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Ölçme ve değerlendirme temel kavramları

Wie pflanzen sich tauben fort. Hvilket netværkskabel skal jeg vælge.
Tanımdan da anlaşılacağı üzere ölçme değerlendirme sürecinin ilk ve olmazsa olmaz basamağıdır. İki tür sıfır noktası vardır: mutlak (gerçek) sıfır noktası göreceli (izafi, itibari) sıfır noktası 18 ÖLÇEK Ölçek kelimesi “birim”, “derecelenmiş araç” gibi değişik anlamlarda kullanılmaktadır (Turgut, F.M. ve Baykul, Y, 1992). Bağımsız değişkene bağlı olarak
değişiminin araştırıldığı değişkendir. 19 ÖLÇEK TÜRLERİ Adlandırma (Sınıflandırma) Ölçeği Sıralama ÖlçeğiEşit Aralıklı Ölçek (Eşit) Oranlı Ölçek 20 ADLANDIRMA (SINIFLANDIRMA) ÖLÇEĞİNesneler belli bir özelliğe sahip olup olmamasına göre adlandırılmaktadır. Ölçme sonuçları üzerinde her türlü matematiksel işlem yapılabilir. Bir bakıma
eğitim süreci bitmeden, belirli aralıklarla eğitimin hedefine ulaşıyor olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmak için yapılır. Buradan alınan verilerle toplama ve çıkarma işlemi yapılabilir. Sıfat ya da sembollerle ifade edilebilirler. İstatistiksel olarak da sadece frekans, mod ve medyan (ortanca) hesaplanabilir. Bu değerlendirmede ASIL AMAÇ
ÖĞRENCİYE NOT VERMEKTİR. Amaç, öğrencinin eksiklerini, hatalarını belirleyerek bunları düzeltmek, öğrenciye geri bildirimde bulunmaktır. Bağıl ölçütle yapılan değerlendirmede, her bir bireyin (öğrencinin) değerlendirme sonucu, içinde bulunduğu sınıf, topluluk, grup vb.’den etkilenir. Bu ölçüt ile karşılaştırılan ölçme sonucu ya da sonuçlarına
göre karara varılarak değerlendirme işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bu değerlendirmede amaç öğrencinin aldığı nota göre geri bildirimde bulunmak olduğu için ASIL AMAÇ ÖĞRENCİYE NOT VERMEK DEĞİLDİR. Örneğin; bir çoktan seçmeli test maddesi verilen cevaplar bir grup öğrencinin bir testten aldıkları puanlar insanların boy uzunlukları zeka
düzeyleri cinsiyet 4 Nicel değişken Bu tür değişkenler sayısal değişkendir. Doğrudan ölçme yapmak demek araç kullanmamak anlamına gelmez!!! 12 DOLAYLI (göstergeyle) ÖLÇMEBir özellik doğrudan gözlemlenemez ve ölçülemez, ancak bir başka özellik yardımıyla ölçülebilirse, bu tür ölçmelere dolaylı (göstergeyle) ölçme denir. Örneğin; bir
sınavdaki 50 sorudan 30’unu doğru yanıtlamış olmak sınavdan 100 üzerinden en az 65 almak 10 hedef-davranışın 7’sini başarmış olmak 28 Bağıl Değerlendirme Bağıl değerlendirmede, bağıl ölçüt adı verilen ölçme sonuçlarına göre sonradan belirlenmiş bir kriter kullanılır. Örneğin; seviye tespit sınavları muafiyet sınavları 31 BiçimlendirmeYetiştirmeye Dönük DeğerlendirmeEğitim süreci devam ederken, belirli periyotlarda yapılır. Mutlak ölçütle yapılan değerlendirmede, her bir bireyin (öğrencinin) değerlendirme sonucu, içinde bulunduğu sınıf, topluluk, grup vb.’den bağımsızdır. Eşit aralıklı ölçekte birim vardır. Örneğin: quizler ünite testleri tarama testleri 32 Değer Biçmeye Dönük
DeğerlendirmeEğitim sürecinin sonunda yapılır. Örneğin; bir sınav sonucunda, sınıftaki öğrencilerin aldıkları puanların aritmetik ortalamasının üstünde puan almış olmanın başarının ölçütü olması tüm öğrenciler içinde sınavdan en yüksek puan alan ilk üç öğrencinin arasına girmenin başarı sayılması 29 30 Tanıma-Yerleştirmeye Dönük
