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1. GİRİŞ 

 
 
 

1.1. Araştırmanın Konusu, Amacı ve Önemi 

 

 

Ölçme, genel anlamıyla herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonuçlarını 

sayı/sembollerle ifade etmektir (Turgut, 1977). Doğrudan gözlenemeyen (gizli/latent) 

değişkenleri ölçmede; hatayı en aza indirmek, ölçmek istediğimiz niteliğe başka 

değişkenleri karıştırmamak ve daha duyarlı ölçme sonuçları elde etmek, her bilim 

alanında geçerlidir. Ölçme araçları, ölçülen büyüklüğün sayılarla ifade edilmesini; 

böylelikle gözlemin daha duyarlı yapılarak objektif ve standart ölçümler elde 

edilmesini sağlar. Ölçme araçlarından elde edilen sonuçlar bireylerin incelenen 

özellik (θ) düzeyleri hakkında değer yargılarına varmada kullanılır. Varılan değer 

yargılarının doğruluğu, ölçme araç veya yöntemlerinin psikometrik özelliklerine 

bağlıdır (Öztuna, 2008).   

 

 

Her ölçme aracında olması istenen psikometrik özellikler; geçerlik, güvenirlik, 

kullanışlılık ve değişime duyarlılıktır. Geçerlilik, ölçme aracının ölçülecek özelliği, 

tam ve doğru olarak, başka özelliklerle karıştırmadan ölçebilmesidir. Bir ölçek 

geliştirme sürecinde, geçerliliğin farklı türleri bulunmakla beraber, bunlardan en 

temel kullanılanları; görünüş geçerliliği (face validity), kapsam geçerliliği (content 

validity), yapı geçerliği (construct validity) ve dışsal geçerlik (external validity)’tir. 

Bu geçerlilik türlerinden analitik olarak değerlendirilen ve belki de en önemlisi 

(içsel) yapı geçerliliğidir.  

 

 

Yapı birbirleriyle ilgili olduğu düşünülen belli öğelerin ya da öğeler arasındaki 

ilişkilerin oluşturduğu bir örüntüdür. Bir ölçeğin yapı geçerliğini belirleme süreci bir 

ölçüde, bilimsel kuram geliştirme süreciyle aynıdır. Yapı geçerliğini belirleme süreci 

aşağıdaki adımları kapsar: i) Ölçek performansını ölçmede kullanılacak yapının 

tanımlanması (kavram-psikolojik yapıyı tanımlama), ii) Tanımlanmış yapının altında 
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yatan teoriden ölçek performansı ile ilgili sınanabilir hipotezler çıkarmak (kavramı 

ya da yapıyı belirleyen ölçek sonuçlarına ilişkin hipotezleri teoriden çıkarma), iii) 

Çıkarılan hipotezleri sınamak için deneysel ve istatistikî çalışmalar yapma ve 

yorumlamalarda bulunmak (Ercan ve Kan, 2004). 

 

 

Ölçeklerin içsel yapı geçerliliklerinin değerlendirilmesinde, faktör analizi ve madde 

yanıt teorisi (MYT) kapsamında Rasch analizi en yaygın kullanılan yaklaşımlar 

arasındadır.  

 

 

Faktör analizi, birbiriyle ilişkisi bulunan bağımlı değişken setinden, daha az sayıda 

anlamlı ve bağımsız değişkenler bulmayı hedefleyen çok değişkenli bir istatistik 

analiz yöntemidir. Faktör analizi’nin ölçek geliştirmede kullanılması ise, ölçekteki 

maddelerin gerçekte araştırılan yapıyı ölçüp ölçmediğini göstermesidir. Faktör 

analizi, analizin amacına göre açıklayıcı (exploratory) ve doğrulayıcı (confirmatory) 

faktör analizi olarak iki grupta incelenir.  

 

 

Açıklayıcı faktör analizi (AFA), temel bir madde setinden yola çıkarak; herhangi bir 

önsel bilgi olmaksızın bu maddelerden oluşturulacak gizli yapı sayısının 

belirlenmesinde kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA)’nde ise temel hipotez, “maddeler ile ait oldukları faktörler arasında bir ilişki 

vardır” biçiminde kurulur. Daha sonra, teorik bilgi, deneysel araştırma ya da her ikisi 

de kullanılarak ilişki yapısına ilişkin önsel bilgi ışığında yukarıdaki hipotez 

istatistiksel olarak test edilir (Öztuna, 2008).  

 

 

Rasch analizi, eldeki veri setinin Georg Rasch tarafından geliştirilen ölçüm modeline 

uyup uymadığını ve başarılı bir ölçüm yapmak için gerekli olan kriterleri ne düzeyde 

sağladığını inceleyen, MYT altında ölçek geliştirme sürecinde yaygın olarak 

kullanılan bir yöntemdir. Bu analizde, Georg Rasch tarafından geliştirilen Rasch 

modelinde, bireyin bir maddeye spesifik bir yanıt verme olasılığı kişinin  düzeyi ile 

madde zorluk parametresi () arasındaki farklılığın lojistik fonksiyonu olarak 

hesaplanır. Bu modelde ’nın yanı sıra bireyin  düzeyi de tahmin edilir.  
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Ölçek geliştirme alanında yapılan çalışmaların bir kısmında içsel yapı geçerliğinin 

sadece faktör analizi / Rasch analizi yaklaşımları ile bazı çalışmalarda ise her iki 

yöntem ile birlikte değerlendirildiği görülmektedir. Bu tez çalışması kapsamında, 

ölçeklerin yapı geçerliliklerinin incelenmesinde faktör analizi ve Rasch analizinin 

benzerlik ve farklılıkları irdelenecektir. Ayrıca sağlık alanında romatoid artritli (RA) 

hastaların “kendine bakım-hareket-ev işleri” alanlarında özürlülük düzeylerinin alt ve 

üst ekstremite açısından ayrı ayrı değerlendirildiği bir ölçme aracı geliştirilecek ve 

içsel yapı geçerliği hem faktör analizi hem de Rasch analizi ile incelenecektir.    

 
 
 

1.2. Faktör Analizi 

 

 

Faktör analizi, birbiriyle ilişkisi bulunan (bağımlı) değişken setinden, daha az sayıda 

anlamlı ve bağımsız değişkenler bulmayı hedefleyen çok değişkenli bir istatistik 

analiz yöntemidir. Faktör analizinin ölçek geliştirmede kullanılması ise, ölçekteki 

maddelerin gerçekte araştırılan yapıyı ölçüp ölçmediğini göstermesidir. Araştırmacı 

incelemek istediği özelliği ölçmek üzere birçok madde oluşturur, bunlar seçilen 

örneklem grubu tarafından yanıtlanır. Faktör analizi ile ölçülmek ve araştırılmak 

istenen yapıya ilişkin faktörler üretilir. Analizin sonuçlarına göre bazı maddeler 

ölçme aracından çıkarılır ve analiz tekrar edilir. Eğer yeni madde eklenmesi 

gerekiyorsa da, veriler yeniden toplanıp analiz gerçekleştirilir. Bu durum, ölçme 

aracı yeterli sayıda madde içeren uygun çözüme ulaşana kadar devam eder 

(Büyüköztürk, 2002). Faktör analizi, analizin amacına göre açıklayıcı (exploratory) 

faktör analizi ve doğrulayıcı (confirmatory) faktör analizi olarak ikiye ayrılır. 

 

 

 

1.2.1. Açıklayıcı Faktör Analizi 

 

 

Açıklayıcı faktör analizi (AFA), temel bir madde setinden yola çıkarak; herhangi bir 

önsel bilgi olmaksızın bu maddelerden oluşturulacak gizli yapı sayısının 

belirlenmesinde kullanılan istatistiksel bir yöntemdir (Öztuna, 2008). Bu yapısı ile 

araştırmacılara faktör yapısını oluşturan hipotezlerin oluşturulmasında yol gösterici 
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olmaktadır. Örneğin; ölçek geliştirirken her bir maddenin diğer hangi maddelerle 

gruplaştığını (benzer amaca yöneldiğini) ve bu gruplara ne derecede bağlandığı 

AFA’nın önemli uygulama alanlarından biridir (Alpar, 2011). 

 

 

Faktör analizi genel olarak beş aşamada gerçekleştirilir:  

 

İlk aşamada, verinin faktörlenebilir bir yapıda olup olmadığı ve gerekli varsayımların 

sağlanıp sağlanmadığı incelenir.  

 

 

İkinci aşamada, faktörleşmeyi gösterecek faktör yükleri matrisi, faktör çıkarma 

yöntemlerinden birisi ile elde edilir. Bu aşamada ilk olarak faktör yüklerinin 

bulunmasında kullanılacak matrise karar verilir. Gözlenen değişkenlerin ölçüm 

birimleri farklılık gösteriyorsa korelasyon, göstermiyorsa kovaryans matrisinden 

yararlanılır. Daha sonra faktör çıkarma yöntemleri arasından temel bileşenler 

yöntemi veya ortak faktör yöntemi seçilir. Ortak faktör analizi bir yöntemler ailesi 

olup en çok olabilirlik yöntemi, temel eksen faktörleştirme yöntemi, alfa 

faktörleştirme yöntemi, görüntü faktörleştirme yöntemi gibi yöntemleri içerir. Temel 

bileşenler yönteminde, verideki tüm varyans dikkate alınırken; ortak faktör analizi 

ailesi, faktör türetmek için ortak varyansın bir kestirimini kullanır. Temel bileşenler 

tarafından türetilen faktörler değişkenlerin doğrusal bileşeni olarak; ortak faktör 

analizi ile elde edilen faktörler gizli değişkenler olarak kavramsallaştırılır. AFA ve 

DFA, ortak faktör analizi ailesi temeline dayalı olarak uygulanır (Alpar, 2011).      

 

 

Üçüncü aşamada, özdeğerlerin incelenmesi, yamaç grafiğinin çizilmesi yaklaşımları 

ile kaç faktörün dikkate alınacağına karar verilir. Özdeğer, her bir faktörün faktör 

yüklerinin kareleri toplamı olup, her bir faktör tarafından açıklanan varyansın 

oranının hesaplanmasında ve önemli faktör sayısına karar vermede kullanılan bir 

katsayıdır. Özdeğer yükseldikçe, faktörün açıkladığı varyans da yükselir 

(Büyüköztürk, 2002). Özdeğerler incelendiğinde, özdeğeri 1’den büyük olan 

faktörler “önemli faktörler” olarak dikkate alınırken, özdeğeri 1’den küçük olan 

faktörler “önemsiz faktörler” olarak nitelendirilerek dikkate alınmazlar. Yamaç 
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grafiği, x ekseninde faktör numaralarının, y ekseninde ise ilgili faktörlerin 

özdeğerleri ya da açıklama yüzdelerinin yer aldığı bir grafik türüdür. Bu yaklaşımda 

eğimin azaldığı ya da değişmezleştiği ya da çok azalan değerlere ulaştığı noktadaki 

özdeğer sayısı kadar faktörün dikkate alınması önerilir (Alpar, 2011). 

  

 

Dördüncü aşamada, uygun faktör döndürme yöntemi kullanılarak faktörler daha 

kolay yorumlanabilecek bir yapıya getirilir. Elde edilen ilk faktör çözümü bazen 

yorumlanabilir basit bir yapıda değildir. Bu gibi durumlarda faktörler döndürülerek 

(faktörlerin referans eksenleri başka bir pozisyona sahip olana kadar döndürülerek) 

daha kolay yorumlanabilir bir konuma getirilebilir. Bu süreç faktör döndürme olarak 

tanımlanır. Döndürme yöntemleri dik (orthogonal) ve eğik (oblique) döndürme 

yöntemleri olarak gruplanabilir. Dik döndürmede eksenler 90 derecelik açılarla 

döndürülürken; 90 derece olmayan açılarla yapılan döndürmeler ise eğik döndürme 

olarak adlandırılır. Dik döndürme yöntemleri döndürülmüş faktörlerin ilişkisiz 

olmasını devam ettirirken; eğik döndürme ilişkili faktörler üretilmesine izin verir. 

Dik döndürme için yaygın kullanılan üç yöntem varimax, quatimax ve equimax 

yöntemleri iken; eğik döndürme için yaygın olarak kullanılan iki yöntem oblimin ve 

promax yöntemleridir (Alpar, 2011).    

 

 

Son aşamada ise, elde edilen bulgular tümel olarak yorumlanır. 

 

 

Faktör analizinde bileşenler (faktörler) bir anlamda çoklu regresyondaki bağımsız 

değişkenlere, bileşenleri oluşturan faktör yükleri de regresyon denklemindeki 

katsayılara benzetilebilir. Yani faktör yükleri; ilgili faktörle ilgili değişken arasındaki 

Pearson ilişki katsayısıdır (Alpar, 2011). Maddelerin yer aldıkları faktördeki yük 

değerlerinin yüksek olması beklenir. Bir faktörle yüksek düzeyde ilişki veren 

maddelerin oluşturduğu bir küme var ise bu bulgu, o maddelerin birlikte bir kavramı-

yapıyı-faktörü ölçtüğü anlamına gelir. Bir değişkenin 0.3’lük faktör yükü, faktör 

tarafından açıklanan varyansın % 9 olduğunu gösterir. Bu düzeydeki varyans dikkat 

çekicidir ve genel olarak, işaretine bakılmaksızın 0.60 ve üstü yük değeri yüksek; 
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0.30-0.59 arası yük değeri orta düzeyde büyüklükler olarak tanımlanabilir ve 

değişken çıkartmada dikkate alınır (Büyüköztürk, 2002).  

 

 

Faktör analizinde üç varyanstan bahsedilir:  

 Ortak faktörlerce açıklanabilen ortak varyans ya da ortak faktör varyansı 

(common variance) 

 Bir değişkende gözlenen varyansı tanımlayan özgül varyans (specific 

variance), 

 Veri setine ilişkin varyansın açıklanamayan kısmını gösteren hata varyansı 

(error variance)  

 

 

Ortak faktör varyansı olarak da isimlendirilen ortak varyans ile özgül varyansın 

toplamı, testin güvenirliğini yorumlamada kullanılır. Bir değişkene ilişkin faktörlerin 

açıkladıkları ortak varyans (communality), değişkenin faktör yük değerlerinin 

kareleri toplamına eşittir. Ortak faktör varyansı, maddelerin faktörlerle olan çoklu 

korelasyonunun karesi ile de açıklanmaktadır. Ortak faktör varyansının yüksek 

olmasının modele ilişkin açıklanan toplam varyansı arttıracağı dikkate alınmalıdır 

(Büyüköztürk, 2002). 

 

 

 

1.2.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 

 

Çoğu araştırmada, gizli ve gözlenen değişkenlerin birbirlerine etkileri hakkındaki eş 

zamanlı hipotezleri test etmek ve ölçüm hatalarını hesaba katmak için uygun bir 

model kurmak önemlidir. Bu amaç doğrultusunda yapısal eşitlik modellemesi 

(YEM), gözlenen ve gizli değişkenler arasındaki ilişkileri, yani ölçüm modellerini 

test etmek ve gizli değişkenler arasındaki ilişkilerin yapısal modelini incelemek için 

kullanılan genel ve geniş bir analizler ailesidir. Bu noktada YEM, açıklayıcılıktan 

çok doğrulayıcı bir yöntemdir ve YEM’de değişkenler arasındaki nedenselliğin 

yapısal olarak tahmin ve test edilmesi söz konusudur. Temel teorileri test eden nicel 

bir metot olduğu ve çoğu disiplinde mevcut olan ölçüm hatasını açıkladığı için, 
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YEM’in geniş bir kullanım alanı vardır. YEM, doğrudan ölçülemeyen yapıları ve 

ölçümün potansiyel hatalarını içerebilen çoğu modeli içine alan genel bir ifadedir. 

(Erkorkmaz ve ark., 2012)  

 

 

YEM’e dayalı DFA’nın amacı, önceden belirlenen ilişki örüntülerinin veri tarafından 

doğrulanıp doğrulanmadığını ortaya koymaktır. DFA’da temel hipotez, “maddeler ile 

ait oldukları faktörler arasında bir ilişki vardır” biçiminde kurulur. Daha sonra, teorik 

bilgi, deneysel araştırma ya da her ikisi de kullanılarak ilişki yapısına ilişkin önsel 

bilgi ışığında yukarıdaki hipotez istatistiksel olarak test edilir. Hayme (2015) 

tarafından yapılan yüksek lisans tezinde YEM terminolojisi ve DFA ile ilgili teorik 

bilgiye detaylı olarak yer verilmiştir (Hayme, 2015).   

