edilen kesme puanlarının karşılaştırılması,
uzmanlar arasındaki uyumun incelenmesi odaklanılan noktalar olmuştur. Farklı standart
belirleme yöntemlerinin karşılaştırıldığı araştırmalarda genellikle Angoff, Ebel ve
Nedelsky yöntemleri tercih edilmiştir. Yapılan çalışmalardan elde edilen bulgulara göre
farklı standart belirleme yöntemlerinin farklı kesme puanları verebileceği ortaya
konulmuştur. Bazı araştırmalarda ise yöntemlerden elde edilen kesme puanlarını
karşılaştırmanın yanında yöntemlerin teknik boyutları da araştırma konusu olmuştur.
Örneğin; yöntemlerin sınıf içinde kullanılan başarı testler için uygunluğu, sınırdaki
öğrenci tanımının kavramsallaştırılması süreci, farklı yargıcı sayılarının sınıflama
tutarlılığına etkisi, yargıcıların alan bilgisi düzeyinin standart belirleme sürecine etkisi,
uzmanlar için düzenlenen tek bir panel sonucu elde edilecek sonuçların uygunluğu gibi
yöntemlerin teknik yönleri nicel veya nitel araştırmalar ile açıklanmaya çalışılmıştır.
Yurtiçinde ve yurtdışında yapılan çalışmalar incelendiğinde az sayıda çalışmanın
açık uçlu maddeleri içeren testler için standart belirleme çalışmasından elde edilen
sonuçları ortaya koymaya çalıştığı ve standart belirleme süreçlerinde uygulayıcıların
görüşlerini belirlemeyi amaçladığı görülmektedir. Bu araştırma açık uçlu maddeleri
içeren bir test için farklı standart belirleme yöntemlerinden (Genişletilmiş Angoff ve
Karşıt Gruplar) elde edilen kesme puanlarını karşılaştırmaya, öğretmenlerin yöntemlerin
okul/sınıf ortamında uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik bir
araştırmadır. Bu yönüyle özgünlük taşımakta ve diğer araştırmalardan farklılık
göstermektedir.

BÖLÜM 3
YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması ve analizi
ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

3.1 Araştırma Modeli
Bu araştırmada, Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar standart belirleme
yöntemleri ile belirlenen kesme puanları karşılaştırılmıştır. Bu yönüyle var olan durumu
olduğu gibi betimlemeyi amaçladığından tarama türünde bir araştırmadır (Büyüköztürk,
Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013). Araştırmada nicel veriler
Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar yöntemleriyle standart belirleme sürecini
deneyimleyen öğretmen görüşlerinin belirlenmesiyle elde edilecek nitel verilerle
desteklenmiştir.

3.2 Çalışma Grubu
Araştırmanın nicel boyutunda Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar standart
belirleme yöntemleri için çalışma grubu belirlenmiştir. Genişletilmiş Angoff yöntemi için
öğretmenlerden oluşacak uzman grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt
örnekleme ile belirlenmiştir. Öğretmenlerin, 8. sınıf düzeyinde en az 2 yıl matematik
öğretmenliği yapmış olmaları ölçüt alınmıştır. Çalışmaya katılımda gönüllülük esas
alınmıştır. Bir okulda bulunabilecek zümre öğretmenlerin sayıları göz önünde
bulundurularak 8 öğretmene ulaşılmıştır. Bu 8 öğretmen, 3’ü kadın 5’i erkek olmak üzere
Afyonkarahisar, Bursa, Kastamonu, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde görev yapan
öğretmenlerdir. Aynı zamanda bu öğretmenler Ölçme ve Değerlendirmede Temel
Kavramlar ve Madde Yazımı gibi alanlarda hizmet içi eğitimler almış öğretmenlerdir.
Karşıt Gruplar yöntemi için öğrenci sayısına karar vermek genel olarak maliyetler
ve faydalar arasındaki dengeyi gerektirir (Livingston ve Zieky, 1982). Bir öğretmenin
okul içinde fiilen dersini yürütmediği öğrenciler için karar vermesinin sağlıklı olmayacağı
düşüncesiyle ve pratik nedenlerden dolayı 75 öğrenciye ulaşılmıştır. Öğrencileri Karşıt
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Gruplar olarak sınıflandıracak uzman ise bu 75 öğrencinin fiilen en az 1 yıldır matematik
öğretmenliğini yapan öğretmen olarak belirlenmiştir.
Nitel boyutunda ise çalışma grubunu Genişletilmiş Angoff yöntemini
deneyimleyen 8 öğretmen ve Karşıt Gruplar yöntemini deneyimleyen 1 öğretmenden
oluşmaktadır.

3.3 Veriler ve Toplanması
Bu bölümde araştırmanın nicel ve nitel verilerinin toplanmasına ve veri toplama
araçlarına yer verilmiştir.

3.3.1 Nicel Verilerin Toplanması
Araştırmanın nicel boyutu için veriler Genişletilmiş Angoff yöntemiyle standart
belirleme çalışmasına katılan uzmanlardan ve Karşıt Gruplar yöntemiyle standart
belirleme çalışmasına katılan uzman ve öğrencilerden toplanmıştır.

3.3.1.1 Genişletilmiş Angoff Yöntemiyle Veri Toplama Sürecinin Aşamaları
Genişletilmiş Angoff yönteminin veri toplama sürecinde Hambleton ve Plake
(1995) tarafından sıralanan adımlar dikkate alınarak aşağıdaki yol izlenmiştir.
1. Uzmanların eğitimi 1 (Teorik Bilgiler): İlk olarak çalışmaya katılan
öğretmenler araştırmanın amacı ve sonuçlarının nasıl kullanılacağı konusunda
bilgilendirilmiştir. Ardından standart belirleme kavramı, standart belirlemenin
önemi gibi teorik bilgiler sunulmuştur. Araştırmada kullanılan Genişletilmiş
Angoff yönteminin aşamaları tanıtmak amacıyla bir eğitim oturumu
düzenlenmiştir. Performans kategorilerindeki öğrenci tanımlarının nasıl olması
gerektiğinin anlaşılması amacıyla PISA, TIMSS gibi araştırmaların ortaya
koyduğu performans kategorilerindeki öğrenci tanımları öğretmenlere
sunulmuş ve bunun üzerine tartışılmıştır. Uygulama materyalleri de
(Matematik başarı testinin amacı, içeriği, formatı ve dereceli puanlama
anahtarı) tanıtılmıştır. Sürecin düzenli ilerlemesi amacıyla uzman grubunun
toplantıya tam katılımı sağlanmıştır.
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2. Performans kategorilerinin oluşturulması: Testin ölçmeyi amaçladığı 8.sınıf
cebir öğrenme alanına göre yeterli ve yetersiz olarak ayrılan performans
kategorilerindeki öğrenci tanımları uzman grubu tarafından oluşturulmuştur.
Bunu oluştururken ortaokul matematik öğretim programından faydalanılmıştır.
Cebir öğrenme alanının ortaokul düzeyinde nasıl bir çerçeveyle sınırlandığı,
kademeli olarak sınıf düzeyinde nasıl ele alındığı araştırılmış ve tartışılmıştır.
3. Uzmanların eğitimi 2 (Yöntemin örnek uygulaması): Uzmanlara, Genişletilmiş
Angoff yönteminin uygulamasına yönelik örnek puanlamalar yaptırılmıştır.
Araştırmada kullanılan başarı testinde bulunan maddeler dışında cebir öğrenme
alanını ölçmeye yönelik maddeler sunularak oluşturdukları performans
kategorilerine göre puanlamalar yaptırılmıştır. Kesme puanının nasıl
hesaplanacağına yönelik örnek uygulamalara da yer verilmiştir. Bu aşamada
yöntemin daha iyi anlaşılması ve pratiklik kazanılması amaçlanmıştır.
4. 1. tur puanlaması: Uygulama materyalleri testteki her bir madde, maddeye ait
dereceli puanlama anahtarı ve kararlarını kaydedebilecekleri bir çizelge olacak
şekilde uzmanlara sunulmuştur. Performans kategorilerindeki öğrenci
tanımları, Matematik başarı testi ve dereceli puanlama anahtarı yardımıyla
uzmanlar tarafından ilk derecelendirmeler yapılmıştır. Uzmanlar yeterli ve
yetersiz sınırındaki öğrencilerin, dereceli puanlama anahtarı ölçeğinde hangi
puana denk geldiğini tahmin etmiş ve tahmin sonuçlarını kaydetmiştir.
Böylelikle 1. tur tamamlanmıştır.
5. Grup tartışması: 1. tur sonunda uzmanlar tarafından her bir madde için
belirlenen kesme puanlarının ortalaması, en büyük ve en küçük değerleri
uzman grubuyla paylaşılmıştır. Buradan elde edilen değerler göz önünde
bulundurularak uzmanlar görüşlerini paylaşmak, gerekçelendirmek amacıyla
tartışmaya çağrılmıştır. Bu tartışmalar her madde için tekrar edilmiştir.
6. 2. tur puanlaması: 1.tur sonunda yapılan tartışmalar ışığında uzmanlar
kararlarını gözden geçirerek yeniden kaydetmişlerdir. Böylelikle 2. tur
tamamlanmıştır.
7. Standardın elde edilmesi ve sonuçların tartışılması: Elde edilen kesme puanı
uzmanlarla paylaşılarak gerçekçi bir sonuç ortaya koyup koymadığı
tartışılmıştır.
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3.3.1.2 Karşıt Gruplar Yöntemiyle Veri Toplama Sürecinin Aşamaları
Karşıt Gruplar yönteminin veri toplama sürecinde Brandon (2002) tarafından
sıralanan adımlar dikkate alınarak aşağıdaki yol izlenmiştir.
1. Uzmanın eğitimi: İlk olarak çalışmaya katılan uzman araştırmanın amacı ve
sonuçlarının nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirilmiştir. Ardından
standart belirleme kavramı, standart belirlemenin önemi gibi teorik bilgiler
sunulmuştur. Araştırmada kullanılan Karşıt Gruplar yönteminin uygulama
süreçleri ve kesme puanı belirleme yolları konusunda eğitim verilmiştir.
Uygulama materyallerini (Matematik başarı testinin amacı, içeriği, formatı)
tanıtıldıktan sonra kesme puanı belirleme yollarına yönelik varsayımsal veriler
üzerinden örnek uygulama yapılmıştır.
2. Testi alacak öğrencilerin listesinin oluşturulması: Matematik Başarı testinin
uygulanacağı öğrenci grubu uzman tarafından belirlenmiş ve öğrencilerin tam
listesi oluşturulmuştur.
3. Matematik başarı testinin uygulanması: Uzman tarafından belirlenen
öğrencilere matematik başarı testi uygulanmıştır. Uygulama başında bu
uygulamanın amacı, sonuçlarının ne amaçla kullanılacağı öğrencilere
aktarılmıştır.
4. Öğrencilerin sınıflandırılması: Matematik başarı testinin ölçmeyi amaçladığı
özellikleri, amacını, kapsamını ve yeterli yetersiz performans kategorilerindeki
öğrenci tanımlarını göz önünde bulundurarak uzman öğrencileri iki gruba
ayırmıştır ve Karşıt Gruplar Yöntemi İçin Öğrenci Sınıflandırma Formuna
kaydetmiştir. Bu belirlemeyi öğrenci test puanlarından habersiz yapmıştır.
5. Öğrenci yanıtlarının puanlanması: Öğrenci yanıtları dereceli puanlama
anahtarı aracılığıyla puanlanmıştır. Öğrencilerin matematik başarı testinden
aldıkları toplam puanlar elde edilmiştir.
6. Kesme

puanının

belirlenmesi:

Uzman

tarafından

Excel

ve

SPSS

programlarında kesme puanları elde edilmiştir. Tüm süreçte olduğu gibi bu
süreçte de uzmana rehberlik edilmiştir.
7. Sonuçların tartışılması: Elde edilen kesme puanları, bu kesme puanlarına göre
yeterli ve yetersiz performans kategorilerinde yer alan öğrenciler göz önüne
alınarak tartışılmıştır.
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3.3.2 Nitel verilerin toplanması
Nitel veriler uzmanlardan görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Yüz yüze
görüşme esnasında uzmanlardan alınan izin doğrultusunda ses kaydı yapılmıştır.
Görüşme verileri, dikkat dağınıklığına sebep olacak unsurların (gürültü vs.) bulunmadığı
bir ortamda toplanmıştır. Görüşmeler yaklaşık 10 dakika sürmüştür. Görüşme esnasında
ses kaydı alınırken uzmanların dikkat çekici jest ve mimikleri de dikkate alınmıştır.

