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Test ve Ölçek Geliﬂtimede Yeni Yaklaﬂ›mlar:
Madde Cevap Kuram› Kapsam›nda Madde
‹ﬂlevsel Farkl›l›k (Madde Yanl›l›k) Yöntemleri
Mediha Korkmaz*
Ege Üniversitesi
Özet
Madde cevap kuram›na temellenen madde iﬂlevsel farkl›l›k çal›ﬂmalar›, farkl› alt grup/evren
üyelikleri olan gruplar aras› karﬂ›laﬂt›rmalarda oldu¤u kadar, farkl› kültürler aras›nda da madde/
test iﬂlevsel farkl›l›¤›n›n belirlenmesinde ya da ölçme eﬂde¤erli¤inin incelenmesinde oldukça
güçlü yöntemler sa¤lamaktad›r. Bir ölçek ya da madde ayn› örtük özelli¤i her iki grupta ayn›
ﬂekilde ölçemiyorsa (ölçme eﬂde¤erli¤i yoksa) testten elde edilen sonuçlara göre gruplar
aras›ndaki benzerlik ya da farkl›l›klar, ilgilenilen örtük özellik kapsam›nda yorumlanamaz.
Geleneksel test kuram› içerisinde bu olgu ölçek/test yanl›l›¤› ya da madde yanl›l›¤› olarak, madde
cevap kuram› kapsam›nda ise madde iﬂlevsel farkl›l›¤› olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Bu yaz›da madde
cevap kuram›na dayal› olarak üç madde iﬂlevsel farkl›l›k yönteminden söz edilecektir. Bu
yöntemler; 1- Olabilirlik oran› testi model karﬂ›laﬂt›rma yöntemi 2- Madde-test iﬂlevsel farkl›l›k
yöntemi, 3- Parametre karﬂ›laﬂt›rma yöntemi’ dir.
Anahtar Kelimeler: Madde iﬂlevsel farkl›l›¤›, madde yanl›l›¤›, madde cevap kuram›
The New Approaches in Scale Development: Methods of Differential Item
Functioning (Item Bias) Based on Item Response Theory
Abstract
Studies of differential item functioning (DIF) established on item response theory (IRT), provides
quite powerful methods in examining the measurement equivalence or determining the item-test
differential functioning among different cultures as well as in the comparison among groups that
has members from sub group/population. When a scale or an item does not measure the same
latent trait or ability for both groups, the results are not interpretable with respect to the latent trait.
Traditionally, this phenomenon has been called scale or item bias. More recently, item bias is
called as differential item functioning (DIF) in the perspective of the item response theory. This
article provides a brief primer overview of three differential item functioning methods based on
the item response theory. These methods are IRT likelihood ratio test (LR) with comparison
model, IRT differential functioning of items and tests (DFIT), and parameter comparison method.
Key Words: Differential item functioning (DIF), item bias, item response theory
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Günümüzde psikoloji insan davran›ﬂlar›n›
ve bu davran›ﬂlar›n temelinde bulunan özellikleri anlamaya çal›ﬂt›¤› kadar bir taraftan da bu
özellikleri ayd›nlatabilmek için yöntemsel olarak da gittikçe güçlenmektedir. ‹nsano¤lunun
karmaﬂ›k psikolojik yap›lar›n›n ölçümünde
ileri düzeyde niceliksel yöntemlere duyulan
ihtiyaç, son y›llarda madde cevap kuram›n›n
ve dolay›s›yla çeﬂitli modellerinin geliﬂmesine
katk› sa¤lam›ﬂt›r. Madde cevap modelleri, e¤itim alan›ndaki ölçmelerde önemli bir etkiye
sahip oldu¤u kadar psikoloji alan›nda da yetenek ve zeka de¤erlendirmelerinin yan› s›ra,
özellikle kiﬂilik ve tutum ölçümlerinde de giderek s›kl›kla kullan›lan yöntemler haline gelmiﬂlerdir.
Modern test kuram› olarak bildi¤imiz madde cevap kuram› (item response theory) ya da
örtük özellikler kuram› (latent trait theory),
Rasch’›n 1960’l› y›llarda ilk çal›ﬂmalar›n› yay›mlanmas› ile ortaya ç›km›ﬂ gibi görünmekle
birlikte, asl›nda Thurstone’nun 70 y›l önce tan›mlad›¤› psikolojik ölçmenin mant›¤›na dayanmaktad›r (Camilli ve Shepard, 1994; Crocker ve Algina, 1986). 1980’lerde madde cevap
kuram›, ölçme uzmanlar› aras›nda klasik test
kuram›n›n yan› s›ra en bask›n çal›ﬂma konusu
olmuﬂ, günümüzde ise art›k yeni bir ölçme
arac›n›n geliﬂtirilmesi, soru bankalar›n›n haz›rlanmas›, gruplar aras› karﬂ›laﬂt›rmalarda madde yanl›l›¤›n›n incelenmesinde oldu¤u kadar
kültürler aras› karﬂ›laﬂt›rmalarda ölçme eﬂde¤erli¤inin araﬂt›r›lmas› ve dolay›s›yla testlerin
geçerli¤inin s›nanmas› gibi pek çok alanda
s›kl›kla kullan›l›r hale gelmiﬂtir.
Madde cevap kuram›, bireylerin davran›ﬂlar›yla, bu davran›ﬂlar›n alt›nda örtük/gizil olarak bulundu¤u varsay›lan yetenek, tutum, kiﬂiARALIK 2006, C‹LT 9, SAYI 18
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lik vb. özellikler aras›ndaki iliﬂkileri, olas›l›¤a
temellenen matematiksel fonksiyonlar ve modellerle aç›klamaktad›r (Hambleton ve Swaminathan, 1989; Hambleton, Swaminathan ve
Rogers, 1991; Hulin, Drasgow ve Parsons,
1983). Bu modeller, gözlenen de¤iﬂkenler ile
bunlar›n alt›nda bulunan örtük özellik aras›ndaki iﬂlevsel iliﬂkiyi do¤rusal olmayan bir regresyon ile tan›mlarlar (Chernyshenko, Stark,
Chan, Drasgow ve Williams, 2001; Zickar,
1998). Madde cevap kuram›n›n merkezi eleman›, bireyin ölçülen yetenek boyutundaki düzeyi ile maddeye do¤ru cevap verme olas›l›¤›
aras›ndaki iliﬂkinin grafik gösterimini sa¤layan madde karakteristik e¤risidir (Item
Characteristic Curve, ICC; bkz. ﬁekil 1-2).
Madde cevap modeline ba¤l› olarak (1, 2 ya da
3 parametreli) bir madde karakteristik e¤risi,
madde ay›rt edicilik parametresi (ai), madde
güçlük parametresi (bi) ve maddenin do¤ru yan›t›n› tahmin parametresi (ci) içermektedir.
Madde ay›rt edicilik parametresi, madde cevap
fonksiyonunun e¤imini, di¤er bir ifadeyle
madde karakteristik e¤risinin dikli¤ini belirlemektedir. Madde güçlük parametresi ise, test
ile ölçülen yetenek, tutum kiﬂilik vb. örtük
özellik boyutu (theta, q) üzerinde yer al›r ve
bir kat›l›mc›n›n do¤ru cevab›n›n koﬂula ba¤l›
olas›l›¤›n› gösterir. ci parametresi de düﬂük yetenekli kiﬂilerin bir test maddesini ﬂansa ba¤l›
olarak do¤ru cevab› tahminleme olas›l›¤›n›
ifade eder. Madde cevap kuram›n›n di¤er en
önemli özelliklerinden biri de, testte bulunan
her bir madde için madde bilgi fonksiyonlar›n›n ve toplam test puan› için de test bilgi fonksiyonlar›n› içermesidir. Test ve madde bilgi
fonksiyonlar›, klasik test kuram›nda güvenirlik ve ölçmenin standart hatas›n› karﬂ›layan,
ölçmenin do¤rulu¤u, hassasiyeti ve mükem-