DeğerlendirmeEğitim sürecinin başında yapılır. Özelliklere verilen sayıların tek fonksiyonu yalnızca sınıf, tip ya da kategori bildirmektir. 13 TÜRETİLMİŞ ÖLÇME Ölçülmek istenilen özellik kendisinden farklı iki ya da daha fazla özelliğin arasındaki matematiksel bir bağıntı (toplama çıkarma, çarpma ya da bölme işlemleri) yardımıyla ölçülebiliyorsa, bu
ölçme işlemine türetilmiş ölçme adı verilir. Ölçüt 3. Örneğin cinsiyet mezuniyet durumu medeni durum 8 Bağımlı-Bağımsız DeğişkenlerBazı değişkenler başka hiçbir değişkene bağlı olmadan değişebilirken, bazıları başka bir veya birkaç değişkene bağlı olarak değerler alabilirler. 24 DEĞERLENDİRME Ölçme sonuçlarının bir ölçüt (kriter) ile
karşılaştırılarak sonuca varma sürecini içerir. Çünkü artık hedeflenen eğitim süreci sona ermiştir. 25 DEĞERLENDİRME KARAR VERME HÜKME VARMA ÖLÇME SONUCU ÖLÇÜT 26 27 Mutlak Değerlendirme Mutlak değerlendirmede, mutlak ölçüt adı verilen önceden belirlenmiş bir kriter kullanılır. Ölçmede iki tür birim vardır: doğal birim yapay
birim 16 ÖLÇMEDE BİRİMİN ÖZELLİKLERİ1. Ölçekte sıfır, o noktada ölçülen özelliğin hiç bulunmadığı anlamına gelmez. 14 TÜRETİLMİŞ ÖLÇME Örneğin;“Hız= Yol / Zaman” Burada hız özelliği kendisinden farklı yol ve zaman gibi iki özelliğin matematiksel bir bağıntısı olan bölme işlemi yardımıyla ölçülebilmektedir. Örnek olarak; metre, gram, 0C,
puan verilebilir. 22 EŞİT ARALIKLI ÖLÇEK Eşit aralıklı ölçekte göreceli bir sıfır noktası bulunmaktadır. Dolaylı ölçmede ölçülmek istenilen özellik, başka bir özellik yardımıyla dolaylı olarak ölçülebilmektedir. Sayılarla ifade edilebilirler. Ancak, ölçek türleri incelendiğinde de görüleceği gibi biz ölçeği ölçme sonuçlarının matematiksel özellikleri olarak
ele alacağız. Ölçmeye başlangıç olan bu noktaya ölçmede sıfır noktası adı verilir. 10 ÖLÇME SÜRECİ ÖLÇME Ölçülmek istenilen Sayı ya da sembolözellik (değişken) Sayı ya da sembol GÖZLEM ÖLÇME Ölçüm / Ölçme Sonucu 11 DOĞRUDAN ÖLÇME Ölçmek istenilen özellik doğrudan gözlenerek ya da bu özelliğin kendisiyle doğrudan ilişkili bir ölçme
aracı ile ölçülebiliyorsa, bu tür ölçmelere doğrudan (temel) ölçme denir. 23 (EŞİT) ORANLI ÖLÇEK Eşit oranlı ölçekte mutlak (gerçek) sıfır noktası bulunmaktadır. Örneğin; cinsiyet renkler medeni durum Bu özellikler sayılarla ifade edilse bile bu sayısal gösterimler matematiksel anlamda bir büyüklük, nicelik ifade etmezler (kız:1, erkek:2) 6 Sürekli
değişken Reel sayılarla eşleştirme yapılabilen değişkenlerdir. Değerlendirmenin yapılabilmesi için bir de “ölçüt”e ihtiyaç vardır. Nesneler bir özelliğe en az sahip olandan, en çok sahip olana (ya da en çok sahip olandan, en az sahip olana) doğru sıralanır ve bir sıra numarası verilir. Sıfır noktası mutlak yokluğu göstermediği için, ölçülen özelliğin gerçek
durumuna ilişkin oransal işlemler yani çarpma ve bölme yapmak mümkün değildir. “Her koyun kendi bacağından asılır” deyimi bu değerlendirme için uygun olacaktır. İstatistiksel olarak da sadece frekans (bir özelliğin “kaç tane” olduğunun, “kaç kez tekrar ettiğinin” sayısı) ve mod (en çok tekrar sayısı ya da en büyük frekans değeri) hesaplanabilir.