3.3.3 Veri Toplama Araçları
Bu kısımda araştırmada kullanılan veri toplama araçları hakkında bilgi ve
açıklamalara yer verilmiştir.

3.3.3.1 Matematik Başarı Testi
8. sınıf düzeyinde matematik dersi cebir öğrenme alanına ilişkin başarı testi
araştırmacı tarafından geliştirilmiştir (EK A.1). Matematik başarı testinde açık uçlu 8
madde bulunmaktadır. Bu maddeler, Başarı testi test planı çerçevesinde geliştirilmiştir.
Test planı hazırlanırken Özçelik (1989) tarafından sıralanan adımlar izlenmiştir.
 Testin amacının belirlenmesi: Testin amacı 8. sınıf matematik dersi cebir
öğrenme alanına ilişkin son öğrenme düzeylerinin ortaya konulması olarak
belirlenmiştir.
 Testin kapsamının belirlenmesi: Ölçülmesi amaçlanan öğrenme alanında
bulunan kazanımlar ve bunların öğretim sürecinde nasıl planlanıp yürütülmesi
gerektiği konusunda rehber olan öğretim programı incelenmiştir. Kazanımlar
içerik ve bilişsel düzey boyutları açısından ele alınmıştır. Bilişsel düzeyin
belirlenmesinde Bloom taksonomisi referans alınmıştır. Bu doğrultuda belirtke
tablosu hazırlanmıştır.
 Maddelerin yazılması: Matematik başarı testi yalnızca açık uçlu maddelerden
oluşmaktadır. Açık uçlu maddeler yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar
göz önünde bulundurulmuştur. Öğrencilerin içinde bulundukları gelişim
dönemi de göz önünde bulundurularak maddeler biçimlendirilmiştir.
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 Maddelerin gözden geçirilmesi: Maddeler yazıldıktan sonra iki matematik
öğretmeni ve bir ölçme ve değerlendirme uzmanı ile paylaşılmış ve onlardan
görüş istenmiştir. Maddeleri ölçme ve değerlendirme (maddelerin kazanımları
ölçmeye yönelik olup olmadığı, kapsam geçerliği) açısından, bilimsel doğruluk
açısından ve dil açısından inceleyip dönüt vermeleri istenmiştir. Gelen dönütler
sonrası gerekli düzeltmeler yapılıp maddelere son hali verilmiştir.
 Testin uygulanması: Test kâğıt kalem formatında ve bir ders saatinde (40dk)
uygulanmıştır. Uygulama yapılan ortamdan kaynaklanabilecek ölçme hataları
asgari düzeyde tutulmaya özen gösterilmiştir.
 Maddelerin puanlanması: Açık uçlu her bir maddenin puanlanması için
dereceli puanlama anahtarı geliştirilmiştir. Elde edilen puanlar standart
belirleme çalışması yürütmek amaçlı kullanılmıştır.
8 maddeden oluşan matematik başarı testinin 75 öğrenciye uygulanması sonucu
iç tutarlık anlamındaki güvenirlik katsayısı Cronbach α değeri 0,91 olarak hesaplanmıştır.
Testte bulunan maddelerin güçlük indeksleri 0,22 ile 0,43 arasında değerlere sahiptir.
Madde ayırt edicilik indeks değerleri ise .40’ın üzerindedir. Bu bulgulara dayanarak testin
güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğu belirtilebilir. Testte bulunan maddelerin güçlük
düzeyleri dikkate alındığında nispeten zor ve ayırt edicilik düzeyleri bakımından ölçülen
özelliğe sahip olanla olmayanı iyi ayırt edebildiği söylenebilir (Ebel,1965). Açık uçlu
maddelere için madde güçlük indeksi (1) numaralı, madde ayırt edicilik indeksi ise (2)
numaralı formüle göre hesaplanmıştır (akt: Kilmen, 2014). Analiz sonuçları EK A.2’de
verilmiştir.

𝑝=

𝐷=

𝑚𝑎𝑑𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤
𝑚𝑎𝑑𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑛𝑗𝚤

ü𝑠𝑡 𝑔𝑟𝑢𝑏𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤−𝑎𝑙𝑡 𝑔𝑟𝑢𝑏𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤
𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑛𝑗𝚤

(1)

(2)

3.3.3.2 Dereceli Puanlama Anahtarı
Geliştirilen matematik başarı testindeki her bir madde için dereceli puanlama
anahtarı oluşturulmuştur. Dereceli puanlama anahtarı öğrenci yanıtları ile beklenen
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yanıtların nasıl karşılaştırılıp değerlendirileceğine ilişkin bir yönerge niteliği
taşımaktadır. Öğrenci yanıtları bir bütün olarak değerlendirilip hangi performans
düzeyine girdiğine karar verileceğinden bütünsel dereceli puanlama anahtarı
geliştirilmiştir (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2014). Dereceli puanlama anahtarı geliştirme
sürecinde uzman görüşüne başvurulmuş ve son hali verilmiştir. Matematik Başarı
testindeki maddeler için dereceli puanlama anahtarı;
 4. ve 6. maddeler 0-3 puan (0,1,2,3) arasında
 1., 2., 3., 7. ve 8. maddeler 0-4 puan (0,1,2,3,4) arasında
 5. madde ise 0-5 puan (0,1,2,3,4,5) arasında
olacak şekilde derecelendirilmiştir (EK B).
Başarı testinin uygulanması sonucunda rasgele seçilen 40 öğrencinin yanıtları
dereceli puanlama anahtarları kullanılarak iki puanlayıcı tarafından puanlanmıştır.
Puanlayıcıların verdikleri puanlar arasındaki uyumu elde etmek amacıyla kappa
istatistiğinden faydalanılmıştır. Her bir madde için hesaplanan kappa değerleri
istatistiksel açıdan manidar bulunmuştur (p<.001). Elde edilen kappa değerleri 0,925 ile
1 arasındadır. Puanlayıcılar arasındaki uyum çok yüksek düzeydedir. Bu bulgu dereceli
puanlama anahtarlarının geçerliğine kanıt oluşturmaktadır.

3.3.3.3 Genişletilmiş Angoff Yöntemi İçin Uzman Görüşü Formu
Genişletilmiş Angoff yönteminde uzmanlar testte bulunan her madde için dereceli
puanlama anahtarındaki ölçütleri dikkate alarak yeterli-yetersiz sınırındaki öğrencinin
kaç puan alacağına ilişkin karar verecektir. Uzmanlar bu süreçte araştırmacı tarafından
geliştirilecek uzman görüş formunu kullanmıştır. Uzman görüş formunda her madde için
yeterli-yetersiz sınırındaki öğrencinin kaç puan alacağının belirtileceği 2 bölüm yer
almaktadır. Uzmanlar görüşlerini iki farklı aşamada belirttiği için her aşamada maddeler
için ayrılan bölümlerden birini doldurmuştur (EK C).

3.3.3.4 Karşıt Gruplar Yöntemi İçin Öğrenci Sınıflandırma Formu
Karşıt Gruplar yönteminde testi alan öğrenciler matematik öğretmenleri
tarafından iki grup halinde sınıflandırılmıştır. Bunun için testi alan öğrencilerin adı-
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soyadı ve sınıf bilgilerinin bulunduğu liste üzerinden sınıflandırma formu hazırlanmıştır.
Bu formda öğrencilerin bilgilerinin karşısında yeterli-yetersiz olmak üzere iki bölüm yer
almaktadır. Uzman öğrencinin hangi grupta olduğunu düşünüyorsa onun için ayrılan
bölümü işaretlemiştir (EK D)

3.3.3.5 Görüşme Formu
Uzmanların standart belirleme sürecine yönelik deneyimlerini belirlemek
amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu (EK E1
ve EK E2) kullanılmıştır. Görüşme formu araştırmanın amacına uygun olacak biçimde
alan yazın taraması sonucunda oluşturulmuştur. Veri toplama aracının kapsam ve görünüş
geçerliğini sağlamak amacıyla iki ölçme değerlendirme uzmanından, dil ve anlatım
açısından uygunluğunu sağlamak için ise iki Türkçe öğretmeninden görüş alınmıştır.
Alınan görüşler doğrultusunda araştırmacı ve danışman tarafından görüşme formuna son
hali verilmiştir. Bu form aracılığıyla uzmanların Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar
yöntemlerinin uygulama süreçlerine ilişkin görüşleri de toplanmıştır. Yöntemlerin
uygulama süreçlerinde farklılıklar olduğundan görüşme formundaki bazı maddeler de
farklılık göstermektedir.

3.4 Verilerin Analizi
Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar standart belirleme yöntemlerinden elde
edilen nicel veriler analiz edilmiştir. Genişletilmiş Angoff yönteminde uzmanlar, her bir
madde için yeterli ve yetersiz sınırındaki öğrencilerin kaç puan alabileceğini tahmin etmiş
ve tahmin sonuçlarını kaydetmiştir. Uzmanların verdikleri puanların her bir madde için
aritmetik ortalaması hesaplanmıştır. Bu aritmetik ortalamaların toplamı ise kesme puanını
vermiştir.
Karşıt Gruplar yönteminde ise uzman yargılarına göre yeterli-yetersiz olarak iki
grup halinde sınıflandıran öğrencilerden elde edilen test puanlarının dağılımlarının
ortancalarının orta noktası hesaplanarak kesme puanı elde edilmiştir. Merkezi eğilim
ölçülerinden ortancanın seçilmesi sebebi ise kesme puanının dağılımların uç
değerlerinden etkilenmesinin önüne geçmektir. Ayrıca lojistik regresyon yöntemiyle
kesme puanı hesaplanmıştır. Lojistik regresyon yeterli-yetersiz kategori üyeliği
olasılığının .50 olduğu ham puan noktasını belirlemek için kullanılır.
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𝑦 ∗ = 𝑎 + 𝑏(𝑥)

(3)

Burada y değeri bir adayın hangi kategoride olacağına dair tahmin edilen değerdir.
Denklemde y yerine .50 yazılır. a sabit, b regresyon fonksiyonunun eğimi ve x, iki olası
sınıflandırılmanın (yeterli ve yetersiz) tam ortasında olan ham puandır.
Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar standart belirleme yönteminden elde
edilen kesme puanlarının üzerinde puan alarak yeterli kabul edilen öğrenci oranları
arasındaki fark, bağımlı iki oran arasındaki fark testiyle, farkın manidarlığı ise z istatistiği
ile belirlenmiştir (Akhun, 1982).