MADDE ‹ﬁLEVSEL FARKLILIK YÖNTEMLER‹

melli¤i hakk›nda bir de¤erlendirme yap›lmas›n› sa¤layan fonksiyonlard›r (Camilli ve Shepard, 1994; Hambleton ve ark., 1991; Hambleton, Robin ve Xing, 2000; Hulin ve ark., 1983;
Somer, 1999; Zickar, 1998).
Madde ve Test ‹ﬂlevsel Farkl›l›k Tan›mlar›
Madde ve test yanl›l›¤› araﬂt›rmalar› Alfred
Binet ile 1910’lu y›llarda, Binet’in düﬂük sosyo-ekonomik tabakadan gelen çocuklar› test
etmesiyle baﬂlam›ﬂ, daha sonraki y›llarda William Stern de Almanya’da s›n›f farkl›l›klar›n›
incelemiﬂ ve insan haklar›n›n gündeme gelmesiyle birlikte, Amerika Birleﬂik Devletleri’nde
bir iﬂe, okula bireyleri yerleﬂtirmede zenci ve
beyaz ›rklar›n aras›ndaki eﬂitsizlikler, kültürel
veya etnik grup yanl›l›klar› olarak gündeme
gelmiﬂ ve bu incelemeler test yanl›l›¤› olarak
ele al›nm›ﬂt›r (Camilli ve Shepard, 1994). Test
yanl›l›¤›, e¤itim kurumlar›na ö¤rencileri seçmede ve kabul etmede, özel e¤itim kurumlar›na ö¤rencileri yerleﬂtirmede, e¤itimde programlar›n de¤erlendirilmesinde ve baﬂar› standartlar›n› oluﬂturmada, iﬂin gereklerine uygun
personel seçimi ile kariyer planlamas›nda s›kl›kla incelenmiﬂtir. Yanl›l›k gösteren bir test,
bu tür durumlarda kullan›ld›¤› zaman baz› insanlar›n lehinde iﬂlev göstererek büyük oranda
seçilmelerini sa¤larken, baz› insanlar›n da
aleyhinde iﬂlev göstererek seçilme oranlar›n›
azaltacakt›r. Bireylere eﬂit seçilme f›rsat›n›
sa¤layamayan bir test, insan haklar›na uygunsuzlu¤u nedeniyle kayg› yarat›c› olmas›n›n yan› s›ra toplumun bu tür ölçüm araçlar›n›n kullan›m›na iliﬂkin güvenirlik ve geçerlik alg›lar›n› da zedelemiﬂ olur. Psikolojik ölçme araçlar›na yap›lacak bu gibi olumsuz at›flar› engellemenin yolu, test yap›mc›lar›, yay›nc›lar› ve uygulay›c›lar›n›n testin bir gruba karﬂ› üstünlük

sa¤lamad›¤›na iliﬂkin kan›tlar› sunmalar›ndan
geçer (Hambleton ve ark., 1991; McAllister,
1993).
Herhangi bir psikolojik ölçme iﬂlemi yaparken, test ya da ölçekten elde edilen puanlar›n, test ile ölçülen psikolojik özellikten baﬂka
varyans kaynaklar›ndan etkilenmemesi olanaks›zd›r. Az›nl›k-ço¤unluk, zenci-beyaz
gruplar› gibi etnik özellikler, k›rsal-kentsel köken gibi farkl› yaﬂam bölgelerinde bulunma,
konuﬂulan dildeki farkl›l›klar, kad›n-erkek olma gibi cinsiyet koﬂullar› gerçekte ölçümlerin
al›nd›¤› örneklemlerin sistematik özellikleridir. E¤er ölçme arac›n›n, bu sözü edilen karﬂ›laﬂt›rma gruplar›ndan herhangi birine avantaj
sa¤lay›p sa¤lamad›¤› ispatlanmam›ﬂsa ve kat›l›mc›lar›n ait olduklar› alt grup/örneklem özelliklerinden dolay› test sonuçlar›nda, gruplar
aras› karﬂ›laﬂt›rmalarda farkl›l›klar oluﬂuyorsa,
ölçme sürecine kar›ﬂan sistematik hatalar›n
olabilece¤i, daha aç›k bir ifadeyle testin yanl›
olabilece¤i ileri sürülebilir. Dolay›s›yla, test
yanl›l›¤› tesadüfi ölçme hatalar›ndan kaynaklanmayan, belirli bir örneklemin gözlenen puanlar›na etki eden, geçerli olmayan, sistematik
hatalar olarak tan›mlanmaktad›r (Camilli ve
Shepard, 1994).
Literatürde test ve madde yanl›l›¤›n›n araﬂt›r›lmas›nda d›ﬂ ölçüt yöntemi (external methods) ve iç ölçüt yöntemi (internal methods)
olmak üzere iki temel istatistiksel yaklaﬂ›mdan
söz edilmektedir. D›ﬂ ölçüte dayal› yanl›l›k incelemeleri geleneksel yöntemler (tek-grup geçerli¤i, ay›rt edici geçerlik hipotezi, regresyon
modeli vb.) içerisinde, test yanl›l›¤› olarak adland›r›l›r ve testin tek tek maddelerinden ziyade toplam test puan› düzeyindeki incelemeleri
kapsar (Hulin ve ark., 1983). D›ﬂ ölçüt test
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yanl›l›k yöntemlerinden s›kl›kla regresyon
modeli kullan›larak, genellikle az›nl›k ve ço¤unluk gruplar›n›n psikolojik özellik puanlar›ndan gerçek puanlar›n›n yordand›¤› regresyon e¤rilerine dayanarak de¤erlendirme yap›l›r. Regresyon modelinde alt gruplar›n test puanlar›ndan yordanan kriter üzerindeki regresyon e¤risi her iki alt grupta da özdeﬂse, yani
tek bir regresyon e¤risi bulunuyorsa, bu durumda testin yans›z oldu¤u sonucuna var›l›r
(Camilli ve Shepard, 1994; Crocker ve Algina,
1986).
‹ç ölçüt yanl›l›k incelemeleri de literatürde
madde yanl›l›¤› olarak bilinmektedir. Testin
içsel yanl›l›k incelemeleri, bir d›ﬂ ölçüt bulunamad›¤› durumda tüm test ile testin her bir
maddesinin aras›ndaki yap› geçerli¤i iliﬂkilerini ve madde analizi incelemelerini kapsar. ‹ç
ölçüt madde yanl›l›k incelemelerinin en temel
amac›, herhangi bir d›ﬂ ölçüt al›nmaks›z›n, ayn› evrenden seçilen farkl› alt evrenlerde maddelerin ayn› tarzda iﬂlevinin olup olmad›¤›n›
incelemektir (Hulin ve ark., 1983). Bu ba¤lamda, test amac›yla iliﬂkili olmayan ölçme
koﬂullar› ya da test maddesinin bir tak›m özellikleri nedeniyle, farkl› alt gruplardaki kat›l›mc›lar›n ölçülen özellikte ayn› düzeyde olmalar›na ra¤men maddeyi yan›tlama olas›l›klar›
farkl›laﬂ›yorsa, bu maddenin yanl›l›k gösterdi¤i söylenir. ‹ç ölçüte göre madde yanl›l›¤›n›
incelemenin di¤er bir amac› da, d›ﬂ ölçüte göre yap›lan gerçek grup farkl›l›klar› ile ölçmedeki yanl›l›k aras›ndaki ayr›m› yapmakt›r.
Klasik test kuram› kapsam›nda yap›lan madde–toplam puan korelasyonlar› ya da test maddesi ile toplam test puanlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›
varyans analizi gibi madde analiz yöntemleri
veya gruplar›n ortalamalar› aras›ndaki farkl›l›klar, kesin olarak madde yanl›l›¤›n›n bir kaARALIK 2006, C‹LT 9, SAYI 18
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n›t›n› sa¤lamazlar (Camilli ve Shepard, 1994).
Bu tür yöntemlere göre gerçekleﬂtirilen madde
yanl›l›k incelemeleri kusurludur; çünkü madde
güçlük indeksleri ve testin toplam puanlar› örneklemin yetenek, yani psikolojik özellik da¤›l›m›ndan etkilenmektedir ve grup farkl›l›klar›n› oluﬂturan puan farkl›l›klar›n›n bilgi ya da
deneyim gibi baz› tesadüfi hatalardan kaynaklanmas› da olas›d›r (Maller, 2001). Dolay›s›yla, alt gruplar›n test maddelerindeki (veya tek
bir maddedeki) ortalamalar›n›n farkl›l›k göstermesi, do¤rudan karﬂ›laﬂt›rma gruplar› aras›nda bir yanl›l›k delili olarak yorumlanmamal›d›r.
Madde cevap kuram›, test maddelerini bir
iç ölçüt olarak de¤erlendirir ve karﬂ›laﬂt›rma
gruplar› aras›nda madde parametrelerinin
özellikleri hakk›nda detayl› bilgiler sa¤lar.
Geçmiﬂ y›llarda madde yanl›l›¤› kavramsallaﬂt›rmas›n›n yerini günümüzde madde iﬂlevsel
farkl›l›k (Differential Item Functioning-DIF)
terimi alm›ﬂt›r. Bu terim özellikle hem madde
yanl›l›k hem de madde-test etkisi ( item-test
impact) teriminden ay›rtedici olmas› aç›s›ndan
tercih edilmektedir. Burada madde iﬂlevsel
farkl›l›k ve madde etkisi aras›ndaki ayr›m›
yapmak son derece önemlidir. Madde ya da
test etkisi, hem test hem de madde düzeyinde
inceleme alt›na al›nan alt gruplar›n etnik köken, cinsiyet vb. de¤iﬂkenlerde, psikolojik
özellik da¤›l›mlar› aras›ndaki “performans
farkl›l›klar›n›” aç›klamaktad›r (Raju, Laffitte
ve Byrne, 2002). Madde iﬂlevsel farkl›l›k terimi ise; etnik grup, cinsiyet vb. iki farkl› alt
grubun ya da örneklemin ölçme yap›lan psikolojik özellik üzerinde eﬂleﬂtirildikten sonra
“madde iﬂlevinde” (madde ile ölçülen özellik
aras›ndaki iliﬂkide) ortaya ç›kan farkl›l›klar›
aç›klamaktad›r (Camilli ve Shepard, 1994; Ra-
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ju ve ark., 2002). Daha önce de belirtildi¤i gibi, madde yanl›l›¤›, bir test maddesindeki
az›nl›k ve ço¤unluk gruplar›n›n performans
ortalamalar›n›n farkl›laﬂmas› olarak tan›mlanmas›, psikometrisler taraf›ndan eksik bir tan›mlama olarak görülmüﬂtür. Zira bu tür bir
performans farkl›l›¤› sadece madde yanl›l›¤›ndan de¤il, gerçek bir farkl›l›ktan da kaynaklanabilir. Psikometrisler taraf›ndan kabul gören
madde iﬂlevsel farkl›l›¤› tan›m›; farkl› gruplar›ndan gelen kat›l›mc›lar›n ayn› yetenek ya da
psikolojik özellik düzeyinde (eﬂleﬂtirme yap›ld›ktan sonra), maddeyi do¤ru yan›tlama/onaylama olas›l›klar›n›n farkl›l›k göstermesidir
(Hambleton ve ark., 1991). Literatürde madde
iﬂlevsel farkl›l›¤› için “madde performans
farkl›l›¤› (differential item performance)” ya
da “beklenilmeyen madde iﬂlevsel farkl›l›¤›
(unexpected diffrential item functioning)” gibi
kullan›mlar›na da rastlanmaktad›r (Thissen,
Steinberg ve Wainer, 1988).
Geleneksel tek boyutlu madde cevap kuram›nda (son y›llarda çok boyutlu özellikler ile
de çal›ﬂ›lmaktad›r), testin gözlenemeyen tek
bir örtük de¤iﬂkeni, (θ’y›) ölçtü¤ü varsay›l›r.
Kurama göre, bir maddeye verilen do¤ru yan›t›n olas›l›¤›, belli bir yetenek düzeyinde θ’n›n
bir fonksiyonu olarak madde karakteristik e¤risiyle tan›mland›¤›na göre; madde her iki
grupta ayn› karakteristik e¤riye sahip oldu¤unda, bu maddenin iki grupta ayn› ya da benzer
bir iﬂlevi vard›r. Ancak, madde her iki grupta
ayn› madde karakteristik e¤risine sahip de¤ilse, bu durumda maddenin gruplar aras›nda iﬂlevsel farkl›l›k gösterdi¤i kabul edilir (Thissen
ve ark., 1988; Kim, Cohen ve Kim, 1994; Robie, Zickar ve Schmit, 2001). ‹kili puanlanan
(dikotomik) madde cevap modelleri ba¤lam›nda Pine (1977), do¤ru cevab›n olas›l›¤›n›n, ay-