 

 

Klasik istatistiksel yöntemler, analizin önemliliğini belirlemek için tek bir 

istatistiksel test kullanırken; DFA verinin modele uyumunu belirlemek için çeşitli 

istatistiksel testlerden yararlanır. Modelin uyum istatistikleri yardımıyla faktörlerin 

gerçekten bu maddelerden oluşup oluşmadığına karar verilir. Uyum istatistikleri, 

modelin kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin sınır değerler kullanılarak yorumlanır. 

En yaygın kullanılan uyum iyiliği istatistikleri, uyum iyiliği indeksi (Uİİ), 

düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi (DUİİ), karşılaştırmalı uyum indeksi (KUİ), Tucker-

Lewis indeksi (TLİ), Yaklaşımın Hata Kareler Ortalaması Karekökü (YHKOK), 

Artık Kareler Ortalaması Karekökü (AKOK) ve Ağırlıklandırılmış Ortalama 

Artıkların Karekökü (AOAK)’dir. Bunların ilk dördünün değerlerinin 0.90’dan 

büyük olması, kabul edilebilir bir uyum, 0.95’den büyük olmaları ise iyi bir uyum 

olduğunun göstergesi olarak kabul edilir. YHKOK, AKOK ve AOAK’da ise söz 

konusu değerlerin 0.05’in altında olması iyi bir uyum, 0.08’in altında olması ise 

kabul edilebilir bir uyum olduğunu gösterir (Öztuna, 2008). 

 

 

AFA ve DFA’da parametre kestirimlerinde en sık kullanılan yöntem, en çok 

olabilirlik yöntemidir (maximum likelihood method, ML). Ancak verilerin normal 

dağılım göstermediği veya kategorik değişkenlerin olduğu durumda en çok olabilirlik 

yönteminden başka bir yöntemin seçilmesi gerekmektedir. Bu yöntemler, 
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ağırlıklandırılmış en küçük kareler (Weighted Least Squares, WLS), robust 

ağırlıklandırılmış en küçük kareler (Robust Weighted Least Squares, WLSMV) veya 

ağırlıklandırılmamış en küçük kareler (Unweighted Least Squaresi, ULS) 

yöntemleridir (Hayme, 2015). 

 

 

 

1.2.3. Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizinin Karşılaştırılması 

 

 

AFA, çok sayıdaki değişkenin altında yatan temel boyutları ortaya çıkarmak 

amacıyla yapılmaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkiye bir değişkenin herhangi bir 

faktörle ilişkisi neden olabilir. Dolayısıyla bir ön beklenti olmaksızın faktör 

ağırlıkları temelinde verinin faktör yapısı belirlenir (Öngen, 2010). DFA, belirlenen 

bu faktörler arasında yeterli düzeyde ilişkinin olup olmadığını, hangi değişkenlerin 

hangi faktörlerle ilişkili olduğunu, faktörlerin birbirlerinden bağımsız olup 

olmadığını, faktörlerin modeli açıklamakta yeterli olup olmadığını sınamak için 

kullanılır (Erkorkmaz ve ark., 2012). Bu açıdan değerlendirildiğinde AFA’da kaç 

adet faktörün yer alacağı bilinmezken, DFA’da faktör sayısı bilinerek bu yapı test 

edilir. 

 

 

AFA’nin kullanılmasındaki neden araştırmacının maddelerin hangi faktöre 

yükleneceği ya da ölçeğin boyutunun ne olacağı konusunda sınırlı bilgiye sahip 

olmasıdır. Bundan dolayı, AFA ölçek geliştirmenin ilk aşamasında kullanılan bir 

yöntem olmaktadır (Ergöçen, 2006). DFA ise AFA’da tanımlanan yapının yeni bir 

örnekte çalışıp çalışmadığını kontrol etmede ikinci adım olarak kullanılabilir. 

DFA’nın öncelikli amacının, önceden tanımlanan bir faktör modelinin gözlenen veri 

seti ile uyuşma yeteneğini saptamak olduğu göz önüne alınarak, dört ana amaç için 

kullanıldığı belirtilmektedir. Bunlar, test araçlarının psikometrik değerlendirmesi, 

yapı geçerliliği, metot etkileri ve ölçüm değişmezliği hesaplamalarıdır (Erkorkmaz 

ve ark., 2012). 
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AFA, verideki yapıyı belirlemeye ve herhangi bir kısıtlama getirmeksizin hipotezleri 

belirlemeye yarar. DFA, daha teorik olarak yürütülür ve genellikle aşikar hipotezleri 

test etmede kullanılır. Bundan dolayı AFA ile elde edilen iyi bulguların, AFA’ya 

oranla daha katı bir süreci barındıran DFA’da sorun teşkil etmesi olasıdır. DFA bu 

noktada araştırmacıya, göz önünde bulundurmadığı ilişki ağlarını birer çözüm olarak 

sunduğundan dolayı, araştırmanın daha sağlam bir temel üzerine oturmasına katkı 

sağlamaktadır. Dolayısıyla literatürde yapılan çalışmalarda, AFA ile elde edilen 

bulgulara DFA uygulanması, DFA’nın doğası gereği alternatif çözüm önerilerini 

ortaya koyacaktır (Erkorkmaz ve ark., 2012). 

 

 

 

1.3. Rasch Analizi 

 

 

Rasch analizi, eldeki veri setinin Georg Rasch (1960) tarafından geliştirilen ölçüm 

modeline uyup uymadığını ve başarılı bir ölçüm yapmak için gerekli olan kriterleri 

ne düzeyde sağladığını inceleyen, MYT altında ölçek geliştirme sürecinde yaygın 

olarak kullanılan bir yöntemdir (Doğanay Erdoğan, 2012). Rasch analizi, veri seti 

Rasch modelinin beklentilerine uyum sağladığı durumda sıralı ölçekle elde edilmiş 

yanıtların, aralık değişkenine dönüşümünü sağlayarak, bireylerin doğru bir şekilde 

değerlendirilmesine yardımcı olur. Madde ya da birey modele uyum sağlamazsa, 

bunların nedenlerinin araştırılması gerekmektedir (Öztuna, 2008).  

 

 

Elhan ve Atakurt (2005), yaptıkları çalışmada ölçeklerin değerlendirilmesinde neden 

Rasch Analizi’nin kullanılması gerektiği üzerinde durmuşlar ve klasik yöntemlere 

göre Rasch Analizi’nin avantajlarından bahsetmişlerdir. Yazarların ifade ettiği gibi, 

çoğu zaman klasik yöntemlerle anket veya ölçekler değerlendirildiğinde, 

araştırmanın yapısında bulunan ayrıntılar ve karmaşık yapı; anket veya testlerde 

kullanılan kategoriler arasındaki farkların eşit olmaması, maddelerin hepsinin eşit 

zorlukta olmaması; kayıp verilerle başa çıkamama, maddelere verilen beklenmedik 

cevapların belirlenememesi, örneklemden bağımsız madde zorluk düzeylerinin ve 

testten bağımsız kişi yetenek düzeylerinin kalibrasyon gerekliliği, ham puanların 

doğrusal ölçek üzerinde ifade edilmemiş olması, kişi ve madde puanları için ortak 
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ölçek seçiminin gerekliliği gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkarılamamaktadır. 

Sonuçların ham puan olarak verildiği durumlarda aritmetik işlemler 

uygulanamadığından, bunlar gerçek ölçümler olmamaktadır. Bu nedenle, kişilerin, 

maddelerin veya grupların birbirleriyle karşılaştırılmasında tutarlı sonuçlar vermez. 

MYT altında yer alan yöntemlerden birisi olan Rasch modelini kullanarak ölçeklerin 

değerlendirilmesiyle yukarıda bahsedilen tüm problemlere çözüm getirilmiş 

olunmaktadır. Bu nedenle, anket veya ölçeklerin değerlendirilmesinde sıralı ölçeğe 

sahip ham puanlar yerine, Rasch dönüşümlü aralık ölçekli puanların kullanılması ve 

aritmetik işlemlerin bu puanlar üzerinden yapılması daha doğru olmaktadır (Elhan, 

Atakurt, 2005). 

 

 

Rasch modeli (İkili Rasch modeli), iki sonuçlu (evet/hayır, var/yok, 

katılıyorum/katılmıyorum vb.) maddeler için geliştirilmiş olup; bu modele kısaca 

Rasch Model de denilmektedir (RM). İki sonuçlu maddeler, tek basamaklı maddeler 

olarak da adlandırılmaktadır. Eğer bireyler bu tek basamağı başarı ile 

gerçekleştirirlerse 1 puan, gerçekleştiremezlerse 0 puan almaktadırlar. Rasch 

modelinde, bireyin bir maddeye spesifik bir yanıt verme olasılığı kişinin  düzeyi ile 

 arasındaki farklılığın lojistik fonksiyonu olarak hesaplanır. Bu modelde ’nın yanı 

sıra bireyin  düzeyi de tahmin edilir. Bu modelde i. bireyin j.inci maddeye x yanıtı 

verme olasılığı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Yüksel, 2012): 

 

                        P(X=    / θ  ) =      
        θ       

      θ      
  , x=0,1 (Eşitlik 1.1) 

 

Eşitlikteki θ ve  toplanabilir özelliktedir. Bu da aynı logit biriminde ve aralıkta 

olduklarını gösterir. Değerleri -∞ ve +∞ arasında olup; uygulamalarda ±3 aralığında 

değerlendirilir (Wang, 2010). 

 

 

  



11 

 
 

Rasch modeli aşağıdaki varsayımlara sahiptir: 

 

 Ölçeği oluşturan maddelerin tümü tek bir özelliği ölçmelidir. Yani ölçülen 

özellik tek boyutludur. Eğer tek boyutluluk sağlanmıyorsa doğru ölçüm 

yapılamaz. 

 Maddelere doğru yanıt verme olasılığı, θ düzeyi arttıkça monoton olarak 

artar. 

 Belirli bir θ düzeyinde, maddelere verilen yanıtlar birbirinden bağımsız 

olmalıdır (Yerel Bağımsızlık). 

 Kişilere ve maddelere ait toplam skorlar sırasıyla kişi ve madde 

parametrelerinin yeterli istatistikleridir (Doğanay Erdoğan, 2012) 

 

 

RM, ilk olarak iki sonuçlu maddeler için geliştirilmiş olsa da, çok sonuçlu maddeler 

için de kullanılabilecek modellere sahiptir. Bunlardan ilki kısmı kredi modeli 

(KKM), ikincisi sıralı sonuçlu model (SSM)’dir. SSM ve KKM arasındaki en temel 

farklılık, SSM’de aynı yanıt formatının ölçme aracındaki tüm maddeler için geçerli 

olduğunun ve eşik değerleri arasındaki farklılığın tüm maddeler için eşit olduğunun 

varsayılmasıdır. Örneğin, birinci ve ikinci kategoriyi birbirinden ayıran eşik değeri 

ile ikinci ve üçüncü kategoriyi birbirinden ayıran eşik değeri arasındaki uzaklık, tüm 

maddeler için eşittir. 

 

 

Rasch analizi farklı durumlarda kullanım alanına sahiptir. Bunlar; yeni bir ölçeğin 

geliştirilmesi, var olan bir ölçme aracının psikometrik özelliklerinin 

değerlendirilmesi, sıralı sonuçlu olarak elde edilmiş yanıtların aralık ölçeğe 

dönüştürülerek yorumlanması, bilgisayar uyarlamalı test için soru bankalarının 

oluşturulmasıdır. Bu alanların her biri için aşağıdaki standart protokolün yerine 

getirilmesi gerekmektedir: 

 

 

 Tek boyutluluk için ölçme aracının iç tutarlılığının test edilmesi 

 Ölçme aracındaki maddelerin modele uyumunun incelenmesi 

 Maddelerin değişmezlik özelliğini sağlayıp sağlamadığının test edilmesi 
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 (Çok sonuçlu maddeler için) Maddelere ilişkin eşik değerlerinin sıralı olup 

olmadığının test edilmesi 

 Madde işlev farklılığının (MİF)’in test edilmesi 

 

(Öztuna,2008). 

 

 

 

1.4. Yapı Geçerliğinin Değerlendirilmesinde Faktör Analizi ve Rasch Analizi 

Örnekleri 

 

 

Literatür incelendiğinde yapı geçerliğinin değerlendirilmesinde faktör analizi ve 

Rasch analizinin tek tek ya da birlikte kullanımına ilişkin örnekler bulunmaktadır.  

 

 

Maffini ve Wong, 2014 yılında yaptıkları çalışmada etnik azınlık bireylerin, ait 

oldukları kültürler hakkında nasıl hissettikleri üzerine bir araştırma yapmışlardır. Bu 

konuyu incelemek üzere, iki yeni ölçüm oluşturmuşlardır. FACS-ES (Feelings About 

Culture Scale-Ethnic Culture) ve FACS-MAC (Feelings About Culture Scale-

Mainstream American Culture)’ın her ikisi de, 10 pozitif ve 10 negatif etki maddeleri 

olmak üzere toplam 20 madde içermektedir. Altı çalışma içerisinde, FACS-EC ve 

FACS-MAC’ın faktör yapısını, geçerliliğini ve güvenirliğini incelemişlerdir. AFA ve 

DFA, her iki ölçek için de birbiriyle ilişkili olan iki faktörlü yapıyı ortaya çıkarmıştır. 

 

 

Saboonchi ve arkadaşları (2013), yaptıkları çalışmada meme kanseri hastalarında 

“Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği”nin İsveç versiyonunun yapı geçerliliğini 

değerlendirmişlerdir. Ölçeğin orjinali iki boyutludur; 7 madde anksiyeteyi ölçerken, 

7 madde de depresyon alt boyutunu ölçer. Yapılan çalışmada “Hastane Anksiyete ve 

Depresyon Ölçeği” için, Zigmond ve ark.ları tarafından önerilen tek boyutlu model, 

Razavi ve ark.ları tarafından önerilen iki boyutlu model ve bu ölçek için yapılan 

birkaç DFA’da önerildiği gibi üç faktörlü yapı üzerinde çalışılmıştır. Üç faktörlü 

yapıda, negatif duygusallık (negative affectivity) da hesaba katılmıştır ve anksiyete 

ve depresyon alt boyutlarıyla ilişkilidir. Elde ettikleri örnekleme DFA uygulayarak, 

bu üç yapıyı inceleyip, karşılaştırmışlardır. Yaptıkları analiz sonucunda, meme 
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kanseri hastalarında bu ölçeğin tek boyutlu yapısının kullanılabileceği teorik ve 

deneysel olarak doğrulanmıştır.  

 

 

Aytaç ve Öngen (2012), yaptıkları çalışmada Furman (1998) tarafından geliştirilen 

“Yeni Çevresel Paradigma Ölçeği”nin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerini 

yapmışlardır. İlk olarak AFA uygulayarak faktörleri belirlemişler ve daha sonrasında 

DFA ile faktör yapılarının uygunluklarını test etmişlerdir. Elde ettikleri uyum 

indeksleri sonucunda, daha önce yapılan çalışmalara benzer sonuçlar elde ettiklerini, 

faktör yapısının uygun bulunduğunu belirtmişlerdir. 

 

 

Erkorkmaz ve ark. (2012), DFA ve uyum indeksleri üzerine yaptıkları çalışmada, 

AFA sonuçları iyi olan bir çalışmanın DFA sonuçlarının kötü olabileceğini 

göstermişlerdir. Gerekli düzeltmeleri yaptıkları modelde uyum indekslerinin 

iyileştiğini belirtmişler ve yapısal geçerliliğin sınanmasında, modelin daha kullanışlı 

ve geçerli olması için, AFA’ya ait bulguların, DFA ile test edilip gerekirse model 

düzeltmesine gidilmesini önermişlerdir. 

 

 

Stevelink ve arkadaşları, 2012 yılında yaptıkları bir çalışmada, Sosyal Katılım 

Ölçeği’nin kısaltılmış biçiminin geliştirilmesi ve geliştirilen kısa ölçeğin mümkün en 

iyi uyumla faktör yapısını belirlemek üzerinde durmuşlardır. Bu ölçek, katılım 

kısıtının seviyesini ölçmek amacıyla kullanılır ve 18 maddeden oluşmaktadır. 