𝑧=

𝑏−𝑐
√𝑏+𝑐

(4)

b: 1.yönteme göre başarılı 2.yönteme göre başarısız öğrenci sayısı
c: 2.yönteme göre başarılı 1.yönteme göre başarısız öğrenci sayısı
Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar standart belirleme yöntemleri arasında
öğrencilerin yeterli-yetersiz olarak sınıflandırılması bakımından uyumun araştırılmasında
Cohen’in Kappa katsayısı kullanılmıştır. Cohen’in Kappa katsayısı iki yargıcının
birbirinden bağımsız olarak verdikleri sınıflandırma kararları arasındaki uyum düzeyini
belirlemek amacıyla kullanılır (Cohen, 1960). Cohen’in Kappa katsayısının alabileceği
en büyük değer +1 iken en küçük değer -1’dir. Negatif değerler tesadüfi olmaktan daha
zayıf bir uyumu, 0 (sıfır) değeri tamamen tesadüfi bir uyumu, pozitif değerler ise tesadüfi
olmaktan daha iyi bir uyumu temsil etmektedir (Fleiss ve Cohen, 1973).
Nitel veriler ise içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Yapılan görüşmelerde
uzmanlar tarafından verilen yanıtlar incelenerek ana temalar tanımlanmıştır. Daha sonra
uzmanların yanıtları ana temalar altında sınıflandırılmıştır.

BÖLÜM 4
BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulgulara ve bulgulara
dayalı yorumlara yer verilmiştir. Bulguların sunuluşu alt amaçların sırası ile uyumludur.

4.1 Genişletilmiş Angoff Yöntemi ile Elde Edilen Kesme Puanına İlişkin Bulgular
8 maddeden oluşan başarı testinde Genişletilmiş Angoff yöntemiyle kesme puanı
belirlemek için 8 uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Kesme puanı dereceli puanlama
anahtarındaki puanlar ölçeği aracılığıyla belirlenmiştir. Başarı testindeki maddeler için
dereceli puanlama anahtarı; 4. ve 6. maddeler 0-3 puan, 1., 2., 3., 7. ve 8. maddeler 0-4
puan ve 5. madde 0-5 puan olacak şekilde derecelendirilmiştir. Uzmanlar kesme puanını
belirlerken sınırdaki öğrenciyi dikkate alarak iki tur puanlama yapmıştır. Elde edilen bu
puanlamalar Çizelge 2’de gösterilmektedir.
Çizelge 2’de 2. tur sonundaki her bir maddeye ait kesme puanları incelendiğinde
en düşük kesme puanının 7. ve 8. maddeler için (0,25), en yüksek kesme puanının ise 3.
madde için (3,38)

belirlendiği görülmektedir. Ayrıca uzmanlar yeterli ve yetersiz

sınırındaki öğrencinin her bir maddeden ortalama 1,67 puan alması gerektiğini
belirlemiştir. Standart sapma ise uzmanların puanlamaları arasındaki değişkenliği
göstermektedir. Uzman görüşleri arasındaki değişkenlik 2. turda (.20) 1. tura göre (.42)
daha azdır.
İkinci tur sonunda her bir uzmanın her bir madde için belirlediği puanların
toplamının aritmetik ortalaması alınmıştır. Elde edilen bu değerler toplanarak kesme
puanı hesaplanmıştır.
𝐾𝑒𝑠𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑎𝑛𝚤 = 1,25 + 1,75 + 1,75 + 1,75 + 1,75 + 1,75 + 1,50 + 1,88
𝐾𝑒𝑠𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑎𝑛𝚤 = 13,38
Genişletilmiş Angoff yöntemiyle elde edilen bulgulara göre 8.sınıf düzeyinde bir
öğrencinin geliştirilen başarı testinde ölçülen özellikler açısından ‘yeterli’ sayılabilmesi
için 31 puan üzerinden en az 13,38 puan alması beklenmektedir.
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Çizelge 2.
Genişletilmiş Angoff Yönteminden Elde Edilen Uzman Puanlamaları
Uzman
1.tur
2.tur
1.tur
2.tur
1.tur
2.tur
1.tur
2.tur
1.tur
2.tur
1.tur
2.tur
1.tur
2.tur
1.tur
2.tur

1
2
3
4
5
6
7
8

1.tur

𝑋̅
ss

2.tur

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2.25
0.71
2.25
0.71

2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.88
0.35
2.00
0.00

3
3
3
3
4
4
4
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
3.25
0.89
3.38
0.92

Madde Numarası
4
5
0
1
1
1
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
1
3
1
3
1
0
0
0
0
3
0
3
1
3
1
3
0.38 2.38
0.52 1.19
0.38 2.38
0.52 1.19

6
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
1
1
3
3
2.13
1.25
2.50
0.93

7
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0.38
0.52
0.25
0.46

8
0
0
0
0
4
0
4
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1.38
1.69
0.25
0.46

𝑋̅
1.00
1.25
1.75
1.75
2.25
1.75
2.25
1.75
1.75
1.75
1.50
1.75
1.50
1.50
2.00
1.88

ss
1.07
1.04
1.28
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.04
1.04
1.69
1.75
0.93
0.93
1.31
1.46

1.75

0.42

1.67

0.20

4.2 Karşıt Gruplar Yöntemi ile Elde Edilen Kesme Puanına İlişkin Bulgular
Karşıt Gruplar yöntemi ile kesme puanı elde ederken 1 uzmanın görüşüne
başvurulmuştur. Uzman, fiilen matematik öğretmenliğini yaptığı 75 öğrenciyi
Genişletilmiş Angoff yöntemi standart belirleme çalışmasından elde edilen yeterli
yetersiz öğrenci tanımlarına göre (test uygulamasından önce) ölçülen özellik bakımından
yeterli ve yetersiz olarak iki grupta sınıflandırmıştır. Başarı testinin 75 öğrenciye
uygulanması sonucu elde edilen yeterli ve yetersiz olarak sınıflandırılan öğrencilerin
puanlarına ilişkin betimsel istatistikler Çizelge 3’te, dağılım ise Şekil 1’de, verilmiştir.
Çizelge 3.
Uzman Görüşüne Göre Yeterli ve Yetersiz Olarak Sınıflandırılan Öğrencilerin Puan
Dağılımlarına İlişkin Betimsel İstatistikler
Öğrenci Grubu
Yetersiz Grup
Yeterli Grup
Tüm Grup

N
44
31
75

𝑋̅
3.09
20.81
10.41

ss
3.30
7.42
10.28

Ortanca
3
22
6

En düşük puan
0
3
0

En yüksek puan
13
31
31

31

Şekil 1. Yeterli-yetersiz olarak sınıflandırılan öğrencilerin puan dağılımları grafiği

Çizelge 3 incelendiğinde öğrenci grubunun ortalamasının (𝑋̅) 10,41 iken standart
sapmasının (ss) 10,28 olduğu görülmektedir. Bu durumda öğrenci puan dağılımlarına
ilişkin değişim katsayısı (V) %99 olarak hesaplanmıştır. Değişim katsayısı (V=%99)
ölçüt olarak kabul edilen %50’den büyük olduğundan öğrenci grubunun ölçülen özellik
bakımından heterojen dağılım gösterdiği yorumu yapılabilir (Saraçbaşı, Karaağaoğlu ve
Saka, 1986). Öğrenci puan dağılımlarına ilişkin ranjın ise 31 olduğu görülmektedir. Şekil
1 incelendiğinde ise öğrenci puan dağılımlarının kesişim noktasının 13 olduğu
görülmektedir. Ancak grafik üzerinde iki dağılımın kesim noktasını bulmak her zaman
kolayca gerçekleştirilemeyebilir (Cizek ve Bunch, 2007). Bu gerekçeler dikkate
alındığında Karşıt Gruplar yöntemiyle kesme puanı belirlenmesinde istatistiksel bir
yaklaşım izlenerek ortancaya başvurulmuştur. Kesme puanı, iki grubun ortancalarının
ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Çizelge 3 incelendiğinde yetersiz grubun ortancası 3
iken yeterli grubun ortancası 22’dir. Buna göre Karşıt Gruplar yöntemiyle elde edilen
kesme puanı 12,50 olarak belirlenmiştir.
Karşıt Gruplar yönteminde kesme puanı hesaplama yollarından ortancaların
ortalaması ile elde edilen bulgulara göre testi alan 8.sınıf düzeyindeki 75 öğrencinin,
geliştirilen başarı testinde ölçülen özellikler açısından ‘yeterli’ sayılabilmesi için 31 puan
üzerinden en az 12,50 puan alması beklenmektedir.
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Karşıt Gruplar yönteminde kesme puanı hesaplama yollarından birisi de lojistik
regresyondur. Lojistik regresyon, uzman görüşüne göre yeterli ve yetersiz olarak
sınıflandırılan öğrencilerin bu kategorilerde olma olasılığının %50 olduğu ham puan
noktasını belirlemek için kullanılır. Karşıt Gruplar yönteminden elde edilen veriler ile
yapılan lojistik regresyon analiz sonuçları Çizelge 4’te verilmiştir.

Çizelge 4.
Karşıt Gruplar Yöntemi için Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları
Ham puan
Sabit

B
.440
-4.59

S.E
.110
1.07

Wald
15.92
18.43

sd
1
1

p
.000
.000

Exp(B)
1.55
.010

Çizelge 4’ten elde edilen analiz sonuçları doğrultusunda elde edilen regresyon
denklemi aşağıdaki gibidir.
0,50 = −4,59 + 0,440. (𝑥)
y=0,50 değeri için çözülen denklemden elde edilen x değeri yani ham kesme puanı
11,57 puandır. Bu değer ortancaların ortalaması yöntemiyle elde edilen kesme puanından
(12,50) daha düşüktür. Örneklem büyüklüğü ve puanların dağılımı göz önüne alındığında
farklı yöntemler sonucu farklı kesme puanları elde edilmesi beklenmedik bir durum
değildir (Cizek ve Bunch, 2007). Bu uygulamada her iki yöntemden elde edilen kesme
puanları arasında öğrencilerin yeterli-yetersiz olarak sınıflandırılması bakımından büyük
fark bulunmamıştır. Ancak küçük örneklemlerde, lojistik regresyonun kullanılması
genellikle model parametreleri için büyük standart hatalar ve R-kare için küçük değerler
verdiğinden ortancaların ortalaması veya ortalamaların ortalaması yöntemlerinin
kullanılması önerilmektedir (Cizek ve Bunch, 2007).
Karşıt Gruplar yönteminde kesme puanı hesaplama yollarından lojistik regresyon
ile elde edilen bulgulara göre testi alan 8. sınıf düzeyindeki 75 öğrencinin, geliştirilen
başarı testinde ölçülen özellikler açısından ‘yeterli’ sayılabilmesi için 31 puan üzerinden
en az 11,57 puan alması beklenmektedir.
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4.3 Genişletilmiş Angoff Ve Karşıt Gruplar Yöntemleriyle Belirlenen Kesme
Puanları ve Bu Kesme Puanları Doğrultusunda Bireylere Yönelik Yapılan
Sınıflandırmalara İlişkin Bulgular
Bu bölümde iki farklı standart belirleme yöntemine göre yeterli kabul edilen
öğrenci oranlarındaki farkın manidarlığı ve her iki yönteme göre yapılan sınıflandırmalar
arasındaki uyuma ilişkin bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir.

