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Absztrakt: A Rasch modell elősegíti a társadalomtudományi kutatások megfelelőbb 
adatelemzését, hiszen a természettudományokban már rutinszerűen alkalmazott objektív 
mérés lehetőségét veti fel. A dichotóm adatok elemzésére alkalmas Rasch modell 
továbbfejlesztése, a rangskálás modell vezette be a többfokozatú értékelésre alkalmas további 
modelleket. A parciális kredit modell nem követeli meg az azonos skálaszerkezetet. Így jól 
alkalmazható a többlépcsős itemeket (például egymástól lehetőleg független lépésekből álló 
problémamegoldó feladatokat) tartalmazó tesztekkel végzett iskolai mérésekben. 
Beszámolónkban tesztelméleti szempontból elemezzük középiskolások olvasás iránti attitűdjét. 
A bemutatott elemzés segítheti a parciális kredit modell iskolai alkalmazását. 
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Bevezetés 

Célunk az iskolai pedagógiai vizsgálatok területén az objektív mérés lehetőségének, valamint 
a téma fontosságának illusztrálása egy olvasás iránti attitűdkérdőív kipróbálása keretében. 
Elemzésünkben a valószínűségi modellek közül a Likert-skálán mért adatok elemzésére 
alkalmas parciális kredit modellt (Masters, 1982) alkalmaztuk. Mivel beszámolónk adott 
motívumcsoportokról s azok összekapcsolódásáról szól, a tesztelemzés klasszikus és modern 
megoldásokkal kapott eredményei a pedagógusok oktató-nevelő munkájához is tanulságosak, 
hasznosíthatók lehetnek: jó eligazítást nyújthatnak, hogy milyen főbb motívumok 
befolyásolják a tanulók olvasáshoz való viszonyát. 

Az objektív mérés lehetősége az iskolában 

A pedagógusok által készített, alkalmazott feladatlapok, kérdőívek nem mindig felelnek meg 
a mérésmetodikai követelményeknek, továbbá a készítők gyakorta követnek el tartalmi és 
formai hibákat. Noha a klasszikus tesztelméleti módszerekkel történő elemzések az iskolák 
belső méréseiben esetenként fellelhetők, ez az eszköztár nem alkalmas objektív skálák 
megalkotására, ráadásul ebben a keretben egyes kérdések nem megválaszolhatók. A modern 
tesztelmélet a problémák megoldásához nyújt segítséget (lásd: Horváth, 1993, 1997).  

Ami az elméleti alapokat illeti, témánk szempontjából különösen relevánsak azok a 
tanulmányok, amelyek az objektív mérés megvalósításának lehetőségével (Molnár, 2005, 
2006, 2008), a klasszikus és a valószínűségi tesztelmélet összevetésével (Molnár és Józsa, 
2006) foglalkoznak. A magyarul is olvasható források átfogó képet nyújtanak a tesztelméletek 
újabb – a hazai mérésekben is egyre elterjedtebb – generációját adó valószínűségi 
tesztelméletekről. 
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A rossz, hibás, kifogásolható iskolai tesztek nem szolgálják a tanulók megismerését, 
valótlan képet adnak az iskola klienseinek a tanulási eredményekről. Ezért nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy a mérési szakemberek, a szaktanácsadók egyik kiemelt feladata legyen az 
oktatási gyakorlatban történő szakszerű alkalmazások ösztönzése és támogatása hatékony 
továbbképzésekkel, a tesztkészítő pedagógusok közvetlen segítésével. 

A vizsgálat célja és módszere 

Mivel szándékunk az objektív mérés lehetőségének iskolai bemutatása volt egy új teszt 
kipróbálásakor, írásunk elősegítheti más hasonló elemzések olvasását, értelmezését a 
pedagógusok körében. Egyúttal a tesztelemzés, itemanalízis hozzájárulhat egy már tartós 
használatra szánt olvasás iránti attitűdöt feltáró kérdőív kidolgozásához a napi tanítási 
gyakorlatban. 

Kiemeljük azonban, hogy az olvasási attitűd értékelésével pusztán tesztelméleti 
szempontból foglalkozunk. Nem az volt a célunk, hogy általában felmérjük a tanulók 
olvasáshoz való viszonyulását, hanem főként annak megmutatása, hogy az itemek 
tulajdonságait – a klasszikus eljárásokon túl – kívánatos a valószínűségelméleti eszközökkel 
is jellemezni. 