Yaptıkları uygulamada öncelikle, ölçek ile ölçülen boyutları açıklamak amacıyla 

AFA uygulamışlardır. İkinci aşamada ise, ölçeğin farklı çalışma gruplarında aynı 

boyutluluk yapısına sahip olduğunu göstermek ve araştırma verisine uyum gösteren 

en iyi modeli belirlemek amacıyla DFA uygulamışlardır. AFA sonuçlarına göre, 5 

maddenin ölçekten çıkarılmasını uygun bulmuşlar ve bu işlem sonrası kalan 13 

maddenin iki faktörlü bir yapı gösterdiğini belirtmişlerdir. DFA uyguladıklarında ise 

ölçek ile kısaltılmış biçiminden elde edilen puanların korelasyonunun yüksek 

olduğunu göstermişlerdir. 
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Cihan Güngör, Yılmaz ve Balcı Çelik (2011) yaptıkları çalışmada, Romantizm ve Eş 

Seçimi Tutum Ölçeği (REST)’nin Türkçe’ye uyarlanması ile ölçeğin geçerlik ve 

güvenirlik çalışmasını yapmışlardır. Çalışmada, REST Ölçeği’nin yapı geçerliğini 

incelemek için temel bileşenler analizi (TBA) uygulayarak faktör analizi 

yapmışlardır ve varimax döndürme tekniğini kullanmışlardır. 28 maddeden oluşan 

ölçeğin, yedi alt faktörde toplandığı ve toplam varyansın %49,84’ünü açıkladığı 

görülmüştür. 

 

 

Karakaya ve Ülper (2011) yaptıkları çalışmada, Yazma Anksiyete Ölçeğini (Writing 

Anxiety Scale) değerlendirmişlerdir. Öncelikle, AFA uyguladıkları verilerinde, daha 

sonra AFA’dan elde ettikleri yapıyı doğrulamak amacıyla DFA uygulamışlardır. 

AFA’dan elde ettikleri sonuçlara göre, 35 maddeli ölçeğin toplam varyansın 

%49’unu açıkladığını ve ölçeğin tek boyutlu olduğunu belirtmişlerdir.  DFA ile de 

inceledikleri yapının, bütün uyum indeksi değerlerinin kabul edilebilir sınırlarda 

olduğunu ve ölçeğin geçerli-güvenilir olduğunu göstermişlerdir. 

 

 

Persson, Sunnerhagen ve Lundgren-Nilsson 2014 yılında felçli hastalar için modifiye 

postural değerlendirme ölçeği (The modified version of the postural assessment scale 

for stroke patients (SwePASS) : Postural Stroke Study in Gothenburg (POSTGOT)) 

üzerinde çalışmışlardır. 150 hasta üzerinde uyguladıkları ölçek, 0’dan 3’e kadar 4 

kategoride değerlendirilen toplam 12 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin içsel yapı 

geçerliği Rasch analizi kapsamında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, modifiye 

SwePASS ölçeğinin tek boyutlu olduğunu göstermişlerdir ve ölçeğin felçli hastalarda 

postural kontrol için kullanılabileceğini öne sürmüşlerdir. 

 

 

Shea, Tennant ve Pallant (2009), Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASS-

21)’nin RM ile analiz edilmesine dair yaptıkları çalışmada, 21 maddeden oluşan ve 

iki farklı uygulama yönteminden yararlanan (kalem ve kağıt versiyonu, web-tabanlı 

versiyonu) DASS-21 ölçeğinin psikometrik özelliklerini incelemişlerdir. Üç madde 

çıkarıldıktan sonra elde edilen ölçeğin psikometrik özeliklerinin yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir.  
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Pallant, Miller ve Tennant (2006), epidemiyolojide ve klinik çalışmalarda yaygın 

olarak kullanılan 10 maddeli bir doğum sonrası kendini bildirim ölçeği olan 

“Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EPDS)” üzerinde çalışmışlardır. Bu 

ölçeğin,  tek bir toplam skor yerine depresif duygular ve anksiyete gibi iki ayrı 

boyutta değerlendirilebileceği önerisi gündeme gelmiştir. Çalışmanın sonucunda ise, 

orjinali 10 maddeden oluşan EPDS ölçeğinin, depresyonu tekboyutlu ölçmek için 

uygun olmadığını belirtmişlerdir. Pallant ve arkadaşları’nın uyguladıkları Rasch 

Analizi, EPDS ölçeğinin 8 madde olarak revize edilmiş şeklinin psikometrik olarak 

çok daha sağlam bir ölçek olduğunu göstermiştir.  

 

 

Tatar ve arkadaşları (2013), yaptıkları çalışmada CES-Depresyon Ölçeği’nin (The 

Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale) Türkçe formunun çocuk ve 

ergenlerde kullanımının uygunluğunu araştırmışlardır ve ölçeğin psikometrik 

özelliklerini ortaya koymuşlardır. Yapılan çalışmada, maddelerin incelenmesinde 

klasik kuramın yanı sıra MYT’den de faydalanılmıştır. Yazarlar, KTT’den daha fazla 

bilgi edinmek amacıyla MYT’yi kullandıklarını, çünkü KTT’nin maddeleri ve ölçeği 

incelemede daha güçsüz bilgiler sağladığını belirtmişlerdir. Ölçeğin yapı geçerliliğini 

analiz etmek amacıyla, AFA ve DFA uygulamışlardır. Yaptıkları çalışmanın 

sonucunda, CES-D ölçeğinin çocuk ve gençlerdeki depresyonu ölçmede çok etkili 

olmamasına rağmen, alternatif bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği ortaya 

konmuştur. 

 

 

Williams, Onsman ve Brown, 2012 yılında yaptıkları çalışmada, Paramedik 

Mezunlarının Nitelikleri Ölçeği’nin (Paramedic Graduate Attribute Scale) yapı 

geçerliğini incelemek için Faktör Analizi ve Rasch Analizi uygulamışlardır. Faktör 

Analizi ve Rasch Analizi sonuçlarına göre yaptıkları yorumlarda, toplam madde 

sayısını 38’den 31’e düşürdüklerinde ve 7 faktör oluşturulduğunda, ölçeğin tek 

boyutlu, güvenilir ve geçerli olduğunu belirtmişlerdir. 
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Nilsson, Jonsdottir, Pallant ve Ahlborg Jr, 2012 yılında yaptıkları çalışmada, 4 alt 

boyutta incelenen toplam 22 maddeden oluşan Shirom-Melamed Tükenmişlik 

Anketi’ni incelemişlerdir. İçsel yapı geçerliliğini incelemek amacıyla faktör analizi 

ve Rasch analizi uygulamışlardır. DFA ve Rasch Analizi’ne göre, orijinal 22 

maddelik ölçeğin boyutluluğu ile ilgili problemler olduğu ortaya konmuştur. Yapılan 

analizler sonucunda anketten 4 maddenin çıkartılmasına karar verilmiştir. Revize 

edilmiş 18 maddeli ölçekten elde edilen toplam ham skorun, tükenmişliği belirlemek 

için yeterli bir istatistik olduğunu ve aralık ölçek dönüşümünün uygun olduğunu 

belirtmişlerdir. Sonuç olarak, elde edilen ölçeğin klinik kitlelerde tükenmişlik ve 

depresyonun semptomlarını ayırmada kullanılabileceğini ancak elde edilen 

sonuçların başka çalışmalarla da doğrulanması gerektiğini belirtmişlerdir. 

 

 

Turner, Betz, Edwards ve Borgen (2010), yaptıkları çalışmada, öz yetkinlik (öz 

yeterlik) veya güven düzeyini ölçmede yaygın olarak kullanılan “Holland Mesleki 

Tercih Envanteri”nin altı boyutu için madde ve ölçek özelliklerini 

değerlendirmişlerdir. Altı tekboyutlu ölçeği destekleyen AFA ve DFA’yı takiben, 

KTT ve MYT’nin her ikisi de maddelerin ve ölçeğin psikometrik özelliklerini 

değerlendirmede kullanılmıştır. MYT’yi kullanarak, bireysel farklılıklar hakkındaki 

bilgilerin çoğunluğunun, daha çabuk ve etkili elde edilebildiğini belirtmişlerdir. 

 

 

Öztuna (2008), doktora tez çalışması kapsamında bel ağrılı ve diz osteoartritli 

hastaların özürlülük değerlendirmesinde kullanılmak üzere soru bankaları 

geliştirmiştir. Önsel tekboyutluluk incelemesinin AFA ve DFA ile gerçekleştirildiği 

çalışmada, ölçme araçlarının psikometrik özellikleri Rasch analizi ile incelenmiştir. 

Sonuç olarak, Rasch analizi kapsamında elde edilen soru bankalarının özürlülük 

değerlendiriminde güvenilir biçimde kullanılabileceği ortaya konmuştur. 

 

 

Pallant ve Tennant, 2007 yılında yaptıkları çalışmada, Hastane Anksiyete ve 

Depresyon Ölçeği’nin (HADS), psikometrik özelliklerini RM ile incelemişlerdir. 

Ölçek toplamda 14 maddeden oluşmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, ölçekte 

bazı maddelerin eşik değerlerinin sıralı olmaması durumu hariç geçerli olduğu ve 
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MİF gösteren madde bulunmadığı gözlenmiştir. Sadece maddelerden birinin 

uyumsuz olduğu konusunda şüphe duymalarına rağmen, tümel olarak uyumun yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Ölçeğin tekboyutluluk varsayımının incelenmesinde, faktör 

analizi ve Rasch analizi sonuçlarının farklı olduğunu söylemişlerdir. Rasch modeli, 

tekboyutlu yapıyı desteklerken, DFA tekboyutlu yapının uygun olmadığını 

göstermiştir. Sonuç olarak ölçeğin, kas iskelet rehabilitasyon hastalarında psikolojik 

distresi ölçmek için uygulanabilir olduğunu vurgulamışlardır ve yaptıkları çalışmanın 

sonucunda, diğer klinik gruplarda da HADS ölçeğinin Rasch analizinin yapılması 

gerektiğini önermişlerdir.  

 

 

Ergöçen (2006), psikoloji alanında kullanılmak üzere yeni bir ölçek geliştirme 

çalışması yapmış ve AFA ile ölçeğin alt boyutlarını değerlendirmiştir. Geliştirdiği 

ölçeğin yapısal geçerliliğinin de tekboyutlu Rasch analizi sonuçlarına göre uyumlu 

bulduğunu ortaya koymuştur. 

 

 

Piquero, Macintosh, Hickman (2000), yaptıkları çalışmada ölçek geçerliliğinde 

klasik yöntemlerden AFA ve DFA uygulamışlar ve modern yöntem olarak da 

MYT’yi incelemişlerdir. MYT’nin, faktör analizine göre daha iyi bir araç olduğunu 

belirtmişler ancak analizin amacına göre, faktör analizi ile MYT’nin beraber de 

kullanılabileceğini vurgulamışlardır. Yazarlar, ölçek geçerliğinin 

değerlendirilmesinde, klasik yaklaşımlara göre, MYT modelleri ve özellikle RM’nin 

birçok avantaja sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Başlıca avantajı, RM’de, ’nın 

örneklemden bağımsız olmasıdır, yani, bu parametre, ’nın dağılımına bağımlı 

değildir (Madde ve birey parametrelerinin birbirinden ayrılabilirliği özelliği, faktör 

analizi gibi korelasyonel geçerlik yöntemlerinde geçerli değildir). RM’nin bu 

özelliği, örneklemler üzerinde geçerli karşılaştırmalar yapmaya izin verir. İkinci 

avantajı, farklı gruplar için sistematik olarak daha zor veya daha kolay maddelerin 

belirlenmesinde, MİF’in farklı türlerinin ortaya çıkarılabilmesidir. MYT’nin üçüncü 

avantajı ise, araştırmacılara, yanıtlar üzerinde istatistiksel olarak önemli etkiye sahip 

bütün yetenek/davranış boyutlarını hesaba katıp katmadıklarını belirlemelerine izin 

vermesidir (Piquero, MacIntosh, Hickman, 2000).  
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 
 

 

 

Bu tez çalışmasının amacı, romatoid artritli (RA) hastalarda “kendine bakım-hareket-

ev işleri” alanlarında özürlülük düzeylerinin alt ve üst ekstremite açısından ayrı ayrı 

değerlendirildiği bir ölçme aracının geliştirilmesi ve içsel yapı geçerliliğinin, hem 

faktör analizi yöntemleri hem de Rasch Analizi ile değerlendirilmesidir.  

 

 

Çalışma kapsamında öncelikli olarak ölçme aracında yer alması düşünülen maddeler, 

RA’lı hastaların değerlendiriminde kullanılan mevcut ölçekler incelenerek 

belirlenmiştir. Bu inceleme sonucunda Dünya Sağlık Örgütü Özürlülük 

Değerlendirme Çizelgesi II (World Health Organization-Disability Assessment 

Schedule II - WHODAS-II), Nottingham Sağlık Profili (Nottingham Health Profile - 

NHP), Sağlık Değerlendirme Anketi (Health Assessment Questionnaire - HAQ) ve 

Artrit Etki Ölçüm Skalası 2 (Arthritis Impact Measurement Scales 2 - AIMS2) 

ölçeklerinde yer alan ve “kendine bakım-hareket-ev işleri” alanlarına spesifik olan 

maddelerin kullanılmasına karar verilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçekler hakkında 

özet bilgi aşağıda sunulmuştur. 

 

 

WHODAS-II: Tıbbi tanıdan bağımsız olarak, bireyin faaliyet düzeyinde ve topluma 

katılımında yaşadığı kısıtlılıkları tespit edebilmek amacıyla geliştirilen ölçekte 36 

madde yer almaktadır. Birçok kültürde ortak olarak önemli sayılan faaliyetleri içeren 

6 alandan (anlama ve iletişim kurma, hareket etme-bir yerden bir yere gitme, kendine 

bakım, insan ilişkileri, yaşam faaliyetleri, toplumsal yaşama katılım) oluşmaktadır. 

Tüm bu alanlarla ilgili maddelerde kişinin son bir ayda o faaliyet sırasında ne kadar 

güçlük çektiği sorgulanmakta, yanıtlar 1–5 arasında (1: hiç, 5: aşırı/hiç 

yapamıyorum) puanlanmaktadır (Öztuna, 2008).  

 

 

Tez çalışması kapsamında “kendine bakım-hareket-ev işleri” alanlarına spesifik 

olması bakımından ölçeğin “hareket etme-bir yerden bir yere gitme (5 madde)”, 

“kendine bakım (4 madde)” ve “yaşam faaliyetleri (4 madde)” alt alanlarında yer 
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alan maddeler ile insan ilişkileri alanında yer alan “wd45-Son 30 gün içinde cinsel 

yaşamda ne kadar güçlük çektiniz?” maddesi ölçme aracına dahil edilmiştir. 

 

 

NHP: Kişinin kendisinin algıladığı sağlık durumunu fiziksel, emosyonel ve sosyal 

açılardan ölçmeyi amaçlayan jenerik bir yaşam kalitesi ölçeğidir. Her biri evet/hayır 

şeklinde yanıtlanan toplam 38 maddeden oluşmaktadır (Öztuna, 2008). 

 

 

Tez çalışması kapsamında “kendine bakım-hareket-ev işleri” alanlarına spesifik 

olması bakımından ölçekte yer alan “n10-Sadece ev içinde yürüyebiliyorum”, “n11- 

Öne eğilmek benim için zor oluyor”, “n14-Hiç yürüyemiyorum”, “n17-Merdiven 

inip çıkmakta zorlanıyorum”, “n18-Bazı şeylere, yerlere uzanmak, yetişmek zor 

oluyor”, “n25-Kendi kendime giyinmek zor oluyor”, “n27-Uzun süre ayakta durmak 

bana zor geliyor”, “n35-Dışarıda yürümek için yardıma ihtiyacım var” maddeleri 

ölçme aracına dahil edilmiştir. 

 

 

HAQ: HAQ, 8 bölüm (giyinip kuşanma, doğrulma, yemek yeme, yürüme, hijyen, 

uzanma, kavrama ve günlük işler) şeklinde 20 maddeden oluşan, günlük yaşam 

aktivitelerini değerlendiren bir fiziksel özürlülük ölçeğidir. Her madde 0–3 arası (0: 

hiç zorluk çekmeden yapıyorum, 3: hiç yapamıyorum) puanlanmaktadır (Öztuna, 

2008). 