4.3.1 İki Farklı Standart Belirleme Yönteminden Elde Edilen Kesme Puanlarının
Üzerinde Puan Alarak Yeterli Kabul Edilen Öğrenci Oranları Arasında Farkın
İncelenmesi
Genişletilmiş Angoff yönteminden ve Karşıt Gruplar yönteminden iki farklı yolla
(ortancaların ortalaması ve lojistik regresyon) elde edilen kesme puanlarına göre yeterli
ve yetersiz olarak sınıflandırılan öğrenci frekansları Çizelge 5’te verilmiştir.

Çizelge 5.
Elde Edilen Kesme Puanlarına Göre Yeterli ve Yetersiz Olarak Sınıflandırılan Öğrenci
Frekansları
Genişletilmiş Angoff
Karşıt Gruplar (ortanca)
Karşıt Gruplar (lojistik regresyon)

Kesme
Puanı
13,38
12,50
11,57

Yeterli Öğrenci
Sayısı
27
29
29

Yetersiz Öğrenci
sayısı
48
46
46

Çizelge 5 incelendiğinde elde edilen en büyük kesme puanı (13,38) Genişletilmiş
Angoff yönteminden elde edilmişken en küçük kesme puanı (11,57) lojististik regresyon
metodunun kullanıldığı Karşıt Gruplar yönteminden elde edilmiştir. Öğrenciler
Genişletilmiş Angoff yönteminden elde edilen kesme puanına (13,38) göre
sınıflandırıldığında 27 öğrenci yeterli kabul edilmiştir. Bu durumda yeterli kabul edilen
öğrenci oranı 0,36’dır. Karşıt gruplar yönteminde ise her iki yolla da hesaplanan kesme
puanına göre yeterli kabul edilen öğrenci sayıları eşit ve 29’dur. Bu durumda yeterli kabul
edilen öğrenci oranı 0,39’dur. Her iki yönteme göre yeterli kabul edilen öğrenci sayıları
ve oranları birbirine yakın değerler olsa da farklılık göstermektedir. İki oran arasındaki
bu farklılığın manidar olup olmadığı bağımlı iki oran arasındaki fark testi ile
incelenmiştir. Karşıt Gruplar yöntemine göre kesme puanı hesaplama yollarından her
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ikisi de yeterli kabul edilen öğrenciler için aynı oranı verdiğinden yalnızca biri esas
alınmıştır. Çizelge 6’da elde edilen kesme puanlarına göre yeterli ve yetersiz olarak
sınıflandırılan öğrencilere ilişkin çapraz tablo verilmiştir.

Çizelge 6.
Elde Edilen Kesme Puanlarına Göre Yeterli ve Yetersiz Olarak Sınıflandırılan
Öğrencilere İlişkin Çapraz Tablo

Genişletilmiş
Angoff Yöntemi

Yeterli
Yetersiz
Toplam

Yeterli
27
2
29

Karşıt Gruplar Yöntemi
Yetersiz
Toplam
0
27
46
48
46
75

Çizelge 6’ya göre Genişletilmiş Angoff yöntemine göre yeterli Karşıt Gruplar
yöntemine göre yetersiz olarak sınıflandırılan öğrenci sayısı 0 (sıfır) iken, Karşıt Gruplar
yöntemine göre yeterli Genişletilmiş Angoff yöntemine göre yetersiz olarak
sınıflandırılan öğrenci sayısı 2’dir. Yöntemlere göre yeterli kabul edilen öğrenci oranları
arasındaki farkın manidarlığı z istatistiği ile incelendiğinde elde edilen z değeri aşağıdaki
gibidir.

𝑧=

|0 − 2|
√(0 + 2)
𝑧=1

Elde edilen bu z değeri .01 düzeyinde manidar değildir (z<2,58). Bu durumda
Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar yöntemlerinden elde edilen kesme puanlarına
göre yeterli olarak sınıflandırılan öğrenci oranları arasında manidar bir fark yoktur.

4.3.2 Öğrencilerin Yeterli ve Yetersiz Olarak Sınıflandırılması Bakımından İki Farklı
Standart Belirleme Yöntemin Arasındaki Uyumun İncelenmesi
Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar yöntemlerinden elde elde edilen kesme
puanlarına göre öğrenciler yeterli ve yetersiz olarak sınıflandırılmıştır. Bu yöntemlerin
öğrencileri sınıflandırmaları bakımından uyumunu incelerken Cohen’in Kappa (K)
istatistiği kullanılmıştır.
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Her iki yöntem için de kesme puanının altında kalan öğrenciler (yetersiz) 0 olarak
kodlanırken kesme puanının üstünde kalan öğrenciler (yeterli) 1 olarak kodlanarak
öğrenci puanları kategorik hale getirilmiştir. Bu düzenleme sonucu K=0,943 olarak
hesaplanmıştır

(p<.001).

Buna

göre

öğrencilerin

yeterli

ve

yetersiz

olarak

sınıflandırılması bakımından Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar Yöntemleri
arasındaki uyum düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir.
Genişletilmiş Angoff yönteminde 13,38 kesme puanı üzerinde alanlar yani 14
puan ve üzerinde alanlar, Karşıt Gruplar yönteminde ise 12,50 kesme puanı üzerinde
alanlar yani 13 puan ve üzerinde alanlar yeterli olarak sınıflandırılmıştır. Genişletilmiş
Angoff yönteminden elde edilen kesme puanı ile Karşıt Gruplar yönteminden elde edilen
kesme puanı değerlerinin birbirine çok yakın olması yöntemler arasındaki uyumun
yüksek çıkmasını sağlamıştır.

4.4 Uygulanan İki Standart Belirleme Yöntemini Deneyim Eden Uzmanların, Bu
Yöntemlerin Okul/Sınıf Ortamında Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşleri
Uzmanlarla yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle yapılan içerik analizi
sonucunda 4 tema belirlenmiştir. Bu temalar; performans kategorilerinin oluşturulması,
kesme puanının belirlenmesi süreci, yöntemin okul ortamında uygulanabilirliği ve
yöntemin

uygulanmasının

öğretim

sürecine

katkısı

olarak

isimlendirilmiştir.

Uzmanlardan A, B, C, D, E, F, G ve H Genişletilmiş Angoff yöntemini deneyimleyen, K
ise Karşıt Gruplar yöntemini deneyimleyen öğretmenlerdir.

4.4.1 Performans Kategorilerinin Oluşturulması
Yapılan görüşmelerde uzmanlar tarafından belirtilen ortak görüş, performans
kategorilerini tek başına oluşturmak durumunda kaldıklarında zorlanacaklarını
yönündedir. Yeterli- yetersiz öğrenci tanımlarını oluştururken grup çalışmasının daha
faydalı olacağını, farklı fikirlerle ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir. Genişletilmiş
Angoff yöntemini deneyimleyen uzman C bunu şöyle özetlemiştir:
Performans kategorilerini tek başıma oluşturmak durumunda kalsam
elbette zorlanırdım. Daha farklı insanlarla fikir alışverişi yapmak daha
faydalı çünkü bizim gözümüzden kaçan şeyler olabiliyor Grup tartışması
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bu eksiklikleri tamamlıyor, çalışmayı daha da güçlendiriyor. Aynı
zamanda bize farklı bakış açıları kazandırıyor.
Ayrıca uzmanlardan F performans kategorileri oluştururken deneyimin önemli
olduğunu vurgulamıştır:
Her ne kadar yeterli ve yetersiz öğrenci tanımlarını oluştururken
kazanımlardan yola çıksak da kazanımlara ve farklı seviyelerdeki öğrenci
profillerine hâkim olmak da deneyim gerektiriyor. Bu bakımdan farklı
deneyimlere sahip birden fazla kişinin görüşüyle performans
kategorilerinin oluşturulması daha iyi oldu.
Performans kategorilerinin oluşturulmasında öne çıkan görüşlerden biri ise yeterli
yetersiz tanımlarını oluştururken Türkiye’deki 8. sınıf öğrencilerinin sahip olması
gereken ortalama performans düzeyini somutlaştırmakta zorlandıkları ve kendi
öğrencilerinden bağımsız düşünmeyi engelleyemedikleri yönündedir. Uzman E bunu şu
şekilde ifade etmiştir:
İster istemez çalıştığım okuldan ve kendi öğrencilerimden uzak
düşünemedim. İyi okulda çalışan öğretmenin yeterli algısı farklı köy
okulunda olan öğretmenlerin yeterli algısı farklı olacaktır. Bu bakımdan
farklı okullardan öğretmenlerin grup çalışmasında olması daha faydalı
olur. Bizim grubumuzda köyde görev yapan öğretmen de vardı çok iyi
okullarda çalışanlar da onlarla fikir alışverişi yapmak tanımları
oluşturmamıza büyük katkı sağladı.
Katılımcı H ise kendi öğrencilerinden bağımsız düşünmekte zorlandığını
belirtirken ek olarak performans kategorilerinin bölgesel olarak oluşturulmasına yönelik
bazı önerilerde bulunmuştur:
Benim özel sektör geçmişim de var. Daha önce büyükşehir merkezinde çok
kötü diyebileceğimiz bir okulda çalıştım ve şu anda bir köy okulunda
zorunlu hizmet görevindeyim. Özel sektördeyken o zamanın sınavları
OKS’de SBS’de Türkiye derecesi yapan öğrencilerle birlikte çalıştım.
Şimdi çalıştığım okul ise köy okulu. Bu iki durum arasındaki uçurumda
yeterliyi kime göre belirleyeceğiz? Hangi sosyoekonomik düzeydeki
öğrenciye göre belirleyeceğiz. Çünkü sosyoekonomik durumu iyi olan
aileler çocuğuna her türlü imkân sağlayabiliyorken köydeki öğrencilerin
imkânları çok kısıtlı. Eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz kavram böylece
ortadan kalkıyor. Bu çalışmaların Türkiye geneli değil de bölgesel
yapılırsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Bölgenin ihtiyaçlarını da göz
önünde bulundurmak lazım. Ben büyükşehirde yaşıyorum ve sanayi var,
yoğun bir şekilde üretime katkı var. O zaman oradaki insanlara ihtiyaç
olacak yeterlik düzeyini benim sanayiye göre düşünmem gerekir.
Çukurova bölgesinde tarım yaygındır orda da ona yönelebilirim. Yeterli
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yetersiz tanımlarda bölgesel farklılıkların ortaya konması gerektiğini
düşünüyorum. Bizim temel aldığımız test kazanıma dayalı bir test olduğu
için bu durum nispeten göz ardı edilebilir ancak beceri temelli bir test için
kesinlikle bölgesel farklar dikkate alınmalıdır.
Karşıt Gruplar yöntemini deneyimleyen Uzman K, yeterli- yetersiz öğrenci
tanımlarına göre öğrencileri iki grupta sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmayı yaparken
referans aldığı tanımların net olduğunu ve öğrencileri sınıflandırırken zorlanmadığını
belirtmiştir.
Öğrencilerimi yeterli ve yetersiz olarak iki gruba ayırmakta zorlanmadım,
hedef öğrenci tanımları bu konuda bana yardımcı oldu. Bu tanımlar
olmasaydı da öğrenciler hakkında yeterince fikrim olduğu için iki gruba
ayırmakta zorlanmazdım (Uzman K).
4.4.2 Kesme Puanının Belirlenmesi Süreci
Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar yönteminde kesme puanları elde edilirken
izlenen adımlar birbirinden farklıdır. Bu nedenle yöntemleri deneyimleyen uzmanların
kesme puanının belirlenmesi sürecine ilişkin görüşleri iki kısımda sunulmuştur.