n› yetenek düzeyinde, ancak farkl› grup üyelikleri olan kat›l›mc›lara de¤iﬂiklik gösterdi¤inde maddenin farkl› bir biçimde fonksiyon
gösterdi¤ini belirtmiﬂtir (akt., Kim ve ark.,
1994, Teresi, 2000). Genellikle Likert tipi puanlanan kiﬂilik ve tutum ölçeklerinde çoklu
kategorili maddeler söz konusu oldu¤unda da,
bir maddenin kategori cevap e¤rileri iki alt
grupta çak›ﬂm›yorsa, di¤er bir ifadeyle maddeyi anahtarlanan yönde iﬂaretleme olas›l›klar›
farkl›laﬂ›yorsa, madde iﬂlevsel farkl›l›¤›n›n
varl›¤›ndan söz edilir (Lim ve Drasgow, 1990;
Reise, 1999; Reise, Smith ve Furr, 2001; Somer, 2004)
Buraya kadar sözü edilen madde iﬂlevsel
farkl›l›k tan›mlar›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere,
madde iﬂlevsel farkl›l›k incelemelerinde madde parametrelerinin iki alt grupta tahmin edilmesi gerekmektedir. Madde cevap kuram›nda
bu gruplar, referans ve fokal grup olarak adland›r›lmaktad›r. Madde cevap kuram› d›ﬂ›ndaki yanl›l›k incelemelerinde bu gruplardan,
ço¤unluk ve az›nl›k gruplar› olarak bahsedilmektedir. Madde cevap kuram›nda referans
grubu genellikle ço¤unluk grubunu ve fokal
grupta az›nl›k grubunu temsil etmekte olup referans grup, fokal grupta tahminlenen madde
parametrelerinin karﬂ›laﬂt›r›laca¤› ana grup
olarak ele al›n›r (Cohen, Kim ve Baker, 1993;
Kim ve Cohen, 1991, 1998).
Bu aç›klamalar›n ›ﬂ›¤›nda, madde iﬂlevsel
farkl›l›k tan›m›nda dikkat edilmesi gereken en
önemli nokta, maddeyi do¤ru yan›tlama olas›l›¤›n›n iki alt grupta farkl› olmas› anlam›n› taﬂ›mad›¤›d›r. Madde iﬂlevsel farkl›l›¤›, örtük
özellik üzerinde yani θ’n›n herhangi bir noktas›nda bulunan fokal grubun bir üyesinin, ayn›
θ düzeyinde bulunan referans gruptaki bir kaTÜRK PS‹KOLOJ‹ YAZILARI
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t›l›mc›dan do¤ru yan›tlama olas›l›¤›n›n farkl›
olmas› anlam›na gelmektedir (Thissen ve ark.,
1988).
Madde cevap modellerinin önemli özelliklerinden biri de, baﬂlang›c›ndan günümüze kadar sosyal bilimlerde davran›ﬂ özelliklerinin,
farkl› alt evrenlerde oldu¤u kadar farkl› kültürler aras›nda da ölçme eﬂde¤erli¤inin incelemesine olanak tan›mas›d›r (Collins, Raju ve Edwards, 2000; Glöckner-Rist ve Hoijtink,
2003). Dolay›s›yla, kültürler aras› karﬂ›laﬂt›rmalar söz konusu oldu¤unda, iki kültürün ayn›
madde üzerindeki madde karakteristik e¤rileri
örnekleme (kültür) hatalar›ndan farkl›laﬂ›yorsa, ölçme ya da metrik eﬂde¤erli¤inin olmad›¤› sonucuna var›l›r ve söz konusu maddenin
kültürler aras›nda iﬂlevsel farkl›l›k gösterdi¤i
ifade edilir (Huang, Church ve Katigbak,
1997). Benzer olarak Raju ve arkadaﬂlar›
(2002), bir maddenin iﬂlevsel farkl›l›k göstermemesi için, madde parametre de¤erlerinin iki
farkl› evrende ayn› olmas› gerekti¤ini belirtmiﬂlerdir.
Yans›z bir ölçme iﬂlemi gerçekleﬂtirmek
tüm test/ölçek geliﬂtirme süreçlerinin en
önemli hedeflerden biridir. Her ölçme arac›
belirli bir amaç ile ölçmeyi hedefledi¤i özellik/ özellikler üzerine temellenir. Madde iﬂlevsel farkl›l›¤›, farkl› evren veya grup üyelerinin
yetenek, yeterlik, tutum, kiﬂilik gibi özelliklerini ölçmek üzere kullan›lan bir testin geçerli¤ini ciddi anlamda tehdit eder. Baz› test maddeleri bir örneklem grubundaki kat›l›mc›lar
için di¤er örneklem grubundaki kat›l›mc›lara
nazaran farkl› bir biçimde iﬂlev gösterebilir ya
da bir grubun üyeleri için di¤er grubun aksine
farkl› bir ﬂeyi ölçebilir. Bu tür maddeleri içeren testler grup karﬂ›laﬂt›rmalar›nda geçerli¤i
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azaltacakt›r; çünkü bu testlerden elde edilen
puan farkl›l›klar›, testin ölçmeyi amaçlad›¤›
özellikten daha ziyade, baﬂka özelliklerdeki
de¤iﬂkenli¤i de ortaya ç›karabilir. Dolay›s›yla
bir test, kiﬂilerin ba¤l› bulundu¤u herhangi bir
demografik grup üyeli¤inin etkisi olmaks›z›n
ölçülmesi amaçlanan yetene¤i, özelli¤i do¤ru
biçimde ölçmelidir.
Madde Cevap Kuram› Kapsam›nda Madde ve
Test ‹ﬂlevsel Farkl›l›k Yöntemleri
Madde cevap kuram› kapsam›nda, özellikle madde düzeyinde çeﬂitli iﬂlevsel farkl›l›k
yöntemleri bulunmaktad›r. Bunlar; temel alan
indeksleri (simple area indices), olas›l›k fark
indeksleri (probability difference indices),
madde güçlük parametreleri fark› (b parameter
difference), küçük örneklemlerin madde karakteristik e¤risi yöntemi (ICC method for
small samples), madde güçlük fark› testi (test
of b difference), madde e¤ilim modeli (item
drift model), Lord’un χ2 testi (Lord’s Chi-Square), madde iﬂlevsel farkl›l›¤› için görgül örnekleme da¤›l›mlar› (emprical sampling distributions for DIF indices) ve model karﬂ›laﬂt›rma ölçümleri (model comparison measures)’dir (Camilli ve Shepard, 1994). Literatürde yap›lan araﬂt›rmalar dikkate al›nd›¤›nda ise,
en s›k kullan›lan üç farkl› yöntemden söz edilmektedir (Cohen ve ark., 1993; Kim ve Cohen,
1995, 1998; Raju, Van der Linden ve Fleer,
1995; Teresi, 2000). Bu yöntemler;
i. iki alt grupta tahminlenen madde parametrelerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›,
ii. iki alt grubun madde karakteristik e¤rileri aras›nda kalan alan ölçümlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›,
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iii. iki alt grupta madde cevaplar›n›n model-veri uyumunu de¤erlendirerek ayn› zamanda iki gruptan gelen madde cevaplar› aras›ndaki olas›l›k fonksiyonlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›d›r.
Madde iﬂlevsel farkl›l›klar›n›n incelenmesini öneren yaklaﬂ›mlar›n temel amac›, gruplara ait madde karakteristik e¤rileri aras›ndaki
farkl›l›¤›n anlaml›l›¤›n› test etmektir. Madde
karakteristik e¤rileri referans ve fokal gruplar›n cevaplar›n› karﬂ›laﬂt›rmay› sa¤lad›¤›na göre; iki grubun madde karakteristik e¤rileri aras›ndaki fark, örtük özellik üzerinde ayn› θ düzeyinde bulunan referans grup ve fokal grup
kat›l›mc›lar›n›n maddeye ayn› derecede do¤ru
yan›t verme olas›l›klar›n›n olup olmad›¤›n›
göstermektedir. Daha teknik bir ifadeyle söylemek gerekirse, madde iﬂlevsel farkl›l›¤›, iki
grupta do¤ru cevab›n koﬂulsal (conditional)
olas›l›¤›n›n ( P(θ)) farkl›l›k gösterdi¤i anlam›n› taﬂ›r (Camilli ve Shepard, 1994). Buradaki
“koﬂul” “P” de¤erleri karﬂ›laﬂt›r›l›rken iki örneklemdeki kat›l›mc›n›n ayn› yetenek, tutum
vb. θ düzeyinde olmas›n› temsil etmektedir.
Madde iﬂlevsel farkl›l›¤›nda, madde karakteristik e¤rileri, düzgün formlu (uniform) ve
düzgün formlu olmayan (nonuniform) e¤riler
olarak adland›r›lmaktad›rlar (ﬁekil 1-2).
Düzgün formlu madde iﬂlevsel farkl›l›k
fonksiyonu (ﬁekil 1), maddenin örtük özellikle iliﬂkisinin referans ve fokal her iki grupta da
ayn› yönde oldu¤unu, dolay›s›yla gruplar›n
madde karakteristik e¤rilerinin kesiﬂmedi¤ini,
ancak maddenin gruplardan biri için daha zor
iken di¤eri için daha kolay oldu¤u ve gruplardan biri için göreceli bir avantaj sa¤lad›¤›n›
göstermektedir (Camilli ve Shepard, 1994;