 

 

Tez çalışması kapsamında ölçekte yer alan tüm maddeler, ölçme aracına dahil 

edilmiştir.  

 

 

AIMS 2: AIMS, Meenan ve arkadaşları tarafından 1980’de geliştirilmiştir. Toplam 

67 sorulu, 9 bölümden oluşan, her sorunun 2-6 seçeneğinin bulunduğu bir genel 

sağlık durumu ölçeğidir. Hareketlilik, yürüme ve eğilme, el ve parmak hareketleri, ev 

işleri, sosyal aktivite, kendine bakım, ağrı, gerginlik düzeyi ve ruh haliyle ilgili 9 

bölüm, 46 soruyu içerir. Ek olarak 21 soru, genel sağlık durumu ve demografik 

durumu sorgulamaktadır. AIMS, fiziksel durum yanında sosyal ve psikolojik durum 

değerlendirimi yapması nedeniyle genel sağlık ölçeği olma niteliğine sahiptir. 
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Geçerlilik, güvenilirlik ve değişime duyarlılığı gösterilmiş olup, yaygın kullanılan bir 

ölçektir. Üç bölüm (kol hareketleri, iş, aile ve arkadaş desteği) eklenerek 

genişletilmiş ölçek AIMS2 olarak adlandırılmıştır (Kaskatı, 2011).  

 

 

Tez çalışması kapsamında ölçekte yer alan el ve parmak hareketleri alanında yer 

alan toplam 5 madde ölçme aracına dahil edilmiştir.  

 

 

Ölçme aracında yer alan maddeler, alan uzmanı tarafından RA’lı hastalar için 

“kendine bakım-hareket-ev işleri” alanlarında; alt, üst ve alt&üst ekstremitedeki 

özürlülük düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla ayrı ayrı gruplandırılmıştır. Elde 

edilen bu klinik (teorik) yapının, tez kapsamında faktör analizi yaklaşımları ve 

Rasch analizi ile de doğrulanıp doğrulanmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

 

Uygulama verisi olarak, daha önce gerçekleştirilen bir TÜBİTAK projesi 

kapsamında RA’lı hastalardan elde edilen veriler kullanılmıştır (Romatoid Artritli 

Hastalarda Bilgisayar Uyarlamalı Test Yöntemi İle Özürlülük Değerlendirimi. 

TÜBİTAK 1001 Araştırma Projeleri, 109S342, 2010-2012) (Ek 1). Bu çalışmada yer 

alan toplam 300 hasta, seçilen ölçeklerde yer alan maddelere yanıt vermişlerdir. Bu 

maddeler içerisinden ölçme aracında yer alacak maddeler seçilmiştir. Hastaların 

77’si (%26) kadın, 223’ü (%74) erkektir. Hastaların yaş ortalaması (±standart 

sapması: SS) 52.3±11.5 (minimum 18, maksimum 82) olup; ortalama RA hastalık 

süresi ise 11.3±8.0 yıldır. 

 

 

Tez çalışması kapsamında AFA, DFA ve Rasch analizi kapsamında izlenen süreçler 

aşama bazında aşağıda sunulmuştur. 

 

 

Aşama I: Açıklayıcı Faktör Analizi 

İlk aşamada RA’lı hastalar için alt, üst ve alt-üst ekstremite ile ilişkili maddelerden 

oluşan ölçme aracının içsel yapı geçerliliği kategorik verilerde AFA ile 

değerlendirilmiştir. AFA ile ölçme aracında yer alan maddelerin kaç boyutta 

açıklandığı ve teorik model ile uyumu değerlendirilmiştir. 
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AFA, temel bir madde setinden yola çıkarak; herhangi bir önsel bilgi olmaksızın bu 

maddelerden oluşturulacak gizli yapı sayısının belirlenmesinde kullanılan istatistiksel 

bir yöntemdir. Geleneksel faktör analizi yöntemi, olduğundan daha fazla sayıda 

boyut belirlediği için ve TBA temeline dayandığı için kategorik verilerin analizinde 

kullanımı uygun değildir. Bu nedenle kategorik verilerin analizinde polikorik ve 

tetrakorik korelasyonları temel alan robust ağırlıklandırılmış en küçük kareler 

yöntemi (WLSMV) kullanılmıştır (Öztuna, 2008). Döndürme yöntemi olarak dik 

döndürme yöntemlerinden “geomin” seçilmiştir. 

 

 

AFA sonucunda birden fazla boyut belirlendiğinde, ölçme aracı bu alt boyutlar için 

ayrı ayrı oluşturulmuştur. Her bir boyutta yer alan maddelerden ölçme araçları 

oluşturulurken, bu maddelerin teorik sınıflamaları göz önünde bulundurulmuş ve 

elde edilen boyutların klinik yapı da göz önünde bulundurularak isimlendirilmesi 

gerçekleştirilmiştir. AFA sonucunda her bir maddenin faktörlerdeki yükleri göz 

önünde bulundurulmuş, ilgili faktöre yüklenme sınırı 0.40 olarak belirlenmiştir. 

Faktör analizi sonucunda herhangi bir boyuta yüklenmeyen (her bir boyuttaki faktör 

yükü <0.40 olan) maddeler çalışmadan çıkarılmıştır. 

 

 

Aşama II: Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Kategorik verilerde DFA ile de her bir faktör (alt, üst ve alt&üst) tarafından o 

faktörleri oluşturan maddelerin kovaryans yapısını açıklayıp açıklayamadığı 

incelenmiştir. DFA sonucunda her bir maddenin faktörlerdeki yükleri göz önünde 

bulundurulmuş, ilgili faktöre yüklenme sınırı 0.40 olarak belirlenmiştir. Faktör 

analizi sonucunda herhangi bir boyuta yüklenmeyen (her bir boyuttaki faktör yükü 

<0.40 olan) maddeler çalışmadan çıkarılmıştır.  

 

 

AFA ve DFA kapsamında ölçme aracının psikometrik özellikleri incelenirken, uyum 

istatistiklerinden yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan uyum iyiliği 

istatistikleri, KUİ, TLİ ve YHKOK’dir. Bunların ilk ikisinin değerlerinin 0.90’dan 

büyük olması, kabul edilebilir bir uyum, 0.95’den büyük olmaları ise iyi bir uyum 

olduğunun göstergesi olarak değerlendirilirken; YHKOK’da söz konusu değerlerin 
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0.05’in altında olması iyi bir uyum, 0.08’in altında olması ise kabul edilebilir bir 

uyum olduğu biçiminde yorumlanmıştır. 

 

 

AFA ve DFA için MPlus 6.1 deneme versiyonu (Muthen ve Muthen, 2006) 

kullanılmıştır. 

 

 

Aşama III: Rasch Analizi 

Tez çalışması kapsamında ölçme araçlarının psikometrik özelliklerinin 

incelenmesinde Rasch modellerinden KKM kullanılmıştır. KKM, eşit ayırt edicilik 

gücüne sahip olduğu varsayılan çok sonuçlu maddeler için uygun bir modeldir. i. 

maddeye verilen yanıtlar, sırayla tamamlanması gereken (mi+1) tane sıralı kategori 

olarak sınıflandırılır. i. (i=1,2,..,n) madde için kategoriler (k), 0,1,…,mi değerlerini 

alabilen birbirini izleyen tamsayı değerlerdir ve başarı ile tamamlanan aşamaların 

sayısını gösterir. Belirli bir  değerine sahip olan bir bireyin, i. maddede k 

kategorisini seçme olasılığı aşağıdaki gibidir: 

 

    
           

 
   

             
 
    

  
   

 

 

                    bi0 ≡ 0 ,        
 
                       

                (Eşitlik 2.1) 

 

bic; i. maddenin c. kategorisine ilişkin zorluk parametresidir. Denklemin pay 

kısmında sadece başarıyla tamamlanmış k tane basamağın zorluk düzeyleri vardır, 

bi1, bi2,..., bik. Paydada ise pay kısmındaki ifadenin bir benzeri, olası tüm basamaklar 

(mi+1) üzerinden hesaplanmaktadır.  
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Analiz için uygun Rasch modeli belirlendikten sonra, ölçme araçlarının psikometrik 

özellikleri; aşağıdaki standart protokoldeki aşamalar bazında gerçekleştirilmiştir:  

 

 

1. Sıra takip etmeyen eşik değerine sahip maddelerin yeniden skorlanması 

Rasch analizinde her bir madde için ardışık iki yanıt kategorisinin eşik 

değerlerinin sıralı olması gerekir. Sıra takip etmeyen eşik değerleri, bireyler 

yanıt kategorileri arasında tutarlı bir şekilde ayrımsama yapmakta güçlük 

çektikleri durumda ortaya çıkar. Bu problem, kategorilerin birleştirilmesi ile 

ortadan kaldırılır (Pallant ve Tennant, 2007).  

 

 

2. Modele uyum göstermeyen maddelerin çıkartılması 

Model uyumunun incelenmesinde her bir madde ve birey için artık değerleri 

ve ki-kare istatistiği cinsinden uyum istatistikleri hesaplanır. Artık değerleri 

için 2.5 arasında artık değerleri, modele yeterli bir uyum olduğunu gösterir. 

Ki-kare istatistiğinde ise, elde edilen p değeri 0.05’den küçükse, ilgilenilen 

maddenin modele uyumsuzluk gösterdiği söylenir. Madde ve birey bazında 

elde edilen uyum istatistiklerine ek olarak tümel madde uyum istatistiği, tümel 

birey uyum istatistiği ve madde-incelenen özellik etkileşim istatistiği 

hesaplanır. Veri seti, model beklentileri ile uyumlu ise, tümel madde uyum 

istatistiğinin ve tümel birey uyum istatistiğinin ortalamasının 0 ve SS’nın 1’e 

yakın olması istenir. Üçüncüsü ki-kare istatistiğine bağlı olarak verilen ve  

düzeyi boyunca değişmezlik özelliğini gösteren “madde- etkileşim 

istatistiğidir”. İstatistiksel olarak anlamlı bir ki-kare değeri, maddelere 

verilen yanıtların hiyerarşik sıralamasının  düzeyi boyunca değiştiğini 

gösterir. Bu durum da değişmezlik özelliğinin bozulması anlamına gelir 

(Tennant ve Conaghan, 2007). 

 

 

3. MİF’İN incelenmesi 

Model uyumunu etkileyebilecek diğer bir durum, MİF’dir. MİF, örneklemdeki 

farklı grupların (örneğin kadın ve erkekler) eşit  düzeyine sahip olmalarına 

rağmen, belirli bir maddeye farklı şekilde yanıt vermeleri durumunda ortaya 
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çıkar. İki tür MİF tanımlanabilir. Gruplar, bir maddeye verilen yanıtlar 

bakımından tutarlı sistematik bir farklılık gösteriyorsa “tekdüze (uniform) 

MİF”, göstermiyorsa “tekdüze olmayan (non uniform) MİF”den bahsedilir. 

Diğer bir ifadeyle, ölçme aracındaki herhangi bir madde için bir grup,  

düzeyi boyunca diğerinden anlamlı derecede daha yüksek/düşük skora sahip 

ise tekdüze MİF olduğu söylenir. Diğer yandan, ölçme aracındaki herhangi 

bir madde için ’nın belli bir değerine kadar bir grup, o değerden sonra da 

diğer grup anlamlı derecede daha yüksek/düşük skorlara sahip ise tekdüze 

olmayan MİF’den bahsedilir (Teresi ve ark., 2000). Bu tez çalışmasında, yaş 

(<=43, 44-52, 53-60, >=61), cinsiyet ve hastalık süresi (<=10 yıl, >=11 yıl) 

bakımından maddelerin MİF gösterip göstermediği incelenmiştir.  

 

 

4. Tek boyutluluk ve yerel bağımsızlık varsayımlarının test edilmesi 

Tek boyutluluğun belirlenmesi için artıklara ilişkin TBA uygulanır. TBA 

sonuçlarına göre, artıklarda herhangi anlamlı bir yapı (pattern) olmaması, 

yerel bağımsızlığı ve sonuç olarak ölçme aracının tek boyutluluk varsayımını 

sağladığını gösterecektir. Bu varsayım, ilk artık üzerindeki pozitif ve negatif 

faktör yüklü maddelerden elde edilen tahminlerin bağımsız t testi ile 

karşılaştırılması ve -1.96 ile 1.96 aralığının dışında kalan test yüzdesinin 

0.05’i geçmemesidir. (Smith, 2002).  

 

Yerel bağımsızlık varsayımı, KKM’den elde edilen artıklar üzerinden TBA 

yapılarak test edilir. Herhangi bir madde çiftinin 0.50 ya da üzerinde artık 

korelasyonuna sahip olması durumunda, diğer maddelerle daha yüksek 

miktarda korelasyona sahip olan madde ölçme aracından çıkartılır (Wright, 

1996). 

 

 

Bu aşamanın sonunda, modele uyum göstermeyen, yaş, cinsiyet ve/veya hastalık 

süresi bakımından MİF gösteren ve tek boyutluluk varsayımını bozan maddeler 

ölçme araçlarından çıkarılmıştır. Rasch analizi için RUMM 2020 programı 

kullanılmıştır (Andrich ve ark., 2003).   
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3. BULGULAR 

 

 

 

Tez çalışması kapsamında RA’lı hastalar için “kendine bakım-hareket-ev işleri” 

alanlarında özürlülük düzeylerinin alt, üst ve alt&üst ekstremite açısından ayrı ayrı 

değerlendirilmesi için geliştirilecek ölçme aracında yer alan maddeler Çizelge 3.1’de 

sunulmuştur. 

 

Çizelge 3.1. Ölçme aracında yer alan maddelerin ekstremitelere göre dağılımı 

 

Kısaltma Madde Ölçek Bölüm  Ekstremite 

wd21 
Son 30 gün içinde 30 dk gibi uzun süre ayakta 

durmada ne kadar güçlük çektiniz? 

Hareket Etme, bir yerden 

bir yere gitme 
ALT 

wd22 
Son 30 gün içinde otururken ayağa kalkmada ne 

kadar güçlük çektiniz? 

Hareket Etme, bir yerden 

bir yere gitme 
ALT 

wd23 
Son 30 gün içinde evin içinde dolaşmada ne kadar 

güçlük çektiniz? 

Hareket Etme, bir yerden 

bir yere gitme 
ALT 

wd24 
Son 30 gün içinde evden dışarı çıkmada ne kadar 

güçlük çektiniz? 

Hareket Etme, bir yerden 

bir yere gitme 
ALT 

wd25 
Son 30 gün içinde 1 km dolayında uzun mesafe 

yürümede ne kadar güçlük çektiniz? 