4.4.2.1 Genişletilmiş Angoff yönteminde kesme puanının belirlenmesi süreci
Genişletilmiş Angoff yönteminde kesme puanının belirlenmesi sürecinde
uzmanların çoğunluğu ilk turda dereceli puanlama anahtarından yeterli yetersiz
sınırındaki öğrenci için puan kestirmekte zorlandıklarını belirtmişlerdir. Bu zorluğun
kaynağının dereceli

puanlama anahtarı

veya maddelerden kaynaklanmadığını

eklemişlerdir.
Dereceli puanlama anahtarından puan kestirirken kısmen zorlandım.
Puanlama anahtarı açıktı ancak her ne kadar yeterli yetersiz öğrenci
tanımlarını hazırlasak da bu tanımlarını öğrenciye giydirmekte,
somutlaştırmakta zorlandım (Uzman G).
Uzmanlar birinci turda yaptıkları puanlamaları tamamladıktan sonra ikinci tura
geçmeden her bir madde için sınırdaki öğrenci için vermiş oldukları kararları
tartışmışlardır. Uzmanlarla yapılan görüşmelerden elde edilen ortak görüşlerden birisi de
ilk tur sonunda yapılan grup tartışmasının uzmanların kararları üzerinde olumlu etkisi
olduğu yönündedir. Uzman E birinci tur sonunda yapılan grup tartışmasıyla ilgili şunları
ifade etmiştir:
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Benim görüşlerime etkisi oldu diğer arkadaşlara da olduğunu
düşünüyorum. Çünkü birbirimize neden o puanı verdiğimize dair
sebeplerimizi açıklarken düşünemediğimiz durumlar olduğunu gördük.
Birbirimizi dinledikten sonra fikir değiştirdiğimiz de oldu. Olumlu yönde
katkısı oldu.
4.4.2.2 Karşıt Gruplar Yönteminde Kesme Puanının Belirlenmesi Süreci
Karşıt Gruplar yönteminde Uzman K tarafından yeterli ve yetersiz olarak iki
grupta sınıflandırılan öğrenci puanları elde edildikten sonra kesme puanı hesaplama
sürecinde iki yönteme başvurulmuştur: ortanca ve lojistik regresyon. Uzman K bu iki
yöntemi de deneyimlemiştir. Ortanca yöntemi ve ortanca yöntemiyle elde edilen kesme
puanına ilişkin görüşleri şöyledir:
Ortanca yöntemi oldukça pratik, uygulaması kolay bir yöntem. Sınıf içi
uygulamalarda daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Hatta ben bu basit
hesaplama için öğrencilerimi de işin içine katarak küçük bir etkinlik
planlayabilirim. Bu yöntemle elde ettiğimiz kesme puanını uygun buldum.
Kesme puanının altında ve üstünde kalan öğrencileri incelediğimde benim
gözlemlerimden çok farklı olmadığını gördüm. Benim gözlemime göre
yeterli olan ancak kesme puanının altında olan öğrencilerim için de cevap
kâğıdını inceledim.
Lojistik regresyon yöntemiyle kesme puanının hesaplanmasına ilişkin ise şunları
ifade etmiştir:
Lojistik regresyon yönteminin sınıf içi uygulamalar için kullanışlı
olmadığını düşünüyorum. Ben olsaydım ortanca yöntemini tercih ederdim.
Çünkü lojistik regresyon yönteminde SPSS paket programını ilk defa
gördüm ve çevremdeki öğretmenlerin çoğunun bilgisi olmadığı
kanısındayım. Öğrencilerin puanlarının tek tek veri girişi yapılması ve
bunun her sınıf düzeyinde her izleme çalışmasında yapılması gerçekçi
durmuyor. Şimdi siz bana programın nasıl kullanılacağını ve sonuçları
nasıl yorumlayacağımı gösterdiniz ancak ben tek başıma bunu bu kadar
kısa sürede anlayamazdım çünkü istatistik bilgim de çok ileri düzeyde
değil. Lisansta öğrendiğim kadarıyla istatistik biliyorum. Bilimsel bir
araştırmada nasıl kullanılır bilmiyorum. Bu yöntemle elde edilen kesme
puanını da uygun buldum ortanca yöntemi ile elde edilenden çok farklı
çıkmadı. Yeterli öğrenciler iki yolla yapılan hesaplamalarda da aynı
kişiler çıktı. Öğrenciler arasında büyük bir dengesizlik var ya gerçekten
çok başarılılar ya da başarısızlar ve öğrenmeye gayretleri hiç yok. Bu
yüzden yeterli ve yetersiz olan iki grup arasındaki fark çok belirgin bir
şekilde puanlara da yansımış.
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4.4.3 Yöntemin Okul Ortamında Uygulanabilirliği
Uzmanlarla yapılan görüşmelerden elde edilen ortak kanılardan birisi de
yöntemlerin okul ortamında uygulanabileceği yönündedir. Bu uygulamanın nasıl daha iyi
olacağın dair birtakım öneriler de getirmişlerdir. Uzmanların çoğunluğu uygulamayı
yürütürken zümre çalışmasının önemini vurgulamıştır. Uzman F uygulamayı yürütürken
zümre çalışmasında iş birliğinin önemini şöyle ifade etmiştir:
Öğrencilerimle farklı etkinlikler yapmaktan hoşlanıyorum o nedenle ben
sınıf ortamında bunu rahatlıkla kullanabilirim. Ancak ön hazırlığı
konusunda soruların hazırlanması, yeterli yetersiz tanımları vs.
uygulamada pratiklik açısından zamanımı alabilirdi. Ama zümre
arkadaşlarımla olduğu zaman görev dağılımı yaparak daha pratik
uygulamalar yapabiliriz.
Uzman G ise standart belirleme çalışmasının okul ortamında zümre çalışması
şeklinde uygulanmasının öğrenciler için daha faydalı olacağını “…Okuldaki öğrencilerin
durumunu en iyi öğretmenleri bilir. O yüzden böyle bir çalışmada zümre öğretmenleri bir
araya gelmeli…” sözleriyle vurgulamıştır.
Karşıt Gruplar yöntemini deneyimleyen K ise yöntemin sınıf ve okul ortamında
uygulanmasına ilişkin düşüncelerini şöyle ifade etmiştir:
Bu çalışmayı sınıf içinde rahatlıkla uygulayabilirim. Kullanışlı bir yöntem
olduğunu düşünüyorum. Her ünite sonunda genel bir değerlendirme
yaparken bu yöntemi kullanabilirim. Zümre olarak hazırladığımız ortak
sınavlarda da herkes dersine girdiği sınıflar için bu çalışmayı yürütebilir.
4.4.4 Yöntemin Okul Ortamında Uygulanmasının Öğretim Sürecine Katkısı
Yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara göre uzmanların çoğunluğu
yöntemin okul ortamında uygulanmasının öğretim sürecine olumlu yönde etkisi olacağını
belirtmiştir. Öğrencilerin eksiklerini tespit etmekte ve öğretim sürecini ona göre
planlamakta faydalı olacağını vurgulamışlardır.
Çıkan sonuçlar benim öğretim sürecini planlamama katkı sağlar.
Öğrencilerin neyi bilip neyi bilmediklerini, nerde eksik kaldıklarını bilmek
ona göre planlama yapmamızı sağlar. Yapacağım şeyleri daha iyi
planlayabilirim (Uzman C).
Karşıt Gruplar yöntemini deneyimleyen Uzman K ise şöyle ifade etmiştir:
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Kesinlikle katkı sağlar. Ben öğrencilerimi tanımaya, onların ihtiyaçlarını
belirlemeye önem veriyorum. Öğrencilerimin neyi öğrenip neyi
öğrenmekte zorlandığı konusunda fikrim oluyor ancak bu standart
belirleme çalışmasıyla elimde kanıtlarım da olur. Bir sonraki üniteye
geçmeden öğrencilerim için ya da öğretim süreci için ne yapmam
gerektiğini planlamamda çok yardımcı olacağını düşünüyorum.
Uzmanlar bu yönde görüş bildirirken Uzman H standart belirleme çalışmasını
öğrencileri için yürütebileceğini ifade etmiş ancak elde ettiği sonuçların o yıl öğrenim
gören öğrencilere fayda sağlamayacağına şöyle dikkat çekmiştir:
Bunun sebebi de MEB’in standart yıllık plan kavramı. Ölçme
değerlendirme konusunda en çok sıkıntı yaşadığım nokta bu. Mesela
öğrenci 100 üzerinde 50 aldı yeterli olmadığını tespit ettim diyelim.
Takviye yapalım konusunda bir kapı açmıyoruz sadece durum tespit
ediyoruz. Kısacası o sene içinde öğretimi planlamada benim için yeteri
kadar vakit yok. Ama bir sonraki seneye öğrenciler şu şu noktalarda eksik
kalıyordu anlamında kendime ders çıkartıp daha iyi öğretmek için elimden
geleni yaparım ama o seneki öğrenci için kayıp olur çünkü yetersiz ise
takviye yapacak bir esneklik yok planda.

BÖLÜM 5
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen bulgulara dayalı
sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.