ﬁekil 1. Düzgün Formlu (Uniform) Madde ‹ﬂlevsel Farkl›l›k Fonksiyonlar› (Camilli ve Shepard,
1994).

ﬁekil 2. Düzgün Formlu Olmayan (Nonuniform)
Madde ‹ﬂlevsel Farkl›l›k Fonksiyonlar› (Camilli
ve Shepard, 1994)

Hanson, 1998; Reise ve ark., 2001; Smith,
2002). Burada fokal ve referans gruplar›n
“madde ay›rt etme” parametreleri farkl›laﬂmamakta, ancak “madde güçlük” parametreleri
farkl›l›k göstermekte ve dolay›s›yla maddenin
örtük özellik (θ) ölçe¤i üzerindeki konumu de¤iﬂmektedir. Örne¤in; fokal grubun kad›n, referans grubun erkekleri temsil etti¤i ve birey-
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lerin bir zeka testinin genel bilgi alt testinden
bir maddeyi temsil etti¤ini düﬂündü¤ümüz bir
araﬂt›rmada, bu test maddesinin ayn› θ düzeyinde bulunan kad›n ve erkelerden, erkekler
için daha kolay oldu¤unu, yani “do¤ru” yan›t
verme olas›l›klar›n›n erkekler için kad›nlardan
yüksek oldu¤unu göstermektedir. Dolay›s›yla
bu test maddesi, erkek kat›l›mc›lar›n lehinde
iﬂleyen ve yanl›l›k gösteren bir maddedir.
Düzgün formlu olmayan madde iﬂlevsel farkl›l›¤› fonksiyonunda ise (ﬁekil 2), referans ve
fokal gruplar›n madde karakteristik e¤rileri
birbirlerinden hem farkl›d›rlar, hem de θ ölçe¤inin baz› noktalar›nda kesiﬂmektedirler. Burada madde ile ölçülen özellik aras›ndaki iliﬂki, bir grupta (örn., referans) di¤er gruba (örn.,
fokal) nazaran daha güçlüdür, çünkü maddenin hem ay›rt edicilik hem de güçlük parametreleri gruplar aras›nda farkl›l›k göstermektedir
(Camilli ve Shepard, 1994; Orlando ve Marshall, 2002; Smith, 2002; Van de Vijyer ve Leung, 1997). Yukar›daki ayn› örne¤i düzgün
formlu olmayan madde iﬂlevsel fonksiyon e¤risi aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imizde, kad›nlar›n
θ ölçe¤i üzerinde belli bir düzeye kadar (θ = 2.00 düzeylerinde) maddeyi “do¤ru” yan›tlama olas›l›klar› daha yüksektir ve kad›nlar için
daha kolay bir madde olarak görülmektedir.
Fakat belirli bir düzeyden sonra kad›nlar için
ayn› madde daha “güç” bir madde olurken, erkekler için ise daha “kolay” bir madde haline
gelmiﬂtir. Ayn› zamanda ﬁekil 2, düﬂük yetenekli kad›n kat›l›mc›lar›n ﬂansla do¤ru cevab›
tahmin parametrelerinde de erkelerden farkl›laﬂt›klar›n› da göstermektedir.
1