Hareket Etme, bir yerden 

bir yere gitme 
ALT 

wd31 
Son 30 gün içinde banyo yapmada ne kadar güçlük 

çektiniz? 
Kendine Bakım ALT&ÜST 

wd32 
Son 30 gün içinde giyinmede ne kadar güçlük 

çektiniz? 
Kendine Bakım ALT&ÜST 

wd33 
Son 30 gün içinde beslenmede ne kadar güçlük 

çektiniz? 
Kendine Bakım ÜST 

wd34 
Son 30 gün içinde birkaç gün yalnız kalmada ne 

kadar güçlük çektiniz? 
Kendine Bakım ALT&ÜST 

wd45 
Son 30 gün içinde cinsel yaşamda ne kadar güçlük 

çektiniz? 
İnsan İlişkileri ALT 

wd52 
Son 30 gün içinde evle ilgili sorumlulukları yerine 

getirmede ne kadar güçlük çektiniz? 
Yaşam Faaliyetleri ALT&ÜST 

wd53 
Son 30 gün içinde evdeki önemli görevlerinizi iyi 

bir şekilde yapmada ne kadar güçlük çektiniz? 
Yaşam Faaliyetleri ALT&ÜST 

wd54 
Son 30 gün içinde yapılması gereken tüm ev işlerini 

bitirmede ne kadar güçlük çektiniz? 
Yaşam Faaliyetleri ALT&ÜST 

wd55 
Son 30 gün içinde ev işlerini yeterince hızlı 

yapmada ne kadar güçlük çektiniz? 
Yaşam Faaliyetleri ALT&ÜST 

aims1 
Kurşun kalem ya da tükenmez kalemle kolaylıkla 

yazı yazabildiniz mi? 
El ve Parmak Hareketleri ÜST 

aims2 
Gömlek ya da bluzunuzun düğmelerini kolaylıkla 

ilikleyebildiniz mi?  
El ve Parmak Hareketleri ÜST 

aims3 Bir anahtarı kilit içinde kolaylıkla çevirebildiniz mi? El ve Parmak Hareketleri ÜST 

aims4 
Kolaylıkla bir düğümü ya da fiyongu 

bağlayabildiniz mi? 
El ve Parmak Hareketleri ÜST 
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Çizelge 3.1. (Devam) Ölçme aracında yer alan maddelerin ekstremitelere göre dağılımı 

 

Kısaltma Madde Ölçek Bölüm  Ekstremite 

aims5 
Yeni bir kavanozun kapağını kolaylıkla açabildiniz 

mi? 
El ve Parmak Hareketleri ÜST 

n10 Sadece ev içinde yürüyebiliyorum Fiziksel Mobilite ALT 

n11 Öne eğilmek benim için zor oluyor Fiziksel Mobilite ALT 

n14 Hiç yürüyemiyorum Fiziksel Mobilite ALT 

n17 Merdiven inip çıkmakta zorlanıyorum Fiziksel Mobilite ALT 

n18 Bazı şeylere, yerlere uzanmak, yetişmek zor oluyor. Fiziksel Mobilite ALT&ÜST 

n25 Kendi kendime giyinmek zor oluyor Fiziksel Mobilite ALT&ÜST 

n27 Uzun süre ayakta durmak bana zor geliyor Fiziksel Mobilite ALT 

n35 Dışarıda yürümek için yardıma ihtiyacım var Fiziksel Mobilite ALT 

h1 
Ayakkabı bağlamak ve düğme iliklemek dahil, kendi 

kendinize giyinebiliyor musunuz? 
Giyinip kuşanma ALT&ÜST 

h2 Saçınızı yıkayabiliyor musunuz? Giyinip kuşanma ÜST 

h3 Düz bir sandalyeden kalkabiliyor musunuz? Doğrulma ALT 

h4 Yatağa yatıp, kalkabiliyor musunuz? Doğrulma ALT 

h5 Etinizi kesebiliyor musunuz? Yemek yeme ÜST 

h6 
Dolu bir fincanı veya bardağı ağzınıza götürebiliyor 

musunuz? 
Yemek yeme ÜST 

h7 
Yeni bir karton süt veya meyva suyu kutusunu 

açabiliyor musunuz? 
Yemek yeme ÜST 

h8 
Dışarıda düz bir zemin üzerinde yürüyebiliyor 

musunuz? 
Yürüme ALT 

h9 Beş basamak merdiven çıkabiliyor musunuz? Yürüme ALT 

h10 Kendi kendinize yıkanıp, kurulanabiliyor musunuz? Hijyen ALT&ÜST 

h11 Banyo yapabiliyor musunuz? Hijyen ALT&ÜST 

h12 Tuvalete oturup kalkabiliyor musunuz? Hijyen ALT 

h13 

Başınızın üzerinde duran 2,5 kilo ağırlığındaki bir 

nesneye uzanıp, aşağıya doğru indirebiliyor 

musunuz? 

Uzanma ÜST 

h14 Eğilip yerden bir giysiyi alabiliyor musunuz? Uzanma ALT&ÜST 

h15 Araba kapılarını açabiliyor musunuz? Kavrama ÜST 

h16 
Daha önceden açılmış olan kavanoz kapaklarını 

açabiliyor musunuz? 
Kavrama ÜST 

h17 Muslukları açıp kapatabiliyor musunuz? Kavrama ÜST 

h18 
Günlük işlere koşturup alışveriş yapabiliyor 

musunuz? 
Günlük işler ALT&ÜST 

h19 Arabaya inip binebiliyor musunuz? Günlük işler ALT 

h20 
Yerleri süpürme veya bahçe işleri gibi günlük işleri 

yapabiliyor musunuz? 
Günlük işler ALT&ÜST 
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Çizelge 3.1 incelendiğinde alt ekstremite tutulumuna ilişkin 18, üst ekstremite 

tutulumuna ilişkin 14 ve alt&üst ekstremite tutulumuna ilişkin 15 madde olmak üzere 

toplam 47 madde bulunmaktadır. Alt&üst ekstremite tutulumuna ilişkin maddeler 

arasında yer alan wd52, wd53, wd54 ve wd55 maddelerinin içerikleri klinik olarak 

incelendiğinde açık olarak alt&üst ekstremitedeki özürlülüğü sorgulamada yetersiz 

kaldıkları düşünülmüştür. wd32, n25 ve h1 maddelerinin giyinmede yaşanan güçlüğü 

sorgulamakla beraber, kazak giymek ile çorap giymek farklı ekstremiteleri 

ilgilendireceği için; wd31, h10 ve h11 maddelerinin banyo yapmada yaşanan güçlüğü 

sorgulamasına rağmen, saç yıkamak ile tüm vücudu yıkamak farklı ekstremiteler ile 

ilişkili olduğu için katılımcıların hangi durumu düşünerek yanıt verdiklerinden emin 

olunamamıştır. Bu nedenlerle ilgili maddelerin alt&üst ekstremite grubundan 

çıkartılmasına karar verilmiştir. Bu maddeler hariç ilgili grupta toplam 5 madde 

kalmaktadır. Bir ölçme aracının psikometrik özelliklerinin incelenmesi açısından bu 

kadar az sayıda madde ile yapılan analizlerin geçerliliği düşük olacağından, tez 

çalışması kapsamında sadece alt ve üst ekstremitelerdeki özürlülük durumunu ayrı 

ayrı sorgulayan maddelerle (toplam 32 madde) analizlere devam edilmiştir. 

 

 

Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar AFA, DFA ve Rasch analizi olarak üç 

başlık altında incelenecektir. 

 

 

3.1 Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 

 

İlk aşamada, 32 maddeden oluşan ölçme aracının içsel yapı geçerliliğini 

değerlendirmek için kategorik verilerde AFA uygulanmıştır. 32 madde ile 

gerçekleştirilen AFA sonucunda, iki faktörlü model için YHKOK değeri 0.078 olup; 

bu değer yeterli uyum için kabul edilebilir sınır olan 0.08 değerine oldukça yakındır. 

Maddelerin faktör yükleri ve klinik sınıflamaları da göz önünde bulundurulduğunda 

ilk boyut “Alt ekstremite ile ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri”, ikinci boyut 

“Üst ekstremite ile ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri” olarak adlandırılmıştır 

(Çizelge 3.2).  
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Çizelge 3.2. AFA Sonuçları 

 

Kısaltma Madde F1 F2 Ekstremite 

wd21 

Son 30 gün içinde 30 dk gibi uzun süre ayakta durmada ne 

kadar güçlük çektiniz? 0,895 -0,149 ALT 

wd22 

Son 30 gün içinde otururken ayağa kalkmada ne kadar güçlük 

çektiniz? 0,772 -0,014 ALT 

wd23 

Son 30 gün içinde evin içinde dolaşmada ne kadar güçlük 

çektiniz? 0,853 -0,033 ALT 

wd24 

Son 30 gün içinde evden dışarı çıkmada ne kadar güçlük 

çektiniz? 0,881 -0,056 ALT 

wd25 

Son 30 gün içinde 1 km dolayında uzun mesafe yürümede ne 

kadar güçlük çektiniz? 0,848 -0,069 ALT 

wd33 Son 30 gün içinde beslenmede ne kadar güçlük çektiniz? 0,369 0,533 ÜST 

wd45 Son 30 gün içinde cinsel yaşamda ne kadar güçlük çektiniz? 0,549 0,100 ALT 

aims1 

Kurşun kalem ya da tükenmez kalemle kolaylıkla yazı 

yazabildiniz mi? -0,004 0,911 ÜST 

aims2 

Gömlek ya da bluzunuzun düğmelerini kolaylıkla 

ilikleyebildiniz mi?  -0,026 0,960 ÜST 

aims3 Bir anahtarı kilit içinde kolaylıkla çevirebildiniz mi? 0,044 0,907 ÜST 

aims4 Kolaylıkla bir düğümü ya da fiyongu bağlayabildiniz mi? -0,085 0,996 ÜST 

aims5 Yeni bir kavanozun kapağını kolaylıkla açabildiniz mi? 0,141 0,718 ÜST 

n10 Sadece ev içinde yürüyebiliyorum 0,813 0,019 ALT 

n11 Öne eğilmek benim için zor oluyor 0,759 0,006 ALT 

n14 Hiç yürüyemiyorum 0,568 0,124 ALT 

n17 Merdiven inip çıkmakta zorlanıyorum 0,907 -0,170 ALT 

n27 Uzun süre ayakta durmak bana zor geliyor 0,937 -0,329 ALT 

n35 Dışarıda yürümek için yardıma ihtiyacım var 0,909 0,019 ALT 

h2 Saçınızı yıkayabiliyor musunuz? 0,446 0,561 ÜST 

h3 Düz bir sandalyeden kalkabiliyor musunuz? 0,912 0,100 ALT 

h4 Yatağa yatıp, kalkabiliyor musunuz? 0,915 0,085 ALT 

h5 Etinizi kesebiliyor musunuz? 0,368 0,641 ÜST 

h6 

Dolu bir fincanı veya bardağı ağzınıza götürebiliyor 

musunuz? 0,306 0,655 ÜST 

h7 

Yeni bir karton süt veya meyva suyu kutusunu açabiliyor 

musunuz? 0,366 0,627 ÜST 

h8 Dışarıda düz bir zemin üzerinde yürüyebiliyor musunuz? 0,925 0,007 ALT 

h9 Beş basamak merdiven çıkabiliyor musunuz? 0,801 0,151 ALT 

h12 Tuvalete oturup kalkabiliyor musunuz? 0,658 0,243 ALT 

h13 

Başınızın üzerinde duran 2,5 kilo ağırlığındaki bir nesneye 

uzanıp, aşağıya doğru indirebiliyor musunuz? 0,532 0,454 ÜST 

h15 Araba kapılarını açabiliyor musunuz? 0,503 0,543 ÜST 

h16 

Daha önceden açılmış olan kavanoz kapaklarını açabiliyor 

musunuz? 0,381 0,603 ÜST 

h17 Muslukları açıp kapatabiliyor musunuz? 0,444 0,542 ÜST 

h19 Arabaya inip binebiliyor musunuz? 0,613 0,344 ALT 
 

AFA sonucunda F1: “Alt ekstremite ile ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri”, F2: “Üst ekstremite ile ilişkili 

kendine bakım-hareket-ev işleri” olarak adlandırılmıştır. 
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Çizelge 3.2 incelendiğinde, “h2- Saçınızı yıkayabiliyor musunuz?”, “h15- Araba 

kapılarını açabiliyor musunuz?” ve “h17- Muslukları açıp kapatabiliyor musunuz?” 

maddeleri her iki boyuta da 0.40’ın üzerinde faktör yükü ile yüklenmesine rağmen, 

daha yüksek faktör yüküne sahip oldukları grupta değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirme klinik sınıflama ile de tutarlıdır. Ancak “h13- Başınızın üzerinde 

duran 2,5 kilo ağırlığındaki bir nesneye uzanıp, aşağıya doğru indirebiliyor 

musunuz?” maddesi benzer şekilde her iki faktöre de yüklenmekle beraber, daha 

yüksek faktör yüküne sahip olduğu grup, klinik yapı ile uyumsuzdur. Bu durumun 

nedeninin belirlenmesi için madde içeriği detaylı olarak incelenirse, hastalar nesneyi 

kavrayıp aşağı indirme aşamasında alt ekstremitenin de aktif olma durumunu 

düşünerek yanıt vermiş olabilirler. Bu nedenle beraber klinisyen görüşü de göz 

önünde bulundurularak ilgili madde üst ekstremite ile ilişkilendirilmiştir. 

 

 

AFA sonuçlarına göre “Alt ekstremite ile ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri” 

boyutunda yer alan maddelerin faktör yükleri 0.444 ile 0.937 arasında, “Üst 

ekstremite ile ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri” boyutunda yer alan 

maddelerin faktör yükleri 0.454 ile 0.996 arasında değişkenlik göstermektedir. 

 

 

 

3.2 Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 
 

Klinik (Teorik) olarak belirlenen ve Çizelge 3.1’de verilen (ayrı ayrı) alt ve üst 

ekstremite faktörlerinin gerçekten ilgili maddelerden oluşup oluşmadığına karar 

vermek için kategorik verilerde DFA yapılmıştır. DFA sonucunda YHKOK değeri 

0.085, KUİ değeri 0.958 ve TLİ değeri 0.954 olarak bulunmuştur. İlk değerin 0.08 

değerine yakın olması, diğer değerlerin 0.90’dan büyük olması kabul edilebilir bir 

uyum olduğunu gösterdiğinden, elde edilen sonuçların tatmin edici olduğu 

söylenebilir. Faktörler bazında maddelerin faktör yükleri incelendiğinde tüm 

maddelerin ilgili boyutlarda 0.40 ve üzerinde faktör yüküne sahip oldukları 

belirlenmiştir (Çizelge 3.3). 
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Çizelge 3.3. DFA Sonuçları 

 

 

Kısaltma Madde 

Faktör 

Yükü 

 (F.Y) 

Standart 

Hata 

(SH) F.Y/SH P 
A
lt
 e
k
st
re
m
it
e 
il
e 
il
iş
k
il
i 
k
en
d
in
e 
b
ak
ım

-h
ar
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v
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er
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wd21 
Son 30 gün içinde 30 dk gibi uzun süre ayakta 

durmada ne kadar güçlük çektiniz? 
0,779 0,028 28,23 <0.001 

wd22 
Son 30 gün içinde otururken ayağa kalkmada 

ne kadar güçlük çektiniz? 
0,753 0,031 24,34 <0.001 

wd23 
Son 30 gün içinde evin içinde dolaşmada ne 

kadar güçlük çektiniz? 
0,816 0,027 30,64 <0.001 

wd24 
Son 30 gün içinde evden dışarı çıkmada ne 

kadar güçlük çektiniz? 
0,839 0,023 36,16 <0.001 

wd25 
Son 30 gün içinde 1 km dolayında uzun mesafe 

yürümede ne kadar güçlük çektiniz? 
0,795 0,027 29,74 <0.001 

wd45 
Son 30 gün içinde cinsel yaşamda ne kadar 

güçlük çektiniz? 
0,624 0,052 11,95 <0.001 

n10 Sadece ev içinde yürüyebiliyorum 0,820 0,039 20,91 <0.001 

n11 Öne eğilmek benim için zor oluyor 0,759 0,040 18,89 <0.001 

n14 Hiç yürüyemiyorum 0,661 0,090 7,35 <0.001 

n17 Merdiven inip çıkmakta zorlanıyorum 0,775 0,041 18,81 <0.001 

n27 Uzun süre ayakta durmak bana zor geliyor 0,707 0,044 16,10 <0.001 

n35 Dışarıda yürümek için yardıma ihtiyacım var 0,913 0,021 43,13 <0.001 

h3 Düz bir sandalyeden kalkabiliyor musunuz? 0,979 0,009 108,24 <0.001 

h4 Yatağa yatıp, kalkabiliyor musunuz? 0,966 0,010 99,25 <0.001 

h8 
Dışarıda düz bir zemin üzerinde yürüyebiliyor 

musunuz? 
0,917 0,017 54,89 <0.001 

h9 Beş basamak merdiven çıkabiliyor musunuz? 0,911 0,018 51,78 <0.001 

h12 Tuvalete oturup kalkabiliyor musunuz? 0,847 0,026 32,33 <0.001 

h19 Arabaya inip binebiliyor musunuz? 0,910 0,023 40,35 <0.001 

Ü
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wd33 
Son 30 gün içinde beslenmede ne kadar güçlük 

çektiniz? 
0,814 0,035 23,11 <0.001 

aims1 
Kurşun kalem ya da tükenmez kalemle 

kolaylıkla yazı yazabildiniz mi? 
0,877 0,018 47,45 <0.001 

aims2 
Gömlek ya da bluzunuzun düğmelerini 

kolaylıkla ilikleyebildiniz mi?  
0,914 0,015 60,95 <0.001 

aims3 
Bir anahtarı kilit içinde kolaylıkla 

çevirebildiniz mi? 
0,909 0,016 55,63 <0.001 

aims4 
Kolaylıkla bir düğümü ya da fiyongu 

bağlayabildiniz mi? 
0,891 0,014 63,36 <0.001 

aims5 
Yeni bir kavanozun kapağını kolaylıkla 

açabildiniz mi? 
0,774 0,027 29,02 <0.001 

h2 Saçınızı yıkayabiliyor musunuz? 0,906 0,016 57,03 <0.001 

h5 Etinizi kesebiliyor musunuz? 0,907 0,016 57,29 <0.001 

h6 
Dolu bir fincanı veya bardağı ağzınıza 

götürebiliyor musunuz? 
0,866 0,022 39,01 <0.001 

h7 
Yeni bir karton süt veya meyva suyu kutusunu 

açabiliyor musunuz? 
0,892 0,017 51,96 <0.001 

h13 

Başınızın üzerinde duran 2,5 kilo ağırlığındaki 

bir nesneye uzanıp, aşağıya doğru indirebiliyor 

musunuz? 