5.1 Sonuçlar
Bu araştırmanın amacı açık uçlu maddelerden oluşan bir başarı testi için
Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar standart belirleme yöntemlerinden elde edilen
kesme puanlarının karşılaştırılması ve bu yöntemlerin uygulama süreçlerine, okul
ortamında uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda
8 açık uçlu maddeden oluşan matematik başarı testi geliştirilmiştir. Genişletilmiş Angoff
yönteminde 8 uzman tarafından kesme puanı belirlenmiştir. Karşıt Gruplar yönteminde
ise geliştirilen matematik başarı testinin bir uzman tarafından yeterli ve yetersiz olarak
sınıflandırılmış 75 öğrenciye uygulanması sonucu istatistiksel yollarla kesme puanı
belirlenmiştir. Kesme puanları elde edildikten sonra, Genişletilmiş Angoff ve Karşıt
Gruplar yöntemleriyle yapılan standart belirleme çalışmalarına katılan uzmanlarla
görüşmeler yapılmış ve uzmanların standart belirleme süreçlerine ilişkin görüşleri
değerlendirilmiştir.
Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgulara dayalı olarak çıkarılabilecek
sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:
 Genişletilmiş Angoff yönteminden elde edilen kesme puanına göre (13,38)
yeterli olarak kabul edilen öğrenci oranı ile Karşıt Gruplar yönteminden elde
edilen kesme puanına göre (12,50) yeterli olarak kabul edilen öğrenci oranı
arasında manidar bir fark yoktur. Ek olarak öğrencilerin kesme puanlarına göre
yeterli ve yetersiz olarak sınıflandırılması bakımından Genişletilmiş Angoff ve
Karşıt Gruplar yöntemleri arasında yüksek düzeyde (K=0,943) uyum
görülmektedir. Buradan, her iki yöntemle yapılan standart belirleme
çalışmalarının, elde edilen kesme puanları açısından farklılık göstermediği
şeklinde bir sonuca varılmakla birlikte standart belirleme yöntemlerine ilişkin
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süreçlerdeki farklılıklardan kaynaklanan durumların gözden kaçırılmaması
gerekmektedir. Bu farklılıklar öğrenci grubunun ve uzman grubunun
yapısından kaynaklanmış olabilir.
Öğrenci grubunun yapısından kaynaklanan farklılıklar bağlamında,
Öğrenci grubunun ölçülen özellik bakımından heterojen bir dağılım göstermesi
durumunda her iki yöntem de kullanılabilir ancak homojen dağılım gösteren gruplar için
Karşıt Gruplar yöntemi sınırlılıklar doğurabilir. Bu sınırlılıklar ölçülen özelliğe göre
homojen dağılım gösteren bir öğrenci grubunda performans kategorilerindeki öğrenci
tanımlarını birbirinden ayırmanın güçlüğü ve dolayısıyla öğrencileri karşıt iki gruba
ayırmanın güçlüğünden kaynaklanabilir. Bu durumda yeterli ve yetersiz olarak
sınıflandırılan öğrenci grupları arasında gözlenen farklar da belirgin olmayabilir. Bu
nedenle öğrenci grubu ölçülen özellik bakımından çarpık bir dağılım gösteriyorsa Karşıt
Gruplar yöntemi yerine Genişletilmiş Angoff yönteminin tercih edilmesi daha uygun
olacaktır.
Uzman grubunun yapısından kaynaklanan farklılıklar bağlamında,
Genişletilmiş Angoff yönteminde performans kategorilerinin tanımlanması
aşamasındaki grup çalışması ve kesme puanlarının belirlenmesi aşamasındaki grup
tartışması, uzmanlar arasında etkileşime imkân vermektedir. Bu etkileşim uzmanlara
farklı bakış açıları ve deneyim kazandırmaktadır. Nitekim yapılan görüşmeler sonucunda
elde edilen bulgular bu sonucu desteklemektedir. Bu bakımdan standart belirleme
çalışmalarına katılacak uzmanların daha önce benzer bir çalışmaya katılmış olması sürece
katkı sağlayacaktır.
Yapılan görüşmelerde uzmanlar performans kategorilerinin oluşturulması
aşamasını tek başına yürütmekte zorlanacaklarını belirtmiştir. Hein ve Skaggs (2010)
tarafından yapılan araştırma da bu bulguyu desteklemektedir. Buna ek olarak performans
kategorilerindeki öğrenci tanımlarını yaparken kendi öğrencilerinden bağımsız
düşünmekte zorlandıklarını belirtmiştir. Bu bulgu da Näsström ve Nyström (2008)
tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarını desteklemektedir. Ayrıca görüşmelerde
uzmanlar 1.tur sonrasında yapılan tartışmanın farklı fikirlerin ortaya konması açısından
faydalı olduğunu belirtmiştir. Bu bulgular ışığında Genişletilmiş Angoff yönteminde
uzman grubunun, hedef öğrenci grubunun özelliklerinin bilinmesi açısından farklı
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deneyimlere sahip kişilerden oluşmasının standart belirleme sürece katkı sağlayacağı
sonucuna ulaşılmıştır.
Karşıt Gruplar yönteminde kesme puanı istatistiksel yollarla elde edildiğinden bu
yöntemi uygulayacak uzmanların gerekli istatistiksel alt yapıya sahip olması
gerekmektedir. Bu yöntemi deneyimleyen uzmanla yapılan görüşme bulguları da bu
sonucu desteklemektedir.
 Uzmanlarla yapılan görüşmeler sonucunda her iki standart belirleme
yönteminin de okul ortamında uygulanabilir olduğu ve uygulanmasının
öğretim sürecine olumlu katkısı olacağı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulgular
Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar standart belirleme yöntemlerinin okul
ortamında uygulanabileceğini ve standart belirleme çalışmalarından elde
edilen verilerin okul/sınıf ortamında öğrenciye ve öğretime geri bildirim
sağlamak amaçlı kullanılabileceğini göstermektedir.

5.2 Öneriler
Araştırmadan elde edilen bulgular ve sonuçlar doğrultusunda uygulayıcılara ve
araştırmacılara yönelik aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.

5.2.1 Uygulayıcılara Yönelik Öneriler
 Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar yöntemlerinden elde edilen kesme
puanlarına göre yeterli kabul edilen öğrenci oranları ve öğrencilerin yeterli
yetersiz olarak sınıflandırılması bakımından fark bulunamamıştır. Bu
doğrultuda uygulayıcılar her iki yöntemi de kullanabilirler. Ancak
uygulayıcılar Genişletilmiş Angoff yöntemi kesme puanı belirleme sürecinde
dereceli puanlama anahtarından yeterli ve yetersiz sınırındaki öğrenci için puan
kestirmekte zorlanıyorsa Karşıt Gruplar yöntemini tercih edebilirler.
 Karşıt Gruplar yönteminde kesme puanı belirleme yollarından ortanca ve
lojistik regresyona başvurulmuş ve elde edilen kesme puanlarına göre
öğrencilerin yeterli yetersiz olarak sınıflandırılması bakımından fark
bulunmamıştır. Bu nedenle Karşıt Gruplar yönteminde kesme puanı
hesaplarken her iki yol da kullanılabilir. Ancak ortanca yöntemi kesme puanı
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belirleme sürecinde daha kullanışlı ve pratik olduğundan tercih edilmesi
önerilebilir.
 Genişletilmiş Angoff yönteminde 1.tur sonunda yapılan grup tartışmasının
uzmanların görüşlerine etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle tartışma iyi
yürütülmelidir. Belirli görüşlerin baskın olmasının önüne geçmek amacıyla
tartışmaya uzmanların tamamının aktif bir şekilde katılımının sağlanması
önerilebilir.

5.2.2 Araştırmacılara Yönelik Öneriler
 Bu araştırmada Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar yöntemleri
kullanılmıştır. Açık uçlu maddelerin bulunduğu bir başarı testi için benzer bir
çalışma farklı yöntemler kullanılarak da yürütülebilir.
 Benzer bir çalışma, Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar yöntemleri ile
standart belirleme çalışması yalnızca açık uçlu maddelerin bulunduğu bir test
için değil açık uçlu maddeler ve çoktan seçmeli maddelerin bir arada olduğu
bir test formatı için Geleneksel Angoff yöntemi ile birlikte yürütülebilir.
 Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar yöntemleri ile standart belirleme
çalışması çoklu puanlanan tipik performans testleri için yürütülüp iki
yöntemden elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir.
 Bu çalışmada Karşıt Gruplar yönteminde 75 öğrenci sınıflandırılmıştır.
Ortanca ve lojistik regresyon yöntemlerinden elde edilen kesme puanları
yaklaşık sonuçlar vermiştir. Öğrenci sayısının daha fazla olması durumunda
ortanca ve lojistik regresyon yönteminden elde edilecek sonuçlar araştırılabilir.
 Bu araştırmada öğrencilerin yeterli ve yetersiz olarak sınıflandırılması
bakımından Genişletilmiş Angoff ve Karşıt Gruplar yöntemleri arasındaki
uyum yüksek düzeydedir. Karşıt Gruplar yönteminde verilerin elde edildiği
öğrenci grubu ölçülen özellik bakımından heterojen bir gruptur. Daha homojen
gruplarda iki yöntem arasındaki uyumun düzeyi araştırılabilir. Böylece bu
standart belirleme yöntemlerini uygulayacak araştırmacılara pratiklik
açısından öğrenci grubunun özelliğine göre iki yöntemden birini kullanması
önerilebilir.
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 Genişletilmiş Angoff yöntemi için belirlenen kesme puanı farklı bir uzman
grubuyla farklı bir zamanda belirlenen kesme puanı ile karşılaştırılabilir.
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Ek A.1: Matematik Başarı Testi
Ortaokul 8.Sınıf Matematik Dersi
Başarı Testi
Öğrencinin,

Adı Soyadı:
Sınıfı ve Numarası:
GENEL AÇIKLAMALAR
1. Bu testin amacı, sizin “Cebir” öğrenme alanına ilişkin öğrenme düzeyinizi
belirlemektir.
2. Testte 8 tane açık uçlu soru bulunmaktadır ve cevaplama süresi 40 dakikadır.
3. Soruların altında yeterli boşluk bırakılmıştır. Cevaplarınızı bu kısma yazınız.
4. Testten alınabilecek en yüksek puan 31’ dir.

BAŞARILAR
SORULAR
1- Ali’nin 42 TL parası vardır. Parasının bir kısmı ile
𝑥+4
tanesi
TL olan kalemlerden 3 tane
2
tanesi

𝑥+6
4

TL olan defterlerden 2 tane

satın almıştır.
Ali’nin geriye 29 TL parası kaldığına göre satın aldığı kalemlerin tanesi kaç tl dir?
İşlemlerinizi gösteriniz.

2-

𝒂𝟐 − 𝟒𝒂 + 𝟏 + 𝟑𝒂 + 𝟐𝒂𝟐 − 𝒂 cebirsel ifadesini çarpanlarına ayırınız.
İşlemlerinizi gösteriniz.

3-

4- Alanı (x2-4) cm2 ve kısa kenarı (x-2) cm olan bir dikdörtgenin çevresi 24 cm’dir.
Buna göre bu dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir? İşlemlerinizi gösteriniz.
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5-

6- Aşağıdaki tabloda bir sınavının yönergesi verilmiştir.
Yönerge
 Sınavda 20 soru bulunmaktadır.
 Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.
 Her yanlış cevap için 1 puan eksiltilecektir.