Bu yaz›da, son y›llarda madde cevap kuram›na dayal› olarak madde iﬂlevsel farkl›l›¤›n›n
incelenmesinde s›kl›kla kullan›lan üç yöntem
ve özellikleri üzerinde durulacakt›r. Bunlar;
(1) olabilirlik oran› testine dayal› model
karﬂ›laﬂt›rma yöntemi, (2) madde-test iﬂlevsel
farkl›l›k yöntemleri, (3) parametre karﬂ›laﬂt›r ma yöntemi’ dir.
Olabilirlik Oran› Testine Dayal› Model
Karﬂ›laﬂt›rma Yöntemi
Thissen, Steinberg ve Wainer (1993) taraf›ndan geliﬂtirilen model, iki modelin göreceli
uyumunu karﬂ›laﬂt›rmay› içerir ve madde iﬂlevsel farkl›l›¤›n›n istatistiksel anlaml›l›¤›n›
olabilirlik oran› testiyle de¤erlendirir (Bolt,
Hare, Vitale ve Newman, 2004; Cooke ve
Michie, 1999; Cooke, Michie, Hart ve Hare,
1999; Huang ve ark., 1997; Kim ve Cohen,
1995, 1998; Lambert ve ark., 2003; Maller,
2001; Orlando ve Marshall, 2002; Reise, Wideman ve Pugh, 1993; Sireci ve Berbero¤lu,
2000). Yöntemdeki karﬂ›laﬂt›r›lacak modellerden ilki daralt›lm›ﬂ/s›n›rlanm›ﬂ (compact model)1 ikincisi ise geniﬂletilmiﬂ/s›n›rlanmam›ﬂ
(augmented model)2 olarak adland›r›lmaktad›r.
Geniﬂ model3, dar modelin4 büyütülmüﬂ halidir, yani geniﬂ model dar modelin tüm parametrelerinin d›ﬂ›nda eklenen baﬂka parametre
setini de içermektedir ve modeller birbiri içine
yuvalanm›ﬂt›r (nested). Bu iki modeli karﬂ›laﬂt›rmaktaki amaç, geniﬂ modele eklenen parametrelere gerçekten ihtiyaç olup olmad›¤›n› ve
bu ilave parametrelerin modelin uyum derecesini artt›rmada “s›f›r”dan anlaml› bir ﬂekilde

literatürde Compact model; simpler model, baseline model, constrained model biçiminde de isimlendirilmiﬂtir.
Literatürde Augmented model; complex model, unconstrianed model olarak da bilinmektedir.
3
Bu çal›ﬂmada augmented model yerine “geniﬂ model”,
4
Compact model yerine” dar model” tan›m› kullan›lacakt›r.
2
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farkl›laﬂ›p farkl›laﬂmad›¤›n› test etmektir. Di¤er bir ifadeyle, model uyumunda anlaml› bir
ilerleme/farkl›laﬂma yoksa dar modelin referans ve fokal gruplar›n tek bir madde karakteristik e¤risi ile sunulmas›n›n (yani grruplar
aras›nda iﬂlevsel farkl›laﬂma olmad›¤›n›n varsay›lmas›), daha karmaﬂ›k olan geniﬂ modeldeki her iki gruba ait madde karakteristik e¤rileri ile sunulmas›ndan daha iyi oldu¤u kabul
edilir. Buna karﬂ›n, geniﬂ model verilere daha
iyi ve anlaml› uyum gösteriyorsa, bu modele
ilave edilen parametrelerin gerekli oldu¤u kabul edilir (Camilli ve Shepard, 1994).
‹ki modeli karﬂ›laﬂt›rmak için bir modelin
ne kadar iyi temsil edildi¤inin ya da verilerle
ne kadar iyi uyum gösterdi¤inin ölçülmesi gerekir. Literatürde s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lan “en iyi
uyum istatisti¤i (goodness of-fit statistics)”
Ki-Kare ile test edilmektedir. Madde cevap
modellerinde parametre tahmini genellikle
maksimum olabilirlik tahmin (Maximum Likelihood Estimation-MLE) yöntemiyle yap›l›r. Maksimum olabilirlik tahmini, gözlenen
parametrelerden evren parametreleri yordamak istendi¤inde, evren parametre de¤erlerini
maksimize eden, yani evren de¤erlerine en yak›n de¤eri sa¤layan bir tahmin yöntemidir
(Camilli ve Shepard, 1994; Hayduk, 1987;
Meyer, 1970). Bu yordama süreciyle maddeler
ve kat›l›mc›lar, gerçek performans olas›l›klar›
ile beklenen olas›l›k parametreleri aras›ndaki
iliﬂkinin en yak›n olmas›n› sa¤layacak ﬂekilde
θ ölçe¤i üzerinde yerleﬂtirilmektedirler ve bu
iﬂlem gerçek test verileriyle madde ve yetenek
tahminleri aras›nda en yüksek uyum sa¤lan›ncaya kadar devam etmektedir (Somer, 1998).
Maksimum olabilirlik, iki model aras›ndaki
“en iyi uyum” un olup olmad›¤›n› istatistiksel
olarak test etmede kullan›lan “olabilirlik oran›

test”inin kullan›m›n› içerir. Çok daha sade
olan dar modelin uyum iyili¤i, göreceli olarak
daha karmaﬂ›k oluﬂturulan geniﬂ modelle karﬂ›laﬂt›r›l›r.
Olabilirlik oran› testi kavram›n› ﬂu ﬂekilde
aç›klayabiliriz: H0 hipotezinin dar modeli, yani yaln›zca N say›da madde parametresini
içerdi¤ini ve H1 hipotezinin de geniﬂ modeli,
yani N parametrelerine ilave olarak M parametrelerini de içerdi¤ini varsayd›¤›m›zda; dar
model daha sade bir model olarak geniﬂ modelden daha az say›da parametreye sahip olmakta ve iki model için olabilirlik oran› ﬂu ﬂekilde tan›mlanmaktad›r (Camilli ve Shepard,
1994).
*

L (Dar Model)

Olabilirlik oran› (LR)== L* (Geniş Model)
Burada ﬂu soruya yan›t aranmaktad›r: Örneklem verileri H0 hipotezini desteklemekte
midir? Di¤er bir deyiﬂle, ilave edilen M parametrelerine gerek var m›d›r? Olabilirlik oran›
do¤rudan bu soru ile iliﬂkilidir. Olabilirlik oran›, do¤al -2 defa logaritmik dönüﬂümü al›nd›¤›nda M serbestlik derecesinde χ2’ye yaklaﬂ›k
da¤›l›m gösteren bir test istatisti¤idir ve özellikle geniﬂ örneklem büyüklüklerinde χ2 da¤›l›m› göstermektedir.
χ 2 (Μ ) ≈ −2 ln( LR ) = [−2 ln L* ( Dar Model )] − [−2 ln L* (Geniş Model )]

K›saca olabilirlik oran› testi model karﬂ›laﬂt›rma yöntemi, dar ve geniﬂ modellerin -2
defa logaritmik dönüﬂümünden elde edilen de¤erlerin birbirlerinden ç›kar›ld›¤›nda elde edilen ilerlemeyi ifade etmektedir. Bu ilerleme istatistiksel olarak anlaml› ise, geniﬂ modelin
gereklili¤ine iﬂaret eder, yani madde parametlerinin iki grupta farkl›laﬂt›¤›n› gösterir.
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Madde iﬂlevsel farkl›l›¤›n› test etmek üzere
olabilirlik oran› testi kullan›ld›¤› zaman iki
modelin karﬂ›laﬂt›rma yöntemi ﬂu ﬂekilde yap›l›r. Dar model, referans ve fokal gruplarda tüm
madde parametreleri s›n›rlanarak, yani her iki
grupta madde parametreleri eﬂitlenerek oluﬂturulur (Bolt ve ark., 2004, Meade ve Lautenschlager, 2004a). Bu model ayn› zamanda madde
iﬂlevsel fark›n›n yokluk hipotezini s›nayan, di¤er bir ifadeyle hiçbir maddenin iﬂlevsel farkl›l›k göstermeyece¤ine iliﬂkin oluﬂturulan hipotezi test eder ve testin ba¤ (anchor)5 maddeleri belirtilmemiﬂse tüm test maddeleri kullan›l›r. Tek bir kalibrasyon çal›ﬂt›r›ld›¤›nda modelin logaritmik olabilirlik de¤eri elde edilir
(Korkmaz, 2005). Daha sonraki aﬂamada, testteki her bir madde s›ras›yla madde iﬂlevsel
farkl›l›¤›n›n oldu¤u varsay›lan geniﬂ model ile
test edilir. Geniﬂ modelde, madde iﬂlevsel
farkl›l›¤› için incelenecek olan maddenin bir
ya da daha fazla say›da parametresi (ai, bi ya
da ci ) fokal ve referans gruplarda serbest b›rak›l›r (Kim ve Cohen, 1995). Bu testteki tüm
madde parametrelerinin logaritmik olabilirlik
de¤erlerinin, incelemeye al›nan “i” maddesi
d›ﬂ›nda s›n›rland›r›ld›¤›n› ifade eder (Thissen,
2001). Geniﬂ modelin olabilirlik de¤erleri, her
bir madde için ayr› ayr› yap›lan kalibrasyonlar
sonucunda elde edilir. Sonuçta “k” say›da
madde içeren bir test için “bir” tane dar model
ve k+1 say›da kalibrasyon yapmay› gerektiren
k say›da geniﬂ model bulunur (Camilli ve Shepard, 1994). Bu iki modelin karﬂ›laﬂt›rmas› ﬂu
ﬂekilde formüle edebilir:
G2 (s.d) = -2 (logolabilirlik
- logolabilirlik madde1eﬂit de¤il )
5