0,893 0,017 53,07 <0.001 

h15 Araba kapılarını açabiliyor musunuz? 0,952 0,015 62,98 <0.001 

h16 
Daha önceden açılmış olan kavanoz 

kapaklarını açabiliyor musunuz? 
0,884 0,018 48,29 <0.001 

h17 Muslukları açıp kapatabiliyor musunuz? 0,888 0,019 45,74 <0.001 
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3.3 Rasch Analizi Sonuçları 

 

 

Bu aşamada, klinik olarak belirlenen ve Çizelge 3.1’de verilen “alt ekstremite ile 

ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri” ve “üst ekstremite ile ilişkili kendine bakım-

hareket-ev işleri” ölçme araçlarının içsel yapı geçerliği Rasch analizi kapsamında 

KKM ile incelenmiştir. Bu bölümde, Rasch analizi sonuçları herbir ölçme aracı için 

ayrı ayrı ele alınacaktır.  

 

 

Ayrıca, klinik yapı göz ardı edilerek “alt ekstremite ile ilişkili kendine bakım-

hareket-ev işleri” ve “üst ekstremite ile ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri” 

ölçme araçlarında yer alan toplam 32 madde üzerinden Rasch analizi 

gerçekleştirilmiştir. Bu analiz sürecinde eşik değerleri sıralı olmayan maddelerin 

yanıt kategorilerinin birleştirilmesinden sonra, ilk olarak tek boyutluluk incelemesi 

yapılmıştır. Tek boyutluluk incelemesi sonucunda ilk artık üzerindeki pozitif ve 

negatif faktör yüklü madde setleri incelenmiş, elde edilen bu setlerin klinik yapı ile 

benzerliği irdelenerek, Rasch analizinin diğer aşamaları uygulanmıştır. 

 

 

 

3.3.1 “Alt Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-Hareket-Ev İşleri” Ölçme 

Aracının Rasch Analizi 

 

 

“Alt Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-Hareket-Ev İşleri” ölçme aracının Rasch 

analizinde ilk olarak, maddelere verilen yanıtlar, kategori olasılık eğrileri ile 

incelenmiş, eşik değerleri sıralı olmayan maddelerin bazı yanıt kategorileri 

birleştirilmiştir. Ölçme aracındaki 18 madde için eşik değerlerine ilişkin birleştirme 

sonrasındaki yapı Şekil 3.1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 3.1 incelendiğinde ölçme aracındaki maddelerin yanıt kategori sayıları eşit 

olmamakla beraber, eşik değerleri arasındaki uzaklık da birbirine eşit değildir. Bu 

durum da Rasch analizinde neden KKM’nin kullanıldığını daha açık ifade 

etmektedir. 
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Şekil 3.1. “Alt Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-Hareket-Ev İşleri” Ölçme Aracındaki 

Maddelerin Eşik Değerleri 

 

İkinci aşamada, ölçme aracında yer alan 18 maddenin model uyumları incelenmiştir. 

Bunlar içerisinde wd21, n14, n35, h3 ve h8 kodlu maddelerin ki-kare değerlerine 

ilişkin Bonferroni düzeltmeli olasılık (p) değerleri incelendiğinde modele 

uyumsuzluk gösterdikleri belirlenmiş, bu nedenle de ölçme aracından 

çıkarılmışlardır. Hastalara ilişkin artık değerleri incelendiğinde modele uyum 

göstermeyen hasta bulunmamıştır. Bu aşamada 13 maddeden oluşan ölçme aracının 

tek boyutlu olup olmadığı artıklar üzerinden yapılan TBA yardımıyla incelenmiştir. 

İlk temel bileşen üzerinde pozitif ve negatif yüklenen maddelerin ayrı birer boyut 

oluşturup oluşturmadığı test edildiğinde tek boyutluluk varsayımını bozan herhangi 

bir yapı gözlenmemiştir. Yerel bağımsızlık varsayımının sağlanıp sağlanmadığını test 

etmek için artık korelasyon matrisi incelenmiş, 0.50’nin üzerinde korelasyona sahip 

madde olmadığı için bu varsayımın sağlandığı belirlenmiştir. Yaş, cinsiyet ve 

hastalık süresi bakımından MİF olup olmadığı değerlendirildiğinde maddelerin 

sorunlu olmadığı görülmüştür. 
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Bu sonuçlara göre elde edilen 13 maddelik “Alt Ekstremite ile İlişkili Kendine 

Bakım-Hareket-Ev İşleri” ölçeğinin tümel uyum iyiliği istatistikleri incelendiğinde 

madde etkileşim istatistiği ortalaması (SS) -0.213 (1.168), birey etkileşim istatistiği 

ortalaması (SS) -0.303 (0.859)’dır. Bu değerlerin ortalaması 0, SS’sı 1 değerine 

yakın olduğu için ölçekte yer alan maddelerin ve hastaların modele yeterli uyum 

gösterdiği söylenir. “Madde- etkileşim istatistiği” incelendiğinde ki-kare değeri (p 

değeri) 81.54 (0.006) olduğundan ve Bonferroni düzeltmesine göre anlamlı 

olmadığından bu ölçek için maddelere verilen yanıtların hiyerarşik sıralamasının  

düzeyi boyunca değişmediği yani değişmezlik özelliğinin sağlandığı sonucuna 

ulaşılır.  

 

 

Tümel uyum istatistiklerine ek olarak, “Alt Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-

Hareket-Ev İşleri” ölçeğinde yer alan her bir madde için artık değerleri ve ki-kare 

istatistiği cinsinden hesaplanan uyum istatistikleri Çizelge 3.4’te sunulmuştur. 

 

Çizelge 3.4. “Alt Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-Hareket-Ev İşleri” Ölçeğindeki Maddelerin 

Uyum İstatistikleri 

 

Kısaltma Madde b SH Artık Ki-Kare sd Olasılık 

wd22 
Son 30 gün içinde otururken ayağa kalkmada 

ne kadar güçlük çektiniz? 
0,771 0,115 0,098 5,666 4 0,226 

wd23 
Son 30 gün içinde evin içinde dolaşmada ne 

kadar güçlük çektiniz? 
1,451 0,122 -2,229 6,945 4 0,139 

wd24 
Son 30 gün içinde evden dışarı çıkmada ne 

kadar güçlük çektiniz? 
-0,096 0,079 -0,069 5,563 4 0,234 

wd25 
Son 30 gün içinde 1 km dolayında uzun 

mesafe yürümede ne kadar güçlük çektiniz? 
-1,969 0,110 0,362 2,038 4 0,729 

wd45 
Son 30 gün içinde cinsel yaşamda ne kadar 

güçlük çektiniz? 
0,112 0,165 1,626 11,093 4 0,026 

n10 Sadece ev içinde yürüyebiliyorum 0,857 0,183 -0,824 4,842 4 0,304 

n11 Öne eğilmek benim için zor oluyor -1,152 0,152 -0,007 5,443 4 0,245 

n17 Merdiven inip çıkmakta zorlanıyorum -2,424 0,161 0,738 7,859 4 0,097 

n27 Uzun süre ayakta durmak bana zor geliyor -3,706 0,194 0,234 2,363 4 0,669 

h4 Yatağa yatıp, kalkabiliyor musunuz? 2,396 0,136 -2,543 10,670 4 0,031 

h9 Beş basamak merdiven çıkabiliyor musunuz? 1,253 0,112 -1,013 8,949 4 0,062 

h12 Tuvalete oturup kalkabiliyor musunuz? 1,345 0,116 0,235 3,400 4 0,493 

h19 Arabaya inip binebiliyor musunuz? 1,162 0,113 0,619 6,715 4 0,152 

 
SH: standart hata, sd: serbestlik derecesi 
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Çizelge 3.4’e göre artık değerleri 2.5 arasında değerler aldığından ve ki-kare 

değerlerine ilişkin olasılık değerleri Bonferroni düzeltmeli p değerinden 

(0.05/13=0.004) daha yüksek olduğundan ölçekte yer alan tüm maddelerin modele 

uyum gösterdiği söylenir. 

 

 

 

3.3.2 “Üst Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-Hareket-Ev İşleri” Ölçme 

Aracının Rasch Analizi 

 

 

“Üst Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-Hareket-Ev İşleri” ölçme aracının Rasch 

analizinde ilk olarak, maddelere verilen yanıtlar, kategori olasılık eğrileri ile 

incelenmiş, eşik değerleri sıralı olmayan maddelerin bazı yanıt kategorileri 

birleştirilmiştir. Ölçme aracındaki 14 madde için eşik değerlerine ilişkin birleştirme 

sonrasındaki yapı Şekil 3.2’de verilmiştir. 

 

 
 
Şekil 3.2. “Üst Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-Hareket-Ev İşleri” Ölçme Aracındaki 

Maddelerin Eşik Değerleri  

 

İkinci aşamada, ölçme aracında yer alan 14 maddenin model uyumları incelenmiş, 

maddelerin ki-kare değerlerine ilişkin Bonferroni düzeltmeli olasılık (p) değerleri 

incelendiğinde modele uyumsuzluk gösteren madde bulunmadığı belirlenmiştir. 
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Hastalara ilişkin artık değerleri incelendiğinde modele uyum göstermeyen hasta 

bulunmamıştır. Bu aşamada 14 maddeden oluşan ölçme aracının tek boyutlu olup 

olmadığı artıklar üzerinden yapılan TBA yardımıyla incelendiğinde, bu varsayımı 

bozan a4, h7 ve h13 kodlu maddeler analizden çıkarılmıştır. Yerel bağımsızlık 

varsayımının sağlanıp sağlanmadığını test etmek için artık korelasyon matrisi 

incelenmiş, 0.50’nin üzerinde korelasyona sahip olan madde olmadığı için bu 

varsayımın sağlandığı belirlenmiştir. Yaş, cinsiyet ve hastalık süresi bakımından MİF 

olup olmadığı grafiksel ve istatistiksel olarak değerlendirildiğinde; cinsiyet ve 

hastalık süresine göre hiçbir madde MİF göstermezken; h15 kodlu “Araba kapılarını 

açabiliyor musunuz?” maddesinin yaş grubuna göre tekdüze MİF gösterdiği 

belirlenmiştir. Bu maddenin yaş gruplarına göre madde karakteristik fonksiyonu 

eğrileri Şekil 3.3’te gösterilmiştir.  

 

 

 
Şekil 3.3. “h15-Araba kapılarını açabiliyor musunuz?” Maddesinin Yaş Gruplarına Göre Madde 

Karakteristik Fonksiyonu Eğrileri 

 

Şekil 3.3. incelendiğinde, h15 kodlu “Araba kapılarını açabiliyor musunuz?” 

maddesinin 61 yaşın üzerinde olan hastalar için daha zor bir faaliyet olduğu 

sonucuna ulaşılır. Bu madde, hastanın kendine bakımı ile ilgili özürlülük düzeyini 

sorguladığından ölçme aracında kalmasının gerekli olduğu düşünülmüştür. Ayrıca 

MİF varlığının denek sayısı ile bağlantılı olabileceği düşünülerek, denek sayısı 

arttırılarak bu maddenin MİF gösterip göstermediğinin tekrar incelenmesine karar 

verilmiştir. 
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Bu sonuçlara göre elde edilen 11 maddelik “Üst Ekstremite ile İlişkili Kendine 

Bakım-Hareket-Ev İşleri” ölçeğinin tümel uyum iyiliği istatistikleri incelendiğinde 

madde etkileşim istatistiği ortalaması (SS) -0.528 (1.365), birey etkileşim istatistiği 

ortalaması (SS) -0.412 (1.160)’dır. Bu değerlerin ortalaması 0, SS’sı 1 değerine 

yakın olduğu için ölçekte yer alan maddelerin ve hastaların modele yeterli uyum 

gösterdiği söylenir. “Madde- etkileşim istatistiği” incelendiğinde ki-kare değeri (p 

değeri) 61.92 (0.039) olduğundan ve Bonferroni düzeltmesine göre anlamlı 

olmadığından bu ölçek için maddelere verilen yanıtların hiyerarşik sıralamasının  

düzeyi boyunca değişmediği yani değişmezlik özelliğinin sağlandığı sonucuna 

ulaşılır.  

 

 

Tümel uyum istatistiklerine ek olarak, “Üst Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-

Hareket-Ev İşleri” ölçeğinde yer alan her bir madde için artık değerleri ve ki-kare 

istatistiği cinsinden hesaplanan uyum istatistikleri Çizelge 3.5’te sunulmuştur. 

 

Çizelge 3.5. “Üst Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-Hareket-Ev İşleri” Ölçeğindeki Maddelerin 

Uyum İstatistikleri 

 

Kısaltma Madde b SH Artık Ki-Kare sd Olasılık 

wd33 
Son 30 gün içinde beslenmede ne kadar 

güçlük çektiniz? 
1,390 0,137 1,665 13,303 4 0,010 

a1 
Kurşun kalem ya da tükenmez kalemle 

kolaylıkla yazı yazabildiniz mi? 
-0,520 0,124 -0,315 5,210 4 0,266 

a2 
Gömlek ya da bluzunuzun düğmelerini 

kolaylıkla ilikleyebildiniz mi?  
-0,139 0,129 -1,161 4,824 4 0,306 

a3 
Bir anahtarı kilit içinde kolaylıkla 

çevirebildiniz mi? 
-0,327 0,125 -1,053 4,364 4 0,359 

a5 
Yeni bir kavanozun kapağını kolaylıkla 

açabildiniz mi? 
-2,050 0,125 1,914 10,257 4 0,036 

h2 Saçınızı yıkayabiliyor musunuz? -0,306 0,107 0,105 1,042 4 0,903 

h5 Etinizi kesebiliyor musunuz? -0,393 0,106 -1,303 5,157 4 0,272 

h6 
Dolu bir fincanı veya bardağı ağzınıza 

götürebiliyor musunuz? 
1,163 0,130 -1,780 3,870 4 0,424 

h15 Araba kapılarını açabiliyor musunuz? 0,795 0,125 -2,199 6,670 4 0,154 

h16 
Daha önceden açılmış olan kavanoz 

kapaklarını açabiliyor musunuz? 
-0,374 0,104 0,046 2,941 4 0,568 

h17 Muslukları açıp kapatabiliyor musunuz? 0,762 0,122 -1,730 4,281 4 0,369 

 
SH: standart hata, sd: serbestlik derecesi 
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Çizelge 3.5’e göre artık değerleri 2.5 arasında değerler aldığından ve ki-kare 

değerlerine ilişkin olasılık değerleri Bonferroni düzeltmeli p değerinden 

(0.05/11=0.005) daha yüksek olduğundan ölçekte yer alan tüm maddelerin modele 

uyum gösterdiği söylenir. 

 
 
 

3.3.3 “Alt Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-Hareket-Ev İşleri” ve “Üst 

Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-Hareket-Ev İşleri” Ölçme 

Araçlarının Birlikte Rasch Analizi 

 

Tez çalışması kapsamında farklı bir bakış açısı olarak; Rasch analizi, klinik yapı göz 

ardı edilerek “alt ekstremite ile ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri” ve “üst 

ekstremite ile ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri” ölçme araçlarında yer alan 

toplam 32 madde üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu analiz sürecinde eşik değerleri 

sıralı olmayan maddelerin yanıt kategorilerinin birleştirilmesinden sonra, ilk olarak 

tek boyutluluk incelemesi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda ilk temel bileşen 

üzerinde pozitif ve negatif yüklenen maddelerin ayrı birer boyut oluşturup 

oluşturmadığı test edildiğinde, tek boyutluluk yapısının sağlanmadığı gözlenmiştir. 