Bu sınavda hiç boş bırakmadan tüm soruları cevaplandıran bir kişi 35 puan almıştır.
Buna göre bu kişi kaç tane soruyu yanlış cevaplandırmıştır? İşlemlerinizi
gösteriniz.
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7- Leyla ve Betül, A ve B parkurlarında yürüyüş yapmaktadır.
Leyla, A parkurunda 3 tur ve B parkurunda 2 tur yürüyerek toplamda 7km
Betül, A parkurunda 2 tur ve B parkurunda 4 tur yürüyerek toplamda 10 km
yürüyüş yapmıştır.
Buna göre A parkurunda 5 tur ve B parkurunda 2 tur yürüyüş yapan bir kişi
toplamda kaç kilometre yürüyüş yapmış olur? İşlemlerinizi gösteriniz.
8- (𝑥 − 4). (𝑥 + 3) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐
Yukarıda verilen özdeşliğe göre a+b+c kaçtır? İşlemlerinizi gösteriniz.
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EK A.2: Matematik Başarı Testi Analiz Sonuçları

MADDE SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
ORTALAMA
STANDART SAPMA
EN DÜŞÜK PUAN
EN YÜKSEK PUAN

BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLER
8
75
10.413
10.284
0
31

GÜVENİRLİK ANALİZLERİ
0.908
ALPHA:
3.115
SEM:
0.884
İKİ YARIM GÜVENİRLİĞİ (RASGELE):
0.807
İKİ YARIM GÜVENİRLİĞİ (İLK-SON):
0.833
İKİ YARIM GÜVENİRLİĞİ (TEK-ÇİFT):

Madde
1
2
3
4
5
6
7
8

Kategori
Sayısı
5
5
5
4
6
4
5
5

MADDE İSTATİSTİKLERİ
Madde
Güçlük indeksi
Ortalaması
(pj)
0.867
0,22
0.893
0,22
1.720
0,43
0.787
0,26
2.093
0,42
0.787
0,26
1.693
0,42
1.573
0,39

Ayırt edicilik indeksi
(Dj)
0,64
0,70
0,98
0,75
0,73
0,73
1
0,95
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Ek B: Dereceli Puanlama Anahtarı
Puan

Yanıt
Doğru Yanıt
Doğru cebirsel işlemleri yaparak bir kalemin fiyatını (3) bulur.

S1

Örnek yanıt:
(𝑥 + 4)
(𝑥 + 6)
3.
+ 2.
= 42 − 29
2
4
4

(paydaları eşitler) (veya sadeleştirme yaparak devam eder.)
6(x+4)+2.(x+6)=13.4
6x+24+2x+12=52
8x+36=52
8x=16
x=2 ise

𝑥+4
2

=3

Kısmi Doğru Yanıt
Doğru cebirsel işlemleri yapmış ancak bir kalemin fiyatını bulamaz.
Örnek yanıt:
3.

(𝑥 + 4)
(𝑥 + 6)
+ 2.
= 42 − 29
2
4

3
(paydaları eşitler)
6(x+4)+2.(x+6)=13.4
6x+24+2x+12=52
8x+36=52
8x=16
x=2
Paydaki cebirsel ifadeleri tamsayılarla çarpar ancak çözümünü devam ettiremez.
Örnek yanıt:
2

3.

(𝑥 + 4)
(𝑥 + 6)
+ 2.
= 42 − 29
2
4

3𝑥 + 12 2𝑥 + 12
+
= 13
2
4

1

3𝑥 + 12 𝑥 + 6
+
= 13
2
2

𝑣𝑒𝑦𝑎

4𝑥 + 18
= 13
2

Denklemi doğru kurar ancak çözümünde bir işlem hatası yapar veya çözümü
bulamaz.
Örnek yanıt:
3.

0

𝑣𝑒𝑦𝑎

(𝑥 + 4)
(𝑥 + 6)
+ 2.
= 13
2
4

Yanlış Yanıt
3 ile birlikte işlemleri göstermez veya yanlış işlemlerle sonuca ulaşır, denklemi doğru
kuramaz, diğer yanlış yanıtlar, boş ve ilgisiz yanıtlar.
Örnek yanıt:
 3 TL
 2 TL
 3(x+4)+2(x+6)=29
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Puan

4

3

Yanıt
Doğru Yanıt
Doğru işlemlerle birlikte (a-1).(a-1) yanıtını verir.

S2

Örnek yanıt:
= (−𝑎2 + 2𝑎2 ) + (−4𝑎 + 3𝑎 − 𝑎) + 1
= 𝑎2 − 2𝑎 + 1
= (𝑎 − 1). (𝑎 − 1)
Kısmi Doğru Yanıt
Doğru işlemlerle birlikte (a-1)2 yanıtını verir. (Çözümünde (a-1).(a-1) ifadesine yer
vermez.)
Örnek yanıt:
= (−𝑎2 + 2𝑎2 ) + (−4𝑎 + 3𝑎 − 𝑎) + 1
= 𝑎2 − 2𝑎 + 1
=(𝑎 − 1)2
Benzer terimler arasında toplama ve çıkarma işlemlerini doğru şekilde yapar ancak
çarpanlarına ayıramaz.

2

Örnek yanıt:
= (−𝑎2 + 2𝑎2 ) + (−4𝑎 + 3𝑎 − 𝑎) + 1
= 𝑎2 − 2𝑎 + 1
Benzer terimli ifadeleri doğru şekilde gruplandırır ancak toplama ve çıkarma
işlemlerini yapamaz.

1

Örnek yanıt:
(−𝑎2 + 2𝑎2 ) + (−4𝑎 + 3𝑎 − 𝑎) + 1
Yanlış Yanıt
Benzer terimler arasında toplama çıkarma işlemlerini doğru yapamaz, diğer yanlış
yanıtlar, boş ve ilgisiz yanıtlar.

0

Örnek yanıt:
 3a2+8a+1
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Puan

Yanıt
Doğru Yanıt
Doğru işlemlerle birlikte 3 yanıtını verir.

S3

Örnek yanıt:

4

3(2𝑥 + 1) 4(𝑥 + 3) (3𝑥 − 2)
+
+
= 16
2
10
5
(5)
(1)
(2)

15(2𝑥 + 1) 8(𝑥 + 3) 1(3𝑥 − 2)
+
+
= 16
10
10
10

30𝑥 + 15 + 8𝑥 + 24 + 3𝑥 − 2
= 16
10

41𝑥 + 37
= 16
10

41𝑥 + 37 = 160

41𝑥 = 123

𝑥=3

Kısmi Doğru Yanıt
Paydaları eşitler ancak denklemin çözümünde bir işlem hatası yapar veya çözümü
bulamaz.
Örnek yanıt:
3

3(2𝑥 + 1) 4(𝑥 + 3) (3𝑥 − 2)
+
+
= 16
2
10
5
(5)
(1)
(2)
30𝑥 + 15 + 8𝑥 + 24 + 3𝑥 − 2
= 16
10

15(2𝑥 + 1) 8(𝑥 + 3) 1(3𝑥 − 2)
+
+
= 16
10
10
10

41𝑥 + 37
= 16
10

Paydaları eşitler ancak benzer terimli ifadelerle toplama-çıkarma işlemlerini
yapamaz.
Örnek yanıt:

2

3(2𝑥 + 1) 4(𝑥 + 3) (3𝑥 − 2)
+
+
= 16
2
10
5
(5)
(1)
(2)
15(2𝑥 + 1) 8(𝑥 + 3) 1(3𝑥 − 2)
+
+
= 16
10
10
10
30𝑥 + 15 + 8𝑥 + 24 + 3𝑥 − 2
= 16
10

Pay kısmındaki katsayıları parantezlere dağıtır ancak payda eşitleyemez.
Örnek yanıt:
1
6𝑥 + 3 4𝑥 + 12 3𝑥 − 2
+
+
= 16
2
5
10

0

Yanlış Yanıt
3 cevabıyla birlikte işlemlerini göstermemişse, diğer yanlış yanıtlar, boş ve ilgisiz
yanıtlar.
Örnek yanıt:
 3
 13x+13
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Puan

3

Yanıt
Doğru Yanıt
Doğru işlemlerle birlikte 8 yanıtını verir.

S4

Örnek yanıt:
 Alan= (kısa kenar).(uzun kenar)
x2-4= (x-2). (uzun kenar)
(x-2).(x+2)= (x-2). (uzun kenar)
(x+2)=(uzun kenar)
Çevre=2.(kısa kenar + uzun kenar)
24=2.(x-2+x+2)
24=4x
6=x ise x+2=6+2=8
Kısmi Doğru Yanıt
Doğru işlemlerle birlikte 6 yanıtını verir.

2

Örnek yanıt:
 Alan= (kısa kenar).(uzun kenar)
x2-4= (x-2). (uzun kenar)
(x-2).(x+2)= (x-2). (uzun kenar)
(x+2)=(uzun kenar)
Çevre=2.(kısa kenar + uzun kenar)
24=2.(x-2+x+2)
24=4x
6=x
Uzun kenarın cebirsel ifadesini özdeşlikten faydalanarak elde eder ancak sayısal
değerini bulamaz.

1

Örnek yanıt:
 Alan= (kısa kenar).(uzun kenar)
x2-4= (x-2). (uzun kenar)
(x-2).(x+2)= (x-2). (uzun kenar)
(x+2)=(uzun kenar)
Yanlış Yanıt
8 cevabıyla birlikte işlemleri göstermez veya yanlış işlemlerle sonuca ulaşır, cebirsel
ifadeyi çarpanlarına ayıramaz, boş ve ilgisiz yanıtlar.

0

Örnek yanıt:
 8
 x2-4= (x-2).(x-2)
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5

Yanıt
Doğru Yanıt
Doğru cebirsel işlemleri yaparak 8 yanıtını verir.
Örnek yanıt:
 x<9 ve 4x>30
4.x<9.4
4x<36 ve 4x>30 ise
30<4x<36
x=8

S5

x<9 ve 4x>30
4x/4>30/4
x>7.5
7.5<x<9
x=8

Kısmi Doğru Yanıt
Doğru işlemlerle x’in hangi aralıkta olduğunu bulur ancak x’i bulamaz.
4
Örnek yanıt: 7,5<x<9
8 yanıtıyla birlikte işlemlerini sayısal veya sözel ifadelerle gösterir (cebirsel
olmayan).
3

Örnek yanıt:
1.teraziye göre metal parçanın ağırlığı 9 gr dan küçüktür. 2.terazide metal parçanın
ağırlığı 7gr olsa terazi o şekilde olmaz ama 8 gr olsa terazi şekildeki gibi olur.
Eşitsizlikleri doğru bir şekilde kurar ancak ortak çözüm yapamaz.

2

Örnek yanıt:
 x<9 ve 4x>30
 9>x ve 30<4x
Eşitsizliklerden herhangi birini doğru yazar.

1

Örnek yanıt:
 x<9
 x<30/4
Yanlış Yanıt
Eşitsizlikleri doğru kuramaz, diğer yanlış yanıtlar, boş ve ilgisiz yanıtlar.

0

Örnek yanıt:
 x>9
 4x<30
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3

2

Yanıt
Doğru Yanıt
Doğru cebirsel işlemleri yaparak 9 yanıtını verir.