tüm maddeler eﬂit

Madde iﬂlevsel farkl›l›¤›n›n anlaml›l›k düzeyini test etmede kullan›lan serbestlik derecesi bir, iki ve üç parametreli modeller için modelde bulunan parametre say›s›na eﬂittir. Model karﬂ›laﬂt›rma yaklaﬂ›m›yla madde iﬂlevsel
farkl›l›¤› incelenirken ba¤ maddeleri test deseni kullan›l›r. Bu yöntemde test maddeleri
“ba¤” ve “incelenen” madde seti olarak ikiye
ayr›l›r. ‹ncelenen madde seti halihaz›rda incelenen maddeyi kapsarken, ba¤ madde seti referans ve fokal gruplar için önceden çeﬂitli yöntemler kullan›larak madde iﬂlev farkl›l›¤›n›n
olmad›¤›na karar verilen referans al›nacak
maddeleri içerir (Camilli ve Shepard, 1994;
Korkmaz, 2005).
Madde-Test ‹ﬂlevsel Farkl›l›k Yöntemi
Raju ve arkadaﬂlar› (1995), madde cevap
kuram› çerçevesinde iﬂlevsel farkl›l›¤› hem
test hem de madde düzeyinde ölçen maddetest iﬂlevsel farkl›l›k yöntemini önermiﬂlerdir.
Bu yöntemde üç iﬂlevsel farkl›l›k indeksi önerilmiﬂtir (Collins ve ark, 2000.; Flowers,
Oshima ve Raju, 1999; Maurer, Raju ve
Collins, 1998; Oshima, Raju, Flowers ve Slinde, 1998; Raju ve ark., 1995).
i- Test iﬂlevsel farkl›l›¤› (Differential Test
Functioning-DTF),
ii- Telafi edici madde iﬂlevsel farkl›l›¤›
(Compensatory Differential Item FunctioningCDIF),
iii- Telafi edici olmayan madde iﬂlevsel
farkl›l›¤› (Noncompensatory Differential Item
Functioning-NCDIF).

Anchor: Karﬂ›laﬂt›rma içeren durumlarda bir testin ya da test içindeki baz› maddelerin sabit tutularak referans ya da kaynak olarak kullan›lmas›. Türkçe’de tam karﬂ›l›¤›n›n olmamas›na ra¤men “anchor item” yerine “ba¤ maddesi” ifadesi kullan›lm›ﬂt›r.
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Test ‹ﬂlevsel Farkl›l›k ‹ndeksi

Telafi Edici Madde ‹ﬂlevsel Farkl›l›k ‹ndeksi

Madde test iﬂlevsel farkl›l›k yönteminde
test uygulanan grup, referans ve fokal gruplar
olmak üzere iki ba¤lamda düﬂünülmektedir.
Dolay›s›yla, her bir kat›l›mc›n›n, referans grubun bir üyesi olarak bir gerçek puan› (TsR ), fo-

Telafi edici madde iﬂlevsel farkl›l›k indeksi, madde düzeyinde bir indekstir ve bir maddenin test iﬂlevsel farkl›l›¤›na olan net katk›s›n› ifade eder. Bu indeksin en önemli özelli¤i,
testte inceleme alt›na al›nan bir maddenin iﬂlevsel farkl›l›¤›n›n, referans ve fokal gruplarda
yönünün nas›l oldu¤una iliﬂkin bilgi vermesidir. Bu durum, iki maddenin iﬂlevsel farkl›l›¤›n›n benzer düzeylerde oldu¤u halde birbirine
z›t yönlerde (pozitif veya negatif) olabilece¤i,
yani maddelerden birinin fokal grubun lehine
destekleyici olurken, di¤erinin ise referans
grubun lehine destekleyici iﬂlev gösterebilece¤ini ifade etmektedir (Facteau ve Craig, 2001;
Meade ve Lautenschlager, 2004b). Test maddelerinin CDIF indeks de¤erlerinin pozitif ya
da negatif olmas› ve CDIF indeks de¤erlerinin
toplanabilme özeli¤inden dolay› test düzeyinde telafi edici etki, gruplar aras›nda iﬂlevsel
farks›zl›kla sonuçlanabilir. Bu durumda madde düzeyinde iﬂlevsel farkl›l›k olmas›na ra¤men, test düzeyinde iﬂlevsel farkl›l›k görülmeyebilir ve araﬂt›rman›n amaçlar›na dayal› olarak iﬂlevsel farkl›l›k gösteren maddeleri testtin
nihai formundan ç›karmaya gerek kalmayabilir. Telafi edici madde iﬂlevsel farkl›l›k indeksinin, test iﬂlevsel farkl›l›¤›na katk›s› ﬂu ﬂekilde formüle edilmektedir (Raju ve ark., 1995).

kal grubun bir üyesi olarak da di¤er bir gerçek
puan› (TsF ) olmak üzere iki gerçek puan› vard›r. ‹ki gerçek puan birbirine eﬂit (TsF = TsR ) oldu¤unda kat›l›mc›n›n gerçek puan› da grup
üyeli¤ine ba¤l› olmaktan ç›kar. ‹ki gerçek puan aras›ndaki fark›n büyük olmas›, test iﬂlevsel
farkl›l›¤›n›n da fazla oldu¤unu gösterir. Tek
bir kat›l›mc› düzeyinde test iﬂlevsel farkl›l›k
ölçümü (TsF - TsR )2 olarak tan›mlanmaktad›r ve
tüm kat›l›mc›lar üzerinden test iﬂlevsel farkl›l›¤›n›n ölçümü de aﬂa¤›daki gibi tan›mlanmaktad›r (Raju ve ark., 1995; Collins ve ark.,
2000).
DTF = ε (TsF - TsR )2
Bu eﬂitlikteki (ε), beklenilen taraf referans
ya da fokal gruplardan herhangi birisi için ele
al›nabilir. Örne¤in, fokal grup için ele ald›¤›m›zda eﬂitlik ﬂöyle olur:
DTF = εF (TsF - TsR )2
‹ki gerçek puan aras›ndaki fark› “D” ile tan›mlad›¤›m›zda DTF denklemi ﬂu halini al›r.
DTF= ε D = ∫ D f (Θ)dΘ = σ
2

2

S

S

2

+ (μ

− μ )2 = σ D + μ ,
2

[COV (d i , D) + μ d μ D], ,
CDIF i = ∑
DTF= σ D + μ D = ∑
i =1
i =1
2

2

n

n

i

2

,

Bu eﬂitlikte; “n” testteki madde say›s›n›,
“di” i, maddesinin referans grup madde gerçek

Bu denklemde f (Θ) , Θ ’n›n fokal gruptaki
yo¤unluk fonksiyonunu ve μTF ve μTR referans

puan›ndan ç›kar›lan fokal grubun madde gerçek puan›n›, “D” referans grup gerçek toplam
puandan ç›kar›lan fokal grup gerçek toplam
puan›n› ve her iki puan aras›ndaki kovaryans

S

Θ

F

D

TF

TR

D

F

ve fokal gruplardaki kat›l›mc›lar›n beklenen
do¤ru oran› ortalamalar›n› ifade etmektedir.
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de¤erlerini ifade etmektedir. Bu eﬂitlik ayn›
zamanda CDIF indeksinin toplanabilir
( DTF = ∑ CDIF ) ve testteki her bir maddenin DTF
n

İ =1

İ

indeksine katk›s› oldu¤unu göstermektedir.
CDIF indeksinin toplanabilme özelli¤i bir anlamda CDIF gösteren bir maddenin testten ihrac›n›n, o maddenin DTF indeksine katk›s›n›
tamamen yok etmedi¤ini gösterir (Raju,
2004b).
CDIF indeksi madde iﬂlevsel farkl›l›¤›n tan›mlanmas›nda ve de¤erlendirilmesinde dolayl›, ancak önemli bir rol oynamaktad›r, indeksin önemini Raju (2004b) ﬂu ﬂekilde s›ralamaktad›r.
a) CDIF indeksi, bir maddenin testteki di¤er maddeler ba¤lam›nda DTF indeksine ne
kadar katk› sa¤lad›¤›n› gösterir. Bu bilgi testteki hangi maddelerin ç›kar›laca¤›na iliﬂkin
karar vermede son derece faydal›d›r.
b) CDIF indeksi, test düzeyindeki iﬂlevsel
farkl›l›¤›n telafi edici yap›s›n› gösterir. Yani
pozitif ve negatif de¤erdeki CDIF indeksleri,
test düzeyinde iﬂlevsel farkl›l›k ile iliﬂkili olarak nas›l birbirlerinin etkilerini yok ettiklerini
aç›klamaktad›rlar.
c) CDIF indeksi, halihaz›rda bilinen ço¤u
DIF indeksinin temelinde bulunan nadiren tart›ﬂ›lan ve ihmal edilen varsay›mlara odaklanmay› sa¤lar. Bu varsay›m, testteki di¤er maddelerin DIF’ten ba¤›ms›z oldu¤udur.