Buna göre ilk temel bileşen üzerinde pozitif ve negatif yüklenen maddelerden elde 

edilen boyutların klinik yapı ile benzerliği irdelenmiştir. Üst ekstremite için klinik 

yapı kapsamında belirlenen 14 madde, 32 maddelik Rasch analizinde de pozitif 

yüklenen madde setine karşılık gelmiştir. Alt ekstremite için klinik yapı kapsamında 

belirlenen 18 maddenin, 32 maddelik Rasch analizinde 16 tanesi negatif yüklenen 

madde setine karşılık gelmiştir. Geriye kalan 2 maddenin Rasch analizi sonucunda 

hiçbir gruba yüklenmediği gözlenmiştir. Buna göre, alt ekstremite için farklı bir 

ölçme aracı daha oluşturulabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

 

“Alt Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-Hareket-Ev İşleri/2” ölçme aracında yer 

alan 16 madde için birleştirme sonrasında eşik değerlerine ilişkin yapı Şekil 3.4’te 

verilmiştir. 
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Şekil 3.4. “Alt Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-Hareket-Ev İşleri/2” Ölçme Aracındaki 

Maddelerin Eşik Değerleri 

 

İkinci aşamada, ölçme aracında yer alan 16 maddenin model uyumları incelenmiştir. 

Bunlar içerisinde wd21, wd45, h3, h8 ve n35 kodlu maddelerin ki-kare değerlerine 

ilişkin Bonferroni düzeltmeli olasılık (p) değerleri incelendiğinde modele 

uyumsuzluk gösterdikleri belirlenmiş, bu nedenle de ölçme aracından 

çıkarılmışlardır. Hastalara ilişkin artık değerleri incelendiğinde modele uyum 

göstermeyen hasta bulunmamıştır. Bu aşamada 16 maddeden oluşan ölçme aracının 

tek boyutlu olup olmadığı artıklar üzerinden yapılan TBA yardımıyla incelendiğinde, 

tek boyutluluk varsayımını bozan herhangi bir yapı gözlenmemiştir. Yerel 

bağımsızlık varsayımının sağlanıp sağlanmadığını test etmek için artık korelasyon 

matrisi incelenmiş, 0.50’nin üzerinde korelasyona sahip madde olmadığı için bu 

varsayımın sağlandığı belirlenmiştir. Yaş, cinsiyet ve hastalık süresi bakımından MİF 

olup olmadığı değerlendirildiğinde maddelerin sorunlu olmadığı görülmüştür.  

 

 

Bu sonuçlara göre elde edilen 11 maddelik “Alt Ekstremite ile İlişkili Kendine 

Bakım-Hareket-Ev İşleri/2” ölçeğinin tümel uyum iyiliği istatistikleri incelendiğinde 

madde etkileşim istatistiği ortalaması (SS) -0.323 (1.045), birey etkileşim istatistiği 

ortalaması (SS) -0.305 (0.768)’dır. Bu değerlerin ortalaması 0, SS’sı 1 değerine 
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yakın olduğu için ölçekte yer alan maddelerin ve hastaların modele yeterli uyum 

gösterdiği söylenir. “Madde- etkileşim istatistiği” incelendiğinde ki-kare değeri (p 

değeri) 54.57 (0.132) olduğundan ve Bonferroni düzeltmesine göre anlamlı 

olmadığından bu ölçek için maddelere verilen yanıtların hiyerarşik sıralamasının  

düzeyi boyunca değişmediği yani değişmezlik özelliğinin sağlandığı sonucuna 

ulaşılır.  

 

 

Tümel uyum istatistiklerine ek olarak, “Alt Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-

Hareket-Ev İşleri/2” ölçeğinde yer alan her bir madde için artık değerleri ve ki-kare 

istatistiği cinsinden hesaplanan uyum istatistikleri Çizelge 3.6’da sunulmuştur. 

 

 

Çizelge 3.6’ya göre artık değerleri 2.5 arasında değerler aldığından ve ki-kare 

değerlerine ilişkin olasılık değerleri Bonferroni düzeltmeli p değerinden 

(0.05/11=0.005) daha yüksek olduğundan ölçekte yer alan tüm maddelerin modele 

uyum gösterdiği söylenir. 

 

Çizelge 3.6. “Alt Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-Hareket-Ev İşleri / 2” Ölçeğindeki Maddelerin 

Uyum İstatistikleri 

 

Kısaltma Madde b SH Artık Ki-Kare sd Olasılık 

wd22 

Son 30 gün içinde otururken ayağa kalkmada 

ne kadar güçlük çektiniz? 0,919 0,117 0,344 4,447 4 0,349 

wd23 

Son 30 gün içinde evin içinde dolaşmada ne 

kadar güçlük çektiniz? 1,655 0,124 -2,306 7,253 4 0,123 

wd24 

Son 30 gün içinde evden dışarı çıkmada ne 

kadar güçlük çektiniz? 0,024 0,080 -0,462 6,155 4 0,188 

wd25 

Son 30 gün içinde 1 km dolayında uzun 

mesafe yürümede ne kadar güçlük çektiniz? -1,908 0,112 0,356 0,539 4 0,970 

n10 Sadece ev içinde yürüyebiliyorum 0,984 0,185 -0,608 6,239 4 0,182 

n11 Öne eğilmek benim için zor oluyor -1,061 0,154 0,149 3,758 4 0,440 

n17 Merdiven inip çıkmakta zorlanıyorum -2,350 0,163 0,555 7,623 4 0,106 

n27 Uzun süre ayakta durmak bana zor geliyor -3,703 0,199 0,200 1,035 4 0,904 

h4 Yatağa yatıp, kalkabiliyor musunuz? 2,541 0,137 -2,139 7,761 4 0,101 

h9 Beş basamak merdiven çıkabiliyor musunuz? 1,412 0,114 -0,496 3,791 4 0,435 

h12 Tuvalete oturup kalkabiliyor musunuz? 1,486 0,117 0,857 5,971 4 0,201 
 

SH: standart hata, sd: serbestlik derecesi 
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Klinik yapı ile elde edilen (Bölüm 3.3.1) ve Rasch analizi tek boyutluluk incelemesi 

ile elde edilen (Bölüm 3.3.3) “Alt Ekstremite ile İlişkili Kendine Bakım-Hareket-Ev 

İşleri” ölçekleri arasında karşılaştırma yapıldığında, iki ölçek için ortak 11 madde 

bulunmakta, ilk ölçekte bu maddelere ek olarak “wd45-Son 30 gün içinde cinsel 

yaşamda ne kadar güçlük çektiniz?” ve “h19-Arabaya inip binebiliyor musunuz?” 

maddeleri de yer almaktadır. Ek iki madde haricinde elde edilen ölçeklerin içsel yapı 

geçerliliği kapsamında psikometrik özellikleri arasında ciddi bir farklılık 

bulunmamaktadır. Bu nedenle RA’lı hastaların alt ekstremite ile ilişkili kendine 

bakım-hareket-ev işlerindeki özürlülük düzeyleri belirlenmek istendiğinde 

klinisyenlerin bu iki ölçek arasında seçim yaparken; wd45 ve h19 maddelerinin ek 

bilgi kapsamında sağlayacağı katkıyı göz önünde bulundurmaları uygun olacaktır. 
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4. TARTIŞMA 

 

 

 

Birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da objektif ve standart ölçümler elde 

edilmesi, ölçme aracının geçerli, güvenilir, kullanışlı ve değişime duyarlı olmasına 

bağlıdır. Geçerlilik, ölçme aracının ölçülecek özelliği, tam ve doğru olarak, başka 

özelliklerle karıştırmadan ölçebilmesidir. Bir ölçek geliştirme sürecinde, geçerlilik 

türlerinden belki de en önemlisi olan içsel yapı geçerliliğinin değerlendirilmesinde, 

faktör analizi yaklaşımlarından AFA ve DFA, MYT yaklaşımlarından “Rasch 

Analizi” en yaygın kullanılan yöntemler arasındadır. 

 

 

Bu tez çalışması kapsamında, RA’lı hastalarda, “kendine bakım-hareket-ev işleri” 

alanlarında özürlülük düzeylerinin alt ve üst ekstremite açısından ayrı ayrı 

değerlendirildiği bir ölçme aracı geliştirilmiş ve içsel yapı geçerliliği, hem faktör 

analizi (AFA ve DFA) hem de Rasch Analizi ile değerlendirilmiştir. Toplamda 47 

maddeden oluşması düşünülen ölçme aracında, anlaşılmasında güçlük yaşanması 

sebebiyle alt&üst ekstremite grubundan 10 maddenin çıkarılmasına karar verilmiş ve 

bu grupta kalan 5 maddenin de psikometrik özellikler açısından incelenmesinde 

sayısal olarak yetersiz olduğu düşünülerek, analize alt&üst ekstremite grubunun 

dahil edilmemesine karar verilmiştir. RA, hastalarda alt, üst ve alt&üst 

ekstremitelerde özürlülüğe neden olan bir kas-iskelet sistemi hastalığı olduğu için, 

alt&üst ekstremitelerdeki özürlülük düzeylerinin belirlenmesi için bir ölçme aracının 

geliştirilememiş olması çalışmanın bir kısıtlılığı olarak düşünülebilir.   

 

 

Alt ekstremite ve üst ekstremite gruplarında toplamda 32 maddeden oluşan ölçme 

aracı kullanılarak 300 hasta üzerinden gerçekleştirilen AFA sonucunda iki faktörlü 

yapının model uyumu yeterli bulunmuştur. Bir madde haricinde, tüm maddelerin 

klinik yapı ile uyumlu olarak faktörlere yüklendiği gözlenmiştir. İkinci aşamada, 

klinik (teorik) olarak belirlenen alt ve üst ekstremite yapılarının gerçekten ilgili 

maddelerden oluşup oluşmadığına karar vermek için kategorik verilerde DFA 

yapılmıştır. DFA’dan elde edilen sonuçların uyum iyiliği istatistiklerine göre, tatmin 

edici sonuçlar elde edilmiştir. 
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Yüksel’in (2012) ifade ettiği gibi, çok sonuçlu maddeler için geliştirilmiş olan 

KKM’de, maddelere verilen yanıtların sadece doğru/yanlış olarak değil, doğruluk 

kavramını göreceli olarak geliştirip bir ya da daha fazla orta düzeye yayarak, θ 

düzeyi orta derecede olan kişilerin de kredilendirilmesi mümkün olmaktadır. Bu 

nedenle, bu tez çalışması kapsamında, klinik olarak belirlenen “alt ekstremite ile 

ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri” ve “üst ekstremite ile ilişkili kendine bakım-

hareket-ev işleri” ölçme araçlarının içsel yapı geçerliği, Rasch analizi kapsamında 

KKM ile incelenmiştir. Tez çalışması kapsamında, Rasch analizi “alt ekstremite ile 

ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri” ,“üst ekstremite ile ilişkili kendine bakım-

hareket-ev işleri” ve her ikisinin birlikte ele alındığı durumda ayrı ayrı 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler kapsamında, modele uyum göstermeyen, yaş 

grubu, cinsiyet ve/veya hastalık süresi bakımından MİF gösteren ve tek boyutluluk 

varsayımını bozan maddeler ölçme aracından çıkarılmıştır. Sonuç olarak, “alt 

ekstremite ile ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri” için iki farklı, “üst ekstremite 

ile ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri” için bir adet ölçek geliştirilmiştir. Alt 

ekstremite için geliştirilen bu iki ölçek arasında seçim yaparken; klinisyenlerin cinsel 

yaşam ve arabaya binip inebilme aktivitesini sorgulayan maddelerin ek bilgi 

kapsamında sağlayacağı katkıyı göz önünde bulundurmaları uygun olacaktır. 

 

 

Tez çalışmasında gerçekleştirilen ve detayları Bölüm 1.4’te sunulan literatür taraması 

sonucunda, ölçek geliştirme alanında yapılan çalışmaların bir kısmında içsel yapı 

geçerliğinin sadece faktör analizi / Rasch analizi ile bazı çalışmalarda ise her iki 

yöntem ile birlikte değerlendirildiği görülmektedir. KTT kapsamında yaygın olarak 

kullanılan faktör analizinin (AFA ve DFA) temelinde, birbiri ile bağımlı 

maddelerden, ilgili yapıyı temsil eden birbirinden bağımsız, kavramsal olarak 

anlamlı faktörler yaratma bulunmaktadır. Bu yapısı ile faktör analizi, temelde boyut 

indirgeme amacı ile gerçekleştirilen çok değişkenli bir analiz yöntemidir. Modern 

test teorisi kapsamında yer alan Rasch Analizi ise, ölçme aracında yer alan 

maddelerin boyutluluğuna ek olarak, maddelerin eşik değerlerinin sıralı olup 

olmaması (çok sonuçlu maddeler için), maddelerin ve bireylerin modele uyumu, 

maddelerin değişmezlik özelliği ve MİF bakımlarından değerlendirme yapar. Bu 
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bilgiler ışığında faktör analizi ve Rasch Analizi birbirleriyle karşılaştırıldığında, 

Rasch Analizinin, faktör analizini kapsayan bir yapısı olduğu söylenebilir. Bununla 

beraber, psikometri ile ölçme-değerlendirme alanlarında yapılan literatür 

incelemelerinde KTT’nin geliştirildiği yıllarda faktör analizi yaklaşımlarının sıklıkla 

kullanıldığı; teknolojideki gelişmelere paralel olarak modern test teorilerinin ortaya 

çıkması ile Rasch Analizi gibi yöntemlerin daha popüler olmaya başladığı 

gözlenmektedir. 

 

Chachamovich ve arkadaşları (2008) yaptıkları bir çalışmada, yeni ölçeklerin 

geçerliğinin değerlendirilmesinde, birbirini tamamlayan (bütünleyen) bir şekilde, 

klasik psikometrik teoriyi (AFA ve DFA) ve modern yöntemleri (Rasch Analizi) 

içeren kapsamlı bir yaklaşımı önermişlerdir. Geleneksel yaklaşım, diskriminant 

geçerliği, kayıp değerler dağılımı ve faktör analizi yükleri ile ilgili bilgileri 

sağlarken; Rasch analizinin, sıra takip etmeyen eşik değerlerine sahip maddelerin 

belirlenmesi, madde yanlılığının ve model uyumunun değerlendirilmesinde güçlü bir 

araç olduğunu belirtmişlerdir. Benzer şekilde, Allison ve arkadaşları (2011) 

yaptıkları bir çalışmada, ölçmede DFA ve Rasch Analizi’nin benzer sonuçlar 

üreterek, birbirlerini tamamlar nitelikte olduklarını vurgulamışlardır. 

 

 

İşleyişleri açısından benzerlikleri olan bu iki yöntemden faktör analizi yöntemleri, 

Rasch analizi kapsamında gerçekleştirilecek olan tek boyutluluk incelemesi 

öncesinde, önsel tek boyutluluğun değerlendirilmesinde uygulanabilir. Farklı bir 

kullanım alanı olarak, Rasch analizi sonucunda içsel yapı geçerliği ortaya konan 

ölçekler, farklı veri setleri üzerinde gerçekleştirilecek olan DFA’lar ile 

doğrulanabilir. Sonuç olarak, sağlık alanında yeni geliştirilen ölçeklerin veya farklı 

dil/kültür/grup için uyarlaması yapılacak olan mevcut ölçeklerin içsel yapı 

geçerliliklerinin incelenmesinde, faktör analizi ya da Rasch analizi yöntemlerinin tek 

başına uygulanması yerine, birbirini bütünleyen bu iki yaklaşımın beraber 

kullanılmasının elde edilecek sonuçların güvenirliği açısından daha önemli olduğu 

düşünülmektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 
 

Bir ölçek geliştirme sürecinde, geçerlilik türlerinden analitik olarak değerlendirilen 

içsel yapı geçerliliğinin değerlendirilmesinde, faktör analizi yaklaşımlarından AFA 

ve DFA,  modern test teorisi yaklaşımlarından  “Rasch Analizi”  en yaygın kullanılan 

yaklaşımlar arasındadır.  