S6

Örnek yanıt:
 x+y=20
 4x- 1(20-x)=35
4x-1y=35
5x-20=35
5x=55
5x=55
x=11
x=11
y=9
20-11=9
Kısmi Doğru Yanıt
Doğru cebirsel işlemlerle birlikte 11 (doğru sayısı) yanıtını verir.
Örnek yanıt:
 x+y=20
4x-1y=35
5x=55
x=11
Denklemi doğru kurar ancak çözümünde bir işlem hatası yapar veya çözümü
bulamaz.

1

0

Örnek yanıt:
 x+y=20
4x-1y=35
 4x- 1(20-x)=35
Yanlış Yanıt
9 cevabıyla birlikte işlemleri göstermez veya yanlış işlemlerle sonuca ulaşır,
denklemi doğru kuramaz, diğer yanlış yanıtlar, boş ve ilgisiz yanıtlar.
Örnek yanıt:
 9 yanlış
 4x- 1(35-x)=20
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Yanıt
Doğru Yanıt
9 cevabıyla birlikte işlemleri doğru şekilde göstermişse
Örnek yanıt:
3x+2y=7
2x+4y=10

4

(-2)./ 3x+2y=7
2x+4y=10

S7

-6x-4y=-14
2x+4y=10
(her iki eşitlik taraf tarafa toplanır)

-6x+2x-4y+4y=-14+10
-4x=-4
x=1 ve (herhangi bir denklemde yerine yazar) y=2
A parkurunun 1km ve B parkurunun 2km olduğunu bulduktan sonra
5.1+2.2=9 km
Kısmi Doğru Yanıt
A ve B parkurlarının uzunluklarını (1km ve 2km) bulur.

3

Örnek yanıt:
3x+2y=7
2x+4y=10

(-2)./ 3x+2y=7
2x+4y=10

-6x-4y=-14
2x+4y=10
(her iki eşitlik taraf tarafa toplanır)

-6x+2x-4y+4y=-14+10
-4x=-4
x=1 ve (herhangi bir denklemde yerine yazar) y=2
Sadece A ya da sadece B parkurunun uzunluğunu bulur.

2

Örnek yanıt:
3x+2y=7
2x+4y=10

(-2)./ 3x+2y=7
2x+4y=10

-6x-4y=-14
2x+4y=10
(her iki eşitlik taraf tarafa toplanır)

-6x+2x-4y+4y=-14+10
-4x=-4
x=1
Denklemleri doğru kurar ancak çözümünde bir işlem hatası yapar veya çözümü
bulamaz.
1

Örnek yanıt:
3x+2y=7
2x+4y=10
Yanlış Yanıt
9 cevabıyla birlikte işlemleri göstermez veya yanlış işlemlerle sonuca ulaşır,
denklemi doğru kuramaz, diğer yanlış yanıtlar, boş ve ilgisiz yanıtlar.

0

Örnek yanıt:
 9
 3x+5y=9
 1 ve 2
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Yanıt
Doğru Yanıt
Doğru işlemlerle birlikte -12 yanıtını verir.

S8

Örnek yanıt:
(x-4).(x+3)=ax2+bx+c
x.x-4.x+3.x-4.3= ax2+bx+c
x2-4x+3x-12= ax2+bx+c
x2-x-12= ax2+bx+c
ise
a=1, b=-1 ve c=-12
a+b+c=1+(-1)+(-12)
= -12
Kısmi Doğru Yanıt
Doğru işlemlerle birlikte a, b, c bilinmeyenlerinden herhangi ikisini bulur.
3
Doğru işlemlerle birlikte a, b, c bilinmeyenlerinden herhangi birini bulur.
2
Cebirsel ifadelerle çarpma işlemini doru şekilde yapar ancak özdeşlikte katsayıların
eşitliğini yapamaz.
4

Örnek yanıt:
1
(x-4).(x+3)=ax2+bx+c
x.x-4.x+3.x-4.3= ax2+bx+c
x2-4x+3x-12= ax2+bx+c
x2-x-12= ax2+bx+c
Yanlış Yanıt
-12 cevabıyla birlikte işlemleri göstermez veya yanlış işlemlerle sonuca ulaşır,
cebirsel ifadelerle çarpma işlemi yapamaz, boş ve ilgisiz yanıtlar.
0

Örnek yanıt:
 8
 x2-4= (x-2).(x-2)
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Ek C: Genişletilmiş Angoff Yöntemi Uzman Görüşü Formu
Uzman Görüşü Formu

Uzman numarası: ____________

Puanlama
1.Tur
1.madde 2.madde 3.madde 4.madde 5.madde 6.madde 7.madde 8.madde

1.Tur Puanlama Sonunda Uzman Grubundan Elde Edilen Betimsel İstatistikler
En küçük puanlama En büyük puanlama Mod Ortanca Ortalama
1.madde
2.madde
3.madde
4.madde
5.madde
6.madde
7.madde
8.madde

2.Tur
1.madde 2.madde 3.madde 4.madde 5.madde 6.madde 7.madde 8.madde

2.Tur Puanlama Sonunda Uzman Grubundan Elde Edilen Betimsel İstatistikler
En küçük puanlama En büyük puanlama Mod Ortanca Ortalama
1.madde
2.madde
3.madde
4.madde
5.madde
6.madde
7.madde
8.madde
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Ek D: Karşıt Gruplar Yöntemi Öğrenci Sınıflandırma Formu

Öğrencinin Adı
Soyadı

Sınıfı

Yeterli

Yetersiz
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Ek E.1: Genişletilmiş Angoff Yöntemi İçin Görüşme Formu
Standart Belirleme Çalışmasına İlişkin Görüşme Formu

Değerli Meslektaşım,
Bu görüşme formu yürütülen standart Belirleme çalışmasına ve bu çalışmada kullanılan
Genişletilmiş Angoff yönteminin uygulanma sürecine ilişkin görüşlerinizi belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır. Bundan sonra planlanacak standart belirleme çalışmalarına ve araştırmacılara yol
göstermesi açısından görüşleriniz önemlidir. Görüşme Formundan elde edilen veriler yalnızca
bilimsel amaçlarla kullanılacaktır.
Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim.
Hatun Betül OZARKAN
Ankara Üniversitesi
Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Öğrencisi

1) Yürütülen standart belirleme çalışmasında sizden beklenilenler açık bir şekilde ifade
edildi mi?
Açık bir şekilde ifade edilmediğini düşünüyorsanız hangi konularda bilgilendirme
yapılmasını önerirsiniz?
2) İçinde bulunduğunuz uzman grubuyla oluşturduğunuz hedef öğrenci tanımlarını (yeterliyetersiz öğrenci tanımları) yalnız oluşturmak durumunda olsaydınız zorlanır mıydınız?
Zorlanacağınızı düşünüyorsanız hangi konularda grup çalışmasının size katkı sağladığını
düşünüyorsunuz?
3) İlgili standart belirleme çalışmasında, öğrencileri yeterli ve yetersiz olarak
nitelendirirken Türkiye’deki 8. Sınıf öğrencilerinin ortalama performans düzeylerini
düşünmekte zorlandınız mı?
Çalışma sırasında kendi öğrencilerinizin ortalama performans düzeyinden ve bu düzeyle
ilişkili koşullardan (okul, bölge vs. şartları) etkilendiniz mi?
4) Yeterli-yetersiz sınırındaki öğrenci için bir puan kestirmekte zorlandınız mı?
Zorlandıysanız bunun sebebi nedir? (Dereceli puanlama anahtarı, madde, süre. vs)
5) 1.tur sonunda yapılan grup tartışması görüşleriniz üzerinde etkili oldu mu?
Olduysa hangi yönde etkisi oldu?
Bu sürece ilişkin başka önerileriniz var mı?
6) Yöntemi uygularken herhangi bir sorun yaşadınız mı?
Yaşadıysanız hangi süreçlerde yaşadınız? Bu sorunlar sizce nasıl aşılabilir?
7) Bu çalışmanın okul / sınıf ortamında uygulanabilirliğine ilişkin görüşleriniz nedir? Bu
yöntemin, okul/sınıf ortamında kullanışlılığına ilişkin görüşleriniz nedir?
Siz okul içinde kullandığınız ölçme araçları için bu çalışmayı yürütür müsünüz?
8) Bu çalışmayı okul ortamında yürütmenin planladığınız öğretim sürecine etkisi olacağını
düşünüyor musunuz?
Olursa hangi yönde etkisi olur? Hangi boyutlarda olumlu/olumsuz etkisi olur?
9) Bu çalışmanın mesleki gelişiminize etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?
Olduysa hangi yönde ve hangi boyutlarda etkisi oldu?
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Ek E.2: Karşıt Gruplar İçin Görüşme Formu
Standart Belirleme Çalışmasına İlişkin Görüşme Formu

Değerli Meslektaşım,
Bu görüşme formu yürütülen standart Belirleme çalışmasına ve bu çalışmada kullanılan
Karşıt Gruplar yönteminin uygulanma sürecine ilişkin görüşlerinizi belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır. Bundan sonra planlanacak standart belirleme çalışmalarına ve araştırmacılara yol
göstermesi açısından görüşleriniz önemlidir. Görüşme Formundan elde edilen veriler yalnızca
bilimsel amaçlarla kullanılacaktır.
Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim.
Hatun Betül OZARKAN
Ankara Üniversitesi
Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Öğrencisi

1) Yürütülen standart belirleme çalışmasında sizden beklenilenler açık bir şekilde ifade
edildi mi?
Açık bir şekilde ifade edilmediğini düşünüyorsanız hangi konularda bilgilendirme
yapılmasını önerirsiniz?
2) Hedef öğrenci tanımlarını (yeterli-yetersiz öğrenci tanımları) yeterince açık mıydı?
Yalnız oluşturmak durumunda olsaydınız zorlanır mıydınız?
3) Öğrencilerinizi yeterli yetersiz olarak iki gruba ayırmakta zorlandınız mı? Eğer
zorlandıysanız bunun sebebi nedir?
4) Kesme puanı hesaplarken kullandığımız ortanca yöntemi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Elde edilen kesme puanını uygun buldunuz mu?
5) Kesme puanı hesaplarken kullandığımız lojistik regresyon yöntemi hakkında ne
düşünüyorsunuz? Elde edilen kesme puanını uygun buldunuz mu?
6) Yöntemi uygularken herhangi bir sorun yaşadınız mı?
Yaşadıysanız hangi süreçlerde yaşadınız? Bu sorunlar sizce nasıl aşılabilir?
7) Bu çalışmanın okul / sınıf ortamında uygulanabilirliğine ilişkin görüşleriniz nedir? Bu
yöntemin, okul/sınıf ortamında kullanışlılığına ilişkin görüşleriniz nedir?
Siz okul içinde kullandığınız ölçme araçları için bu çalışmayı yürütür müsünüz?
8) Bu çalışmayı okul ortamında yürütmenin planladığınız öğretim sürecine etkisi olacağını
düşünüyor musunuz?
Olursa hangi yönde etkisi olur? Hangi boyutlarda olumlu/olumsuz etkisi olur?
9) Bu çalışmanın mesleki gelişiminize etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?
Olduysa hangi yönde ve hangi boyutlarda etkisi oldu?
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