Telafi Edici Olmayan Madde ‹ﬂlevsel
Farkl›l›k ‹ndeksi
Telafi edici olmayan madde iﬂlevsel farkl›l›k indeksi (NCDIF), inceleme alt›nda bulunan
fokal ve referans gruplar›n gerçek puan farklaARALIK 2006, C‹LT 9, SAYI 18
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r›n› yans›tan madde düzeyinde bir indekstir.
NCDIF indeksi, fokal grup üyeleri için hesaplanan beklenen puanlar›, referans grubun üyelerininmiﬂ gibi varsayarak hesaplar. Bu do¤rultuda, ilk olarak fokal grubun üyesi olan bir
kiﬂinin, o grubun madde parametre tahminleri
kullan›larak beklenen puan› hesaplan›r. Daha
sonra ikinci olarak, fokal gruptaki bu kiﬂinin
puanlar› bu kez referans grubun madde parametre tahminleri kullan›larak beklenen puanlar› hesaplan›r (Meade ve Lautenschlager;
2004b). Sonuçta bu puanlar aras›nda istatistiksel düzeyde anlaml› olmayan bir fark (di = 0)
varsa madde iﬂlevsel farkl›l›¤› olmad›¤›na karar verilir (Collins ve ark., 2000; Facteau ve
Craig, 2001; Raju, 2004b). Telafi edici olmayan madde iﬂlevsel farkl›l›k indeksi, testteki
di¤er maddelerden gelen iﬂlevsel farkl›l›k hakk›nda bilgi vermez. Testteki tüm maddelerin
incelenen madde d›ﬂ›nda madde iﬂlevsel farkl›l›k göstermeyece¤i varsay›m› bulundu¤unda,
di = 0 eﬂitli¤i do¤ru olmal›d›r. Telafi edici olmayan madde iﬂlevsel farkl›l›k indeksi ﬂu eﬂitlik ile aç›klanmaktad›r (Raju ve ark., 1995):

NCDIF

İ

=σ

2

dİ

+μ

2

di

NCDIF indeksi, telafi edici de¤ildir, çünkü
hiçbir zaman negatif de¤er alamaz ve dolay›s›yla testteki di¤er maddelerin etkilerini yok
edici özellik gösteremez (Raju ve ark., 1995).
Raju ve arkadaﬂlar› (1995), madde-test iﬂlevsel
farkl›l›k (DFIT) yönteminde, hem madde hem
de ölçek/test düzeyinde iﬂlevsel farkl›l›¤›n istatistiksel anlaml›l›k düzeyinin de¤erlendirilmesinde, istatistiksel anlaml›l›k testleri ve kesme puan› ölçütleri önermiﬂlerdir. Kesme puan›
özellikle geniﬂ örneklem büyüklüklerinde test
iﬂlevsel farkl›l›¤› ve madde iﬂlevsel farkl›l›¤›
sonuçlar›n›n çok fazla istatistiksel anlaml›l›k
verebilece¤i durumlarda uygulamac›lara faydal› bilgiler sa¤lar.
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Madde ve test iﬂlevsel farkl›l›¤› (DFIT)
kapsam›nda elde edilen DTF, CDIF ve NCDIF
indekslerinin her biri pratik uygulamalarda
kullan›lma amac›na ba¤l› olarak araﬂt›rmac›lara oldukça önemli bilgiler sunmaktad›rlar. Psikolojik bir ölçme arac›ndan sa¤lanan toplam
test puanlar› “seçme ve yerleﬂtirme” amaçlar›
do¤rultusunda kullan›ld›¤›nda, test iﬂlev farkl›l›¤› (DTF) indeksi daha yararl› olur. Ölçme
arac›ndaki baz› maddeler fokal grubun lehinde
ve di¤er baz› maddeler de referans grubun lehinde anlaml› iﬂlevsel farkl›l›klar gösteriyorlarsa, telafi edici madde iﬂlevsel farkl›l›k
(CDIF) indeks de¤erlerinin incelenmesi önem
taﬂ›r. Daha önce de belirtildi¤i gibi, anlaml›
madde iﬂlevsel farkl›l›k gösteren tüm maddeler testin nihai formundan her zaman ç›kar›lmazlar ve özellikle de DTF indeksi bu tür
maddeler üzerinde bir denkleﬂtirme etkisine
sahip oldu¤u için madde cevap kuram› kapsam›nda kullan›lan di¤er madde iﬂlevsel farkl›l›k
indekslerine göre bir üstünlü¤e sahiptir (Raju
ve ark., 1995). Testteki maddelerin karﬂ›laﬂt›rma yap›lan gruplardan herhangi biri için olumsuz etkilerinin varl›¤›n›, yani iﬂlevsel farkl›l›k
oluﬂturdu¤unu görmek için, telafi edici olmayan madde iﬂlevsel farkl›l›k (NCDIF) indeksini kullanmak faydal› olur.
Özetle; DFIT’te, referans ve fokal gruplar›n madde parametre tahminleri ve örtük özellik (θ) puanlar› kullan›larak, ayn› zamanda referans ve fokal gruplar›n parametreleri birleﬂtirme katsay›lar› ile ortak bir metrik üzerinde
eﬂitlendikten sonra, hesaplanan madde karakteristik e¤rilerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›yla, madde
ve test iﬂlevsel farkl›l›¤› saptanmaktad›r
(Stark, Chernyshenko, Chan, Lee ve Drasgow,
2001; Korkmaz, 2005).

Madde Parametrelerini Karﬂ›laﬂt›rma
Yöntemi
Madde parametrelerini karﬂ›laﬂt›rma yönteminde madde iﬂlevsel farkl›l›k incelemeleri,
madde ay›rt edicilik ile madde güçlük/yerleﬂim parametrelerinin referans ve fokal gruplar
aras›ndaki karﬂ›laﬂt›rmalara (fark/contrast) temellenmektedir. Muraki ve Bock (1996) taraf›ndan haz›rlanan PARSCALE program›, karﬂ›laﬂt›rma yap›lacak gruplarda madde parametrelerinin kolay bir biçimde s›n›rland›r›lmas›na ya da serbest b›rak›lmas›na ve böylece parametrelerin gösterdikleri farkl›l›klar›n ayr›
ayr› test edilmesine olanak tan›maktad›r. Madde düzeyinde, madde iﬂlevsel farkl›l›k incelemelerinde her bir madde için öncelikle referans ve fokal gruplarda madde ay›rt etme ve
madde güçlük/yerleﬂim iﬂlevsel farkl›l›k istatistik de¤eri ﬂu ﬂekilde hesaplan›r (Morales,
Reise ve Hays, 2000; Reise ve ark., 2001):
Madde iﬂlev farkl›l›¤› = aˆi ( referans ) − aˆ i ( fokal )
Madde iﬂlev farkl›l›¤› = aˆi ( referans ) − aˆ i ( fokal )
Bu eﬂitliklerde, ölçme arac›nda bulunan ve
inceleme alt›na al›nan bir maddenin referans
gruptaki ay›rt etme parametre tahmin de¤erinden, fokal gruplardaki parametre tahmin de¤erinin ç›kar›lmas›yla, madde iﬂlevsel farkl›l›¤›n›n do¤rudan bir ölçümü elde edilir. Daha sonraki aﬂamada elde edilen bu de¤erin standardize hale getirilmesi gerekir. Ay›rt etme parametresi için “standardize madde iﬂlevsel farkl›l›¤›” aﬂa¤›daki eﬂitlik ile sa¤lan›r (Morales ve
ark., 2000; Reise ve ark., 2001).
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Standardize madde iﬂlev farkl›l›¤› (SDIF) =
DIF
var â i ( referans) + var â i ( fokal)

Madde yerleﬂim parametresi için “standardize madde iﬂlevsel farkl›l›k” de¤eri de aﬂa¤›da sunulan eﬂitlik ile sa¤lan›r (Morales ve ark.,
2000; Reise ve ark., 2002; Smith, 2002).
Standardize madde iﬂlev farkl›l›¤› (SDIF) =
DIF
var b̂ i ( referans) + var b̂ i ( fokal)