Sınıflama ölçeğinde sıfır noktası anlamsızdır ve birim yoktur. Böylelikle eksiklikler ya da yapılan yanlışların birikerek başa çıkılmaz bir hal alması engellenmiş olur. 9 ile eşleştirilmesi sürecidir.Bir değişkenin (ölçülmek istenilen bir özelliğin) gözlenerek, gözlem sonucunun sayı ya da sembol ile eşleştirilmesi sürecidir. Örneğin; bitirme sınavları uzmanlık
sınavları sertifika sınavları finaller Amaç, öğrenciyi tanımak ve onu uygun olan eğitim programına yerleştirmektir. “Sabit” özellikler fen bilimlerinde sosyal bilimlerinden daha fazla yer almaktadır. Bir bakıma öğrenciye eğitim süreci sonunda aldığı nota göre bir değer biçilmiş olur. Bu süreç “ölçme” olarak tanımlanırken sürecin sonunda elde edilen sayı
ya da sembole ölçme sonucu ya da “ölçüm” adı verilir. Sıralama ölçeğinde sıfır noktası ve birim yoktur. Eşit oranlı ölçekte birim vardır. Bir başka deyişle, iki ya da daha fazla değer alan özelliklere “değişken” adı verilir. 21 SIRALAMA ÖLÇEĞİ Bu ölçek türünde, nesneler belli bir özellik bakımından bir sıraya dizilmektedir. Amaç, öğrenciye tamamlanan
eğitim sonucundaki seviyesini, ulaştığı noktayı bildirmek, öğrenciye eğitim süreci sonundaki seviyesini bildirmektir. Karar verme, sonuca varma. Örneğin; uzunluk ağırlık zeka sıcaklık yaş 7 Süreksiz (kesikli) değişkenTam sayılarla eşleştirme yapılabilen değişkenlerdir. Matematiksel olarak herhangi iki değeri arasında daima bir başka değeri
bulunabilen değişkenlerdir. Yani hız ölçülürken türetilmiş ölçme işlemi yapılmaktadır. Bağımlı (etkilenen) değişken: Araştırmada diğer değişkene ya da değişkenlere karşı (bağımsız değişkene karşı) tepkisinin araştırıldığı değişkenlerdir. Örneğin; Einstein’ın enerji denklemindeki (E=mc2 ) “c” değeri sabittir (c: ışık hızını göstermektedir), pi (π) sayısı
bir sabittir. BÖLÜM Neşe Güler 2 Sabit Kişiden kişiye, durumdan duruma, nesneden nesneye değişmeyen özelliklere denir. Böylece değerlendirme kısaca üç basamaktan oluşmaktadır diyebiliriz: 1. Buradaki sıfır noktası doğal ya da mutlak sıfır değildir. 3 Değişken Kişiden kişiye, durumdan duruma, nesneden nesneye değişen özelliklere denir. Sadece
tek bir değer alabilen özelliklere sabit adı verilir. Her öğrenci sınıftaki diğer arkadaşlarının da başarılarını önemsemek durumundadır. Araştırmada etkisinin olup olmadığı araştırılan değişkendir. Yoğunluk= Kütle / Hacim Bir sınıftaki öğrencilerin puanları ortalaması= Öğrencilerin puanları toplamı/ öğrenci sayısı 15 ÖLÇMEDE BİRİM Ölçmede
kullanılan en küçük miktara, standart miktara birim adı verilir. Sıralama ölçeğiyle elde edilen sonuçlar arasında hiçbir matematiksel işlem yapılamaz. İki değer arasında ancak bir ya da sayılabilir sayıda değer yer alabiliyorsa bu tür değişkenlere süreksizdir denir. Bir bakıma öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyini belirlemeyi amaçlar. EŞİTLİK
2.GENELLİK 3. Bu değerlendirme amaç öğrencinin aldığı nota göre en doğru programa (ya da sınıfa) yerleşmesini sağlamak olduğu için ASIL AMAÇ ÖĞRENCİYE NOT VERMEK DEĞİLDİR. Eğitimde, istenen hedefe doğru daha sağlam adımlarla ilerleme sağlanır. Böylece her nesne bir “sayma sayısı” (1., 2., 3., vb....) ile eşleştirilmiş olur. İki değer
arasında sonsuz sayıda başka değerler yer alabiliyorsa bu tür değişkenlere süreklidir denir. Özelliklere verilen sayılar üzerinden hiç bir matematiksel işlem yapılamaz. 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLARI. UYGUNLUK (KULLANIŞLILIK) 17 ÖLÇMEDE SIFIR NOKTASI Bir ölçme aracıyla ölçme yapılırken bir başlangıç
noktası alınır. Örneğin; kişilerin boy uzunlukları ağırlıkları zeka düzeyleri bir dersteki başarı maaş bir testten alınan puan 5 Nitel değişken Bu tür değişkenler sıfatsal değişkendir. Bir değişkenin iki gerçek değerinin birbirine oranının, bu değerlere karşılık olan iki ölçme sonucunun birbirine oranının eşit olması durumudur. Ölçme 2. Bağımsız (etki
eden) değişken: Araştırmacının kontrolü altında olan, düzenleyip, değiştirebildiği değişkenlerdir.
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