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Geçen Hafta

• Geçerlilik  ve Güvenirlik

• Güvenirlik hesaplama teknikleri

• Standardart hata



Ölçme Araçların Özellikleri



• Geçerlilik çeşitleri:

1. Kapsam geçerliliği

2. Yapı geçerliliği

3. Yordama geçerliliği

Geçerlilik 



A. Mantıksal veya rasyonel yaklaşım

• Belirtke tablosu & Uzman görüş

Geçerlilik - V

Toplam işlem yetenegi ölçme testi 

Kazanımlar Soru Tipi Soru Sayısı

Bir işlemli toplama işlemi problemi Çoktan seçmeli 5

Birden fazla işlem içeren problem Çoktan Seçmeli 5

Bir işlem içeren gerçek hayattan problem Açık Uçlu 5

Birden fazla işlem içeren gerçek hayattan 
problem

Açık Uçlu 5



• Geçerlilik çeşitleri:

1. Kapsam geçerliliği

2. Yapı geçerliliği

3. Yordama geçerliliği

Geçerlilik - VII



Güvenirlik

• Tanımı
• Bulma yöntemleri

• Test tekrar test yöntemi
• Parallel test yöntemi
• Testin iki yarıya bölünme yöntemi
• Kuder-Richarson KR-20/KR-21 formülleri
• Cronbach Alfa (α) yöntemi
• Puanlama yöntemi

• Güvenirliği artırma yöntemleri



Güvenirlik Hesaplama (SPSS)



Güvenirlik Hesaplama (SPSS)



Güvenirlik Hesaplama (SPSS)



Gözlenen değer ile beklenen değer 
arasındaki korelason

√81 = 0.90



Bu Hafta

• Ölçek Geliştirmeye Hazırlık

• Madde Türleri

• Ölçek Geliştirme Aşamaları

• Ön Deneme Uygulaması

• Deneme Uygulaması

• SPSS Uygulamaları



Anket & Ölçek

• Anket: 
• demografik özellikler gibi herbiri başaka bir değişkene ilişkin ve farklı 

maddelerden oluşan daha çok doğrudan bilgi toplamaya elverişli bir araçtır.

• Güvenirlik ve geçerlilik hesaplanmaz

• Ölçek:
• Genellikle benzer madde formatı içeren, bir tek ve tanımlı psikolojik özelliği 

ölçmek amacıyla geliştirilen ölçme araçlarının tümüdür.

• Ölçek geliştirmede nasıl bir yol izleneceği, öncelikleölçülecek özelliğin amacına 
bağlıdır.



Ölçek Geliştirmenin Gerekliliği ve Koşulları

• Yeni bir ölçeğe gereksinim var mı?
• Mevcut ölçek olabilir, ancak psikometrik özellikleri yeterli olmayabilir, hedef 

kitle farklı olması, uygulama zorluğu

• Varolan kuram ya da kavram değişmiş olabilir

• Özyetelilik kavramı atılıncaya kadar onu ölçen ölçek yok idi.

• Mevcut ölçeğin farklı kültürde kullanılması ölçek uyarlaması veya geliştimeye 
sebep olabilir.



• Ölçek Neyi Ölçmeyi amaçlıyor?
• Ölçülecek nesnenin daha önce kimler tarafından nasıl tanımlandığı ve 

tanımının yeterli olup olmadığı araştırılmalı.

• Mesela «öğretmenlik mesleği tutum» ölçeği
• Adanmışlık

• Sevmek

• İlgi duymak

• Kimler için geliştirilecek?
• Öğretmenler

• Öğrenciler

• Yöneticiler 

.



• Nasıl uygulanacak?
• Sınıf ortamında

• Öğretmenin yanında

• Ortamsal faktörlerden kaynaklanan hataların en aza indirilmesi

• Uygulama Süresi?
• Madde sayısı

• Ders saat süresi

• Teneffüs süresi



Madde Türleri

I. İki Seçenekli maddeler

II. Çoktan Seçmeli maddeler

III. Dereceleme Türü Maddeler

IV. Sıralama Gereketiren Türdeki Maddeler

V. Eşleştirmeli Maddeler



Bloom Taksonomi

• bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme



örnek:

 Aşağıdaki ifadelerden hangisi x’ in 16 fazlasının 12    katını verir? (KAVRAMA)

A. 12x + 16

B. 16x + 12

C. 12(x + 16)

D. (16 + 12)x

 Bir matematik kitabının kitapçıdaki normal fiyatı x Türk Lirasıdır. Bu kitap %25 
indirime girmiştir. Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi bu kitabın indirimdeki
fiyatını vermektedir? (UYGULAMA)

A. 0.25x

B. 0.25 + x

C.  x – 0.25

D. x – 0.25x



Yazım-Üretim İçin Ön Çalışma

• Başarı Testi için belirtke tablosu

Kazanım Soru Sayısı Bloom Taksonomi Zaman

20 soruluk bir matematik testi uygulanması

Denklem yazma 5 bilgi (3)

kavrama (2)

1 dakika

1.5 dakika

Problemi denklem olarak yazma 5 kavrama (3)

uygulama (2)

1.5 dakika

2 dakika

1 işlemli problem çözme 5 uygulama (3)

analiz (2)

2 dakika

2.5 dakika

1’ den fazla işlem gerektiren problem çözme

5

uygulama (2)

analiz (3)

2 dakika

2.5 dakika

4 kazanım 20 36 dakika



• Likert tipi madde için belirlenen maddedin birkaç katı madde 

geliştirme

• Uzmanlarca gözden geçirme

• İlgi değişkeni ölçüp ölçmediği,yazım dili, hedef kitleye uygun 

olması,

• Sözel Panel Tartışmasıyla

• Görgül-İstatistiksel Yolla

• Puanlama ve istatistiksel metot



Ölçeğin Açıklama ve Yönergesinin Yazılması ile Biçimsel Yapının İncelenmesi

Sesleniş (Hitap)
- Neyi ölçtüğü, kaç maddeden oluştuğu, verilerin ne amaçla toplandığı, içtenlik...
- Nasıl cevplanacak, cevaplama süresi, şans başarısı düzeltilmesi...