 

 

Bu tez çalışması kapsamında içsel yapı geçerliliği hem faktör analizi yöntemleri hem 

de Rasch analizi ile ortaya konan, RA’lı hastaların “kendine bakım-hareket-ev işleri” 

alanlarındaki özürlülük düzeylerini alt ve üst ekstremite açısından ayrı ayrı 

değerlendirilmede kullanılacak ölçme araçları geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlarda 

bazı farklılıklar gözlenmesi, yöntemlerin işleyiş farklılıkları dikkate alındığında 

beklenen bir durumdur. Yapılan çalışma sonucunda, bir ölçeğin yapı geçerliliği 

incelenmek istendiğinde, bu yöntemlerin tek başına uygulanması yerine, beraber 

kullanılmalarının daha güvenilir sonuçlar elde edilmesi açısından uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 
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ÖZET 
 

 

Ölçeklerde Yapı Geçerliliğinin Değerlendirilmesinde Faktör Analizi ve Rasch 

Analizi Yaklaşımları 

 

Sağlık alanında daha duyarlı gözlemler yaparak objektif ve standart ölçümler elde 

edilebilmesi için ölçme aracının geçerli olması gereklidir. Geçerlilik, ölçme aracının 

ölçülecek özelliği, tam ve doğru olarak, başka özelliklerle karıştırmadan ölçebilmesidir. Bir 

ölçek geliştirme sürecinde analitik olarak değerlendirilen ve belki de en önemli geçerlik türü, 

(içsel) yapı geçerliliğidir. 

 

Ölçeklerin içsel yapı geçerliliklerinin değerlendirilmesinde, faktör analizi yaklaşımlarından 

“Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)” ve “Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)”, modern test 

teorisi yaklaşımlarından “Rasch Analizi” en yaygın kullanılan yaklaşımlar arasındadır. Bu 

tez çalışması kapsamında, romatoid artritli hastalar için “kendine bakım-hareket-ev işleri” 

alanlarında özürlülük düzeylerinin alt ve üst ekstremite açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi 

için geliştirilen ölçme araçlarının yapı geçerliliğinin değerlendirilmesinde AFA, DFA ve 

Rasch Analizi uygulanmış ve sonuçları irdelenmiştir. 

 

Toplamda 32 madde ile gerçekleştirilen AFA sonuçlarına göre, maddelerin iki boyutta 

toplandığı belirlenmiş, faktör yükleri ve klinik sınıflamaları da göz önünde 

bulundurulduğunda ilk boyut “Alt ekstremite ile ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri”, 

ikinci boyut “Üst ekstremite ile ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri” olarak 

adlandırılmıştır. AFA’dan elde edilen sonuçlar, klinisyen görüşüyle karşılaştırıldığında 

sadece bir maddede uyumsuzluk belirlenmiştir, sonucunda da bu maddenin klinik yapının 

uygun gördüğü yerde değerlendirilmesine karar verilmiştir. Klinik (teorik) olarak belirlenen 

yapı DFA ile test edildiğinde, uyum iyiliği istatistiklerine göre, elde edilen sonuçların tatmin 

edici olduğu ve klinik yapı ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Rasch Analizi uygulamasında, “alt ekstremite ile ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri, 

“üst ekstremite ile ilişkili kendine bakım-hareket-ev işleri” için ayrı ayrı ve klinik yapı göz 

ardı edilip her ikisinin birlikte ele alındığı durumlarda, ölçme araçları Rasch analizi 

aşamaları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizler kapsamında, modele uyum 

göstermeyen, yaş grubu, cinsiyet ve/veya hastalık süresi bakımından madde işlev farklılığı 

gösteren ve tek boyutluluk varsayımını bozan maddeler çalışmadan çıkarılmıştır. 

  

Ölçeklerde yapı geçerliliğinin incelenmesinde, ölçeğin sadece boyut yapısını inceleyen 

faktör analizi yöntemlerine kıyasla, içsel yapı geçerliliğinin madde uyumu, birey uyumu, 

madde yanlılığı gibi farklı özellikler bakımından da değerlendirildiği Rasch Analizi’nin 

beraber kullanılması önerilmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Açıklayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Ölçek, Rasch 

Analizi, Yapı Geçerliği 
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SUMMARY 
 

 

Factor Analysis and Rasch Analysis in the Evaluation of Construct Validity of 

Scales 

 

In order to obtain more precise observations in healthcare field, the measurement tool should 

be valid. Validation is the capability of the measurement tool on correct and accurate 

measurement of a characteristic, without intervention of other characteristics. In a scale 

development process, probably the most important and analytically evaluated type of validity 

is the (internal) construct validity. 

 

“Exploratory Factor Analysis (EFA)” and “Confirmatory Factor Analysis (CFA)” under the 

factor analysis, “Rasch analysis” under the modern test theory are the most common 

approaches in the evaluation of scale’s internal construct validity. Within this study, 

measurement tools for the determination of disability levels of romatoid arthritis patients in 

terms of “self care-mobility-housework” have been developed for lower and upper 

extremities separately and their internal construct validities have been examined by EFA, 

CFA and Rasch analysis.  

 

According to EFA results, which are actualized with 32 items in total, it has been determined 

that the items are gathered in two dimensions; taking into account the factor loadings and the 

clinical classifications, first dimension has been named as “self care-mobility-house work 

related to lower extremity” and second dimension named as “self care-mobility-house work 

related to upper extremity”. When the results of EFA were compared with the clinician 

opinion, it was observed that only one item showed misfit; as a result, it was determined to 

evaluate this item in the dimension which was approved by the clinical structure. While the 

clinical (theoretical) structure was tested with CFA, the results were found to be satisfactory 

and in harmony with the clinical structure according to goodness of fit statistics.  

 

In the Rasch analysis, “self care-mobility-house work related to lower extremity” and “self 

care-mobility-house work related to upper extremity” were handled separately and also, both 

were taken together ignoring the clinical structure. Within the scope of the analyses, the 

items showing misfit to the model, showing differential item functioning in terms of age, 

gender and/or duration of disease and the ones which violate the hypothesis of 

unidimensionality were excluded from the study. 

 

Compared to the factor analysis that only examines the dimensional structure of the scales, 

Rasch analysis contains various evaluations such as item fit, person fit and item bias. Thus, 

these methods should be used together in the evaluation of scale’s internal construct validity. 

 

Key Words: Confirmatory Factor Analysis, Construct Validity, Exploratory Factor 

Analysis, Rasch Analysis, Scale 
 

  



47 

 
 

 

 

KAYNAKLAR 
 

ALLISON, C.; BARON-COHEN, S.; WHEELWRIGHT, S.J.; STONE, M.H.; MUNCER, S.J. ( 

2011). Psychometric Analysis of the Empathy Quotient (EQ). Personality and Individual 

Differences, 51, 829-835. 

  

ALPAR, R. (2011). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Detay Yayıncılık, 

Ankara. 

 

ANDRICH, D., LYNE. A., SHERIDAN. B., LUO, G. (2003). RUMM2020. Rasch 

Unidimensional Measurement Models Software. RUMM Laboratory, Perth. 

 

AYTAÇ,M.; ÖNGEN,B. (2012). Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Yeni Çevresel Paradigma 

Ölçeğinin Yapı Geçerliliğinin İncelenmesi. İstatistikçiler Dergisi 5; 14-22.   

 

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede 

Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, sayı 32, ss.470-48. 

 

CHACHAMOVICH, E.; FLECK, M.P.; TRENTINI, C.M.; LAIDLAW, K.; POWER, M.J. 

(2008). Development and validation of the Brazilian version of the Attitudes to Aging 

Questionnaire (AAQ): An example of merging classical psychometric theory and the 

Rasch measurement model. Health and Quality of Life Outcomes, 6:5  

 

CİHAN GÜNGÖR, H., BALCI ÇELİK, S. VE YILMAZ, M. (2011). Romantizm ve Eş Seçimi 

Tutum Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (36), 180-190. 

 

DOĞANAY ERDOĞAN, B. (2012). Çoklu Atama Yöntemlerinin Rasch Modelleri İçin 

Performansının Benzetim Çalışması ile İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 

 

ELHAN, A.H.; ATAKURT, Y. (2005). Ölçeklerin Değerlendirilmesinde Niçin Rasch Analizi 

Kullanılmaktadır? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası; 58; 47-50. 

 

ERCAN, İ.; KAN İ. (2004). Ölçeklerde Güvenirlik ve Geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dergisi; 30(3); 211-16. 

 

ERGÖÇEN, S. (2006). Yeni Bir Tükenmişlik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Açıdan 

İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, 

Yüksek Lisans Tezi. 

 

ERKORKMAZ,Ü.; ETİKAN,İ.; DEMİR,O.; ÖZDAMAR,K.; SANİSOĞLU, S.Y. (2013). 

Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Uyum İndeksleri. Türkiye Klinikleri J Med Sci; 33(1):210-

23. 



48 

 
 

HAYME, S. (2015). Ölçme Eşdeğerliğinin Çoklu Grup Uygulamaları ve Rasch Analizi ile 

Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik 

Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 

 

KARAKAYA, İ.; ÜLPER, H. (2011). Developing a Writing Anxiety Scale and Examining 

Writing Anxiety Based on Various Variables. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 

11(2), 703-707.  

 

KASKATI, O.T. (2011). Rasch Modelleri Kullanarak Romatoid Artirit Hastaları Özürlülük 

Değerlendirimi İçin Bilgisayar Uyarlamalı Test Yönteminin Geliştirilmesi. Ankara 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Doktora Tezi.  

 

LUNDGREN-NILSSON, A., JONSDOTTIR, I.H., PALLANT, J., AHLBORG JR, G. (2012). 

Internal Construct Validity of the Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ). 

BMC Public Health, 12:1. 

 

MAFFINI, C.S., WONG, Y.J. (2015) Feelings About Culture Scales: Development, Factor 

Structure, Reliability, and Validity. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 

21(2):213-24. 
 

MUTHEN & MUTHEN (2006). MPlus, Version 6, Los Angeles, CA. 

 

ÖNGEN, K.B. (2010). Doğrulayıcı Faktör Analizi İle Bir Uygulama. Uludağ Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 

   

ÖZTUNA, D. (2008). Kas-İskelet Sistemi Sorunlarının Özürlülük Değerlendiriminde Bilgisayar 

Uyarlamalı Test Yönteminin Uygulanması. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 

 

PIQUERO, A., MACINTOSH, R., HICKMAN, M. (2000). Does Self Control Affect Survey 

Response? Applying Exploratory, Confirmatory and Item Response Theory Analysis to 

Grasmick et Al.’s Self-Control Scale. Criminology, Volume 38, Number 3: 897-929. 

 

PALLANT,J.F.; MILLER,R.L.; TENNANT,A. (2006). Evaluation of the Edinburgh Post Natal 

Depression Scale using Rasch Analysis. BMC Psychiatry, 6:28. 

 

PALLANT, J.F; TENNANT, A. (2007). An introduction to the Rasch measurement model: An 

example using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). British Journal of 

Clinical Psychology, 46, 1-18.  

 

PERSSON, C.U.; SUNNERHAGEN, K.S.; LUNDGREN-NILSSON, A. (2014). Rasch analysis 

of the modified version of the postural assessment scale for stroke patients. Postural Stroke 

Study in Gothenburg (POSTGOT), BMC Neurology, 14:134. 

 

SABOONCHI, F.; WENNMAN-LARSEN, A.; ALEXANDERSON, K.; PETERSSON, L. 

(2013). Examination of the construct validity of the Swedish version of Hospital Anxiety 

and Depression Scale in breast cancer patients. Qual Life Res, 22, 2849-2856. 

 



49 

 
 

SHEA,T.L.; TENNANT, A.; PALLANT, J.F. (2009). Rasch model analysis of the Depression, 

Anxiety and Stress Scales (DASS). BMC Psychiatry, 9:21. 

 

SMITH, E.V. (2002) Detecting and Evaluation the Impact of Multidimensionality Using Item Fit 

Statistics and Principal Component Analysis of Residuals. J Appl Meas, 3:205-231. 

 

STEVELINK, S.A.M., HOEKSTRA, T., NARDI, S.M.T., VAN DER ZEE, C.H., BANSTOLA, 

N., PREMKUMAR, R., NICHOLLS, P.G., VAN BRAKEL, W.H. (2012). Development 

and Structural Validation of a Shortened Version of the Participation Scale. 

Disability&Rehabilitation, 34(19), 1596-1607. 

 

ŞİMŞEK, Ö.F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LISREL 

Uygulamaları. Ekinoks Yayıncılık, İstanbul.  
 

TATAR, A., KAYİRAN, S.M., SALTUKOĞLU, G., ZEYBEK OZKUT, E.M., EMEKSİZ, M. 

(2013). Analysis of the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) in 

Children and Adolescents from the Perspective of the Item Response Theory. Klinik 

Psikofarmakoloji Bulteni,23(3),242-53. 

 

TENNANT, A., CONAGHAN, P.G. (2007). The Rasch Measurement Model in Rheumatology: 

What Is It and Why Use It? When Should It Be Applied, and What Should One Look for 

in a Rasch Paper? Arthritis Rheum, 57(8):1358-1362. 

 

TERESI, J.A., KLEINMAN, M., OCEPEK-WELIKSON, K. (2000): Modern Psychometric 

Methods for Detection of Differential Item Functioning: Application to Cognitive 

Assessment Measures. Stat Med, 19:1651-1683. 

 

TURNER, B.M., BETZ, N.E., EDWARDS, M.C., BORGEN, F.H. (2010). Psychometric 

Examination of an Inventory of Self-Efficacy for the Holland Vocational Themes Using 

Item Response Theory. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 

43(3), 188-198. 

 

TURGUT, M.F. (1977). Egitimde Ölçme ve Degerlendirme Metodları. Nüve Matbaası, Ankara. 

 

WANG, W.C. (2010). Recent Developments in Rasch Measurement. A Lecture of the Chair 

Professors Public Lecture Series of the Hong Kong Institute of Education on 28 January 

2010.    

 

WILLIAMS, B.; ONSMAN, A.; BROWN, T. (2012). A Rasch and Factor Analysis of a 

Paramedic Graduate Attribute Scale. Evaluation & the Health Professions, 35(2), 148-168. 

 

WRIGHT, B.D. (1996). Local Dependency, Correlations and Principal Components. Rasch Meas 

Trans, 10:509-511. 

 

YÜKSEL, S. (2012). Ölçeklerde Saptanan Madde İşlev Farklılığının Karma Rasch Modelleri İle 

İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, 

Doktora Tezi. 

 

 



50 

 
 

 

 

EKLER 
 

EK 1 

 

Tez çalışmasında kullanılan veriseti ile ilgili izin yazısı 

 

 

 

  



51 

 
 

ÖZGEÇMİŞ 

 

 

 

I-Bireysel Bilgiler 

Adı ve Soyadı: Funda Seher ÖZALP ATEŞ 

Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara - 02.03.1985 

Uyruğu: T.C. 

Medeni Durumu: Evli 

İletişim Adresi ve Telefonu: Seyfi Demirsoy Mah. Altınpark Cad. Kutluk Sok. 190    

 Blok No:8 Aydınlıkevler/ANKARA 

                Tel: (0312) 314 56 32 

 

II-Eğitimi 

Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı 

Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik 

Bölümü               

Lise Ankara Anadolu Lisesi                                                           

 

Yabancı Dili: İngilizce 

 

III- Mesleki Deneyimi  

2012 - 2015 Savunma Sanayii Müsteşarlığı (Proje Asistanı) 

2015 -  …    Celal Bayar Üniversitesi (Araştırma Görevlisi) 

 



52 

 
 

IV- Bilimsel İlgi Alanları 

Poster Sunumları: 

 Özalp, F.S., Öztuna, D.,”Varsayımlar Bozulduğunda ANOVA’ya Alternatif 

Test İstatistikleri”, Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik 

Kongresi,Bildiri Özetleri Kitabı P27, sayfa 104, Kayseri, 4-7 Eylül 2012. 

Seminer: 

 Varsayımlar Bozulduğunda ANOVA’ya Alternatif Test İstatistikleri, Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı 

 

VI- Diğer Bilgiler 

KATILIMCI OLARAK YER ALINAN KURS ve ÇALIŞTAYLAR 

 Rumm2030 Programında Rasch Analizi Kursu, Introduction to Rasch 

Analysis Using RUMM2030, University of Leeds- University of Western 

Australia-Ankara University Faculty of Medicine Department of Biostatistics, 

Ankara, 30.09.2011-02.10.2011 

 
 