Standardize madde iﬂlevsel farkl›l›k istatisti¤i z ya da T-puanlar›na benzer ve referans ile
fokal gruplar›n madde parametre tahminleri
aras›ndaki fark›n (contrast) bir ölçümünü verir
(Smith, 2002). Örne¤in, referans grubun kad›n
ve fokal grubun erkek oldu¤u gruplararas› bir
karﬂ›laﬂt›rmada, bir maddenin standardize
madde iﬂlevsel farkl›l›k de¤eri (SDIF) pozitif
(+) oldu¤unda, bu madde fokal (erkek) grup
üyeleri için kolay oldu¤unu ve standardize
madde iﬂlevsel farkl›l›k (SDIF) de¤eri negatif
(-) oldu¤unda da referans (kad›n) grup üyeleri
için daha kolay oldu¤unu göstermektedir
(Smith, 2002). Thissen, Steinberg ve Wainer
(1993) standardize madde iﬂlevsel farkl›l›k de¤erinin karesi al›nd›¤›nda “1” serbestlik derecesinde χ2 istatisti¤i olarak de¤erlendirilebilece¤ini önermektedirler (akt., Reise ve ark.,
2001; Smith, 2002). Bu ölçüte göre, e¤er bir
madde 0.01 ya da 0.05 nominal alfa düzeylerinde anlaml› bir χ2 de¤erine sahipse, bu durumda maddenin gruplar aras›nda iﬂlevsel
farkl›l›k gösterdi¤ine karar verilir. Hangi nominal alfa de¤erinin al›naca¤› ise, araﬂt›rman›n
amac›na ya da araﬂt›rmac›ya ba¤l›d›r.
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Sonuç
Psikologlar›n ço¤u araﬂt›rma ve uygulamalar›nda test ve ölçekleri de¤erlendirmek üzere
klasik test kuram› tekniklerini (güvenirlik,
madde-toplam puan korelasyonlar›, Spearman
Brown düzeltme formülasyonu v.b.) s›kl›kla
kullanmaktad›rlar. Klasik test kuram›n›n varsay›mlar›n› karﬂ›lamak daha kolayd›r ve bu
durum kuram›n uygulanmas›nda avantaj sa¤layarak, kullan›lma s›kl›¤›n› artt›rm›ﬂt›r. Klasik test kuram›nda, test ve madde özellikleri,
üzerinde çal›ﬂ›lan örnekleme ve testin kendisine ba¤l›d›r. Ayr›ca, ölçmenin standart hatas›n›n tüm örneklemdeki kiﬂiler için sabit bir de¤er olmas› ve kiﬂilerin gözlenen puanlar› ile
gerçek puanlar› aras›ndaki fonksiyonel iliﬂkinin do¤rusal oldu¤unun varsay›lmas›, yine kuram›n önemli eksikliklerini göstermektedir
(Budgell, Raju ve Quartetti, 1995; Embretson,
1999; MacDonald ve Paunonen, 2002). Klasik
test kuram›, özellikle örnekleme ba¤l› varsay›mlar›ndan dolay›, grup içi karﬂ›laﬂt›rmalar
yapmaya uygundur, ancak gruplar aras› karﬂ›laﬂt›rmalar söz konusu oldu¤unda kuram yetersiz kalmaktad›r. Bu noktada madde cevap
kuram›, klasik test kuram›n›n güçsüzlüklerini
karﬂ›layan ve daha güçlü varsay›mlar gerektiren modellerle son y›llarda çeﬂitli uygulamalarda yerini alm›ﬂt›r.
Madde iﬂlevsel farkl›l›¤› ya da ölçme eﬂde¤erli¤inin incelenmesinde baﬂl›ca iki analiz
yönteminden bahsedilmektedir. Bunlar; yap›sal eﬂitlik modeli (Structural Equating ModelSEM) ya da do¤rulay›c› faktör analizi (Comfirmatory Factor Analysis-CFA) olarak bildi¤imiz do¤rusal yöntemler ile madde cevap kuram›na dayal› modelleri içeren do¤rusal olmayan yöntemlerdir (Raju ve ark., 2002). Bu ya-
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z›da ölçme eﬂde¤erli¤inin incelenmesinde
madde cevap kuram›na dayal› olan modeller
üzerinde durulmuﬂtur.
Madde iﬂlevsel farkl›l›k araﬂt›rmalar›, ›rksal ve etnik grup farkl›l›klar›, cinsiyet farkl›l›klar›, yaﬂ, sosyo-ekonomik düzey, e¤itim,
k›rsal-kent kökeni v.b. farkl›l›klar›n alt evrenlerde karﬂ›laﬂt›rmalar›n› içermektedir. Testteki
bir maddenin, kat›l›mc›n›n içinde yer ald›¤›
demografik grup üyeli¤i söz konusu olmaks›z›n yetenek, kiﬂilik, tutum v.b özellikleri do¤ru biçimde ölçebilmesi, testlerin güvenirli¤i ve
geçerli¤i ba¤lam›nda psikometri alan›ndaki incelemelerin en önemli yönünü oluﬂturmaktad›r. Madde cevap kuram›, gerek kültürler aras›
ölçek/test uyarlamalar›nda ölçme eﬂde¤erli¤inin s›nanmas›nda, gerekse yeni bir psikolojik
ölçme arac›n›n geliﬂtirilmesi sürecinde testlerin gruplar aras› karﬂ›laﬂt›rmalar›nda maddelerin, madde güçlük, ay›rdedicilik vb. psikometrik özellikleri ve testlerin yap› geçerli¤ine iliﬂkin ayr›nt›l› bilgiler sa¤lamaktad›r. Madde iﬂlevsel farkl›l›¤›, test/ölçeklerin farkl› alt evrenlerde, hem test hem de madde düzeyinde karﬂ›laﬂt›r›lmas›n› imkan vermektedir; bu da kuram› çok daha çekici ve iﬂlevsel hale getirmektedir.
Madde iﬂlevsel farkl›l›k uygulamalar› son
y›llarda madde cevap modellerine uygun bilgisayar programlar›n›n geliﬂtirilmesiyle e¤itim,
psikoloji, sa¤l›k vb. pek çok alanda araﬂt›rmac›lara hizmet vermeye baﬂlam›ﬂt›r. Model karﬂ›laﬂt›rma yönteminde olabilirlik oran› testi
de¤erlerini elde etmek üzere MULTILOG
program› (Thissen, 1991), madde parametrelerini karﬂ›laﬂt›rma yöntemi için PARSCALE
program› (Muraki ve Bock, 1996) ve maddetest iﬂlevsel farkl›l›k yöntemi (DFIT) için de
DFITP6.0 program› kullan›lmaktad›r (Raju,

2004a). Ayr›ca çeﬂitli modellere uygun de¤iﬂik
yaz›l›m programlar› da mevcuttur.
Ülkemizdeki psikologlar aras›nda madde
cevap kuram› ile ilgili çal›ﬂmalar›n var oldu¤u
görülmekle birlikte, henüz madde ve test iﬂlevsel farkl›l›¤› konusundaki incelemeler yok denecek kadar azd›r. Ayr›ca, ülkemizde psikolojik ölçme araçlar› olarak kullan›ma sunulan ölçek/test/envanter gibi pek çok materyalin büyük ço¤unlu¤unun çeviri ve adaptasyon çal›ﬂmalar›n› kaps›yor olmas›, asl›nda psikologlar›n fark›nda olmad›klar› bir problemi göz ard›
ettiklerini k›smen göstermektedir. Baﬂka bir
deyiﬂle, bir kültürden di¤er bir kültüre uyarlanan ölçme araçlar›n›n kültürler aras› ölçme eﬂde¤erli¤i incelemeleri yap›lmad›¤›nda, o ölçme arac›n›n tam olarak neyi ölçtü¤ünden emin
olunamaz. Ülkemizde bu tür incelemelerin hali haz›rda yeterince yerine getirilmedi¤i görülmektedir. Dünya literatüründe ise, madde-test
iﬂlevsel farkl›l›k incelemeleri, e¤itim ve psikoloji alan›nda çok h›zl› ilerlemeler gerçekleﬂtirmiﬂ olup, di¤er disiplinlerdeki araﬂt›rmac›lar›n
da dikkatini çekerek t›p, ekonomi, eczac›l›k,
biyoloji, sosyoloji v.b. alanlar›n da pratik uygulamalar› içerisinde kendisine yer açm›ﬂt›r.
Dolay›s›yla, ülkemizde psikolojik testlerin geliﬂtirilmesinde yayg›n olarak kullan›lan klasik
test kuram›n›n uygulama kolayl›klar›n›n yan›
s›ra, psikoloji araﬂt›rmalar›na madde cevap kuram›na dayal› madde iﬂlevsel farkl›l›k incelemelerinin yer almas›n›n yararl› olaca¤› düﬂünülmektedir.
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