Teşekkür
Unvan –ad/soyad

Kurum

Değerli Öğretmen Adayları,

Bu çalışmanın amacı, Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek tutumlarının

incelemektir. Bu anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümdeki sorular kişisel bilgileri ölçerken, ikinci

bölümdeki sorular ise öğretmenlik meslek tutumlarını belirleme amacını taşımaktadır.

Anket sonuçlarının sağlıklı olabilmesi için soruları samimi ve doğru olarak yanıtlamanız gerekmektedir. Anketlerin

üzerine isim yazmaya gerek yoktur, ama bu anket çalışması formasyon eğitimi sonunda sizlere tekrar uygulanacağı için

her iki anketin aynı kişiye ait olduğunu bilmemiz gerekir. Bu yüzden her iki uygulamada da isim yerine

kullanabileceğiz aynı işaret (sembol, rakam, lise okul numaranız vb) koymanız gerekmektedir.

İlgi ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Yrd. Doç. Dr. Erkan ATALMIŞ



3.Bölüm (Ön Deneme ve Deneme Uygulaması)

• Öndeneme uygulaması
• Maddelerin okunabilirliği-anlaşılabilirliği

• Yanlış yazılmış yerlerin saptanması

• Ortalama cevaplama süresinin hesaplanması

• Aksi halde yapılmazsa, bir emekö zaman ve para israfına sebep olur

• Öndeneme uygulaması ölçeğin 
• gerçek hedef kitkleden özellikle uç gruplarla ilgili değişkenin ranjını temsil 

etmeli (yaşlı-genç, başarılı-başarısız)

• 10-15 kişiden oluşmalıdır.

• Ön deneme aşamasından sonra gerekli düzenlemeler yapılıp, ölçek 
formları hazırlanır (A-B-C, B-C-A,...)



• Deneme uygulaması
• Gerçek koşul ve gerçek örneklem üzerinde gerçekleşir.

• Ölçek geliştirmenin en zor aşamasıdır

• Örneklem nitelik ve seçimi
• Örneklem evreni temsil etmelidir

• Ölçülen özelliğin ranjını temsil etmeli (heterojen)

• Gönüllü katılımcılardan oluşmalı

• Random (Seçkisiz) örneklem oldukça zordur.

• Örneklemin büyüklüğü
• Kesin bir sayı olmamakla beraber ölçülen özelliğin boyut sayısını örneklem sayısını etkiler.

• Özellikle madde-tepki kuramı (IRT) kullanılacaksa büyük örnekleme gerek olacaktır.

• Ölçek geliştirmede genel kural «Ölçülecek özelliğin varyansı ne kadar büyükse  o kadar 
iyidir»
• Maddeler arası korelasyona dayanır

• Maddelerin heterojen olması



• Comrey & Lee (1992)’ a göre 

• n=50 çok yetersiz

• n=100 yetersiz

• n= 200 uygun

• n= 300 iyi

• n=çok iyi

• n= 1000 mükemmel

• MacCallum, Widaman, Zhang & Hong (1991)’ e göre örneklem büyüklüğü aşağıdaki durumlara 
göre küçülebilir.

• Ortakvaryanslar  yüksek (.60 ve daha büyük)

• Herbir faktör 4 ve daha fazla madde içerdiğinde



• Deneme Uygulamasının Koşulları

• Ortam koşullarının standartının sağlanması

• İçtenlik-motivasyon/önem ciddiyet ve gerçek cevapların verilmesi

• Gerekirse hediye ve para verme

• Uygulayıcıların eğitilmesi

• Ortak açıklama ve yönerge olması

• Uygulama gerektiren ölçekler için uygulayıcılara onların alayıp özümseyinceye kadar uygun eğitim 
verilmesi



• Ölçek ve madde analizi içi Hazırlık:

• Veri girişinden önce verilen tepkilerin tutarlığının incelenmesi ve formlara numara verilmesi

• 5 yerine 54

• 1,1, 2,2,3,3,4,4,5,5

• 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5

• Arka sayfaların doldurup doldurulmadığına dikkat edilmesi

• Veri girişinden sonra yanlış veri girişinin kontrolü

• «descriptive statistics»

• «frequencies»

• Ters puanlana maddelerin veri girişi ve düzeltilmesi

• «transform» «recode»

• Eksik verilerin düzenlenmesi

• %5’ini aşmamak

• «Transform» «replace missing value»

• İkili maddeler uygun değildir «0,1»

• Uç puanaların temizlenmesi

• Z puanı



• Ölçek toplam ham puanları ile madde puanlarının betimsel istatistiklerinin incelenmesi

• Toplam puan and madde puanlarına ilişkin

• Ortalama

• Ortanca

• Standard sapma

• Kayışılılık

• sivrilik



Veri girişinden sonra yanlış veri girişinin kontrolü







Ters puanlana maddelerin veri girişi ve düzeltilmesi







Eski Değer Yeni Değer





Tüm Değerler için aynı işlemler yapılır



Yeni Değişkenin ismi yazılır







Eksik Verilerin Düzenlenmesi











Excel Dosyasından Veri Okuma