Minta 
A kismintás vizsgálatot 2008 február-márciusában végeztük. A felmérésben egy kaposvári – 
hat évfolyamos gimnáziumi képzést nyújtó – középiskola öt osztályából összesen 133 (7., 9., 
10., és 12. osztályos) tanuló vett részt: 44 fiú és 79 lány. 

A heterogén (több évfolyamot érintő) minta tesztfejlesztési szempontból kedvező, 
hiszen a reliabilitások pontosabban becsülhetők egy gazdag item-pool és széles attitűdskálán 
szóródó – kellően nagy – minta esetében. A tanuló-item térkép majd megmutatja, hogy a 
tanulók attitűdeloszlása elég nagy-e, valamint, hogy a teszt elegendő és helyénvaló itemet 
tartalmaz-e. 

Mérőeszköz és adatfelvétel 
Az olvasási attitűd mérésére alkalmas teszt összeállításához figyelmünk az olvasás és az 
iskolai tanulás összefüggéseire irányult (Molnár, 2006a, 2006b). Így első megközelítésben a 
tanuláshoz való viszonyt befolyásoló motívumok csoportjait vettük alapul, és a 
szakirodalomból kiválasztottunk egy ezeket lefedő, validnak minősített attitűdkérdőívet (Tóth, 
2001). Ezt a kérdőívet – néhány itemnél kisebb fogalmazásbeli változtatásokkal – már 
többször kipróbáltuk (például lásd: Kontra, 2006). Most mérőeszközünkhöz egyszerűen 
megváltoztattuk az attitűd tárgyát: a „ki miért tanul” helyett a „ki miért olvas” volt a központi 
kérdés. A korábbi átfogalmazásainkat megőriztük (az általánosítás érdekében például: szülők 
helyett család). 

Az említett módon készített 31 itemes teszt motívumcsoportjai: (A1) továbbtanulás, 
érvényesülés, magasabb iskola, (A2) érdeklődés, kutatás, (A3) elmélyülés, kitartó munka, 
(A4) jó jegy az iskolában, (A5) megfelelő pozíció elfoglalása az osztályban, valamint (A6) 
jutalom a családban. Az A6 itemszáma 6, a többié 5. Az eredmények tükrében természetesen 
a csoportok és/vagy az összetevők változtathatók. 
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A tanulók kijelentésenként 5 fokozatú Likert-típusú skálán jelezhették egyetértésük 
vagy egyet nem értésük erősségét. Aszerint, hogy mennyire kedvező attitűdöt mutat a válasz, 
emelkedik a pontszám: 1 pont az alacsony és 5 pont a magas. 

A tanulók a kérdőívet egy tanítási óra keretében töltötték ki. Előzetesen a felügyelő 
tanárok szóbeli eligazítást kaptak. 

Eredmények 

A 31 itemes attitűdkérdőívre a Cronbach-féle alfa 0,83, azaz már az első tesztváltozat elég 
megbízhatóan volt képes elkülöníteni az eltérő véleményű tesztkitöltőket. A 
motívumcsoportok együtt járnak az attitűd egészével. Az összpontszámmal vett korrelációk: 
A1: 0,72; A2: 0,53; A3: 0,37; A4: 0,56; A5: 0,72; A6: 0,64 (mindre nézve p < 0,001). 

Az adatokat a parciális kredit modellt kezelni tudó WINSTEPS program (Linacre, 
2009) segítségével tanulmányoztuk. Az attitűdterületre vonatkozó adatok által meghatározott 
modellbe egy item jobban illeszkedik, ha az itemet reprezentáló kör közelebb van az „elvárt” 
– a -2 és 2 által meghatározott függőleges – sáv középvonalához (lásd 1. ábra). A körök 
nagysága az elkövetett hibával arányos. 

Az elemzés során a tesztből kiszűrtünk 11 nem illeszkedő (sávból „kilógó”) itemet. Az 
1. ábra a megmaradt – ugyanarra a látens tulajdonságra vonatkozó – 20 item 
modellilleszkedését ábrázolja. A követhetőség érdekében az itemek sorszámát nem 
változtattuk meg.  

 

1. ábra. A végső tesztváltozat itemeinek modell-illeszkedése a teljes mintán (20 item) 

Ezután a megmaradt itemek kódolását, a válaszkategóriák tulajdonságát vettük sorra 
itemenként, hiszen a parciális kredit modell nem követeli meg, hogy az egyes itemek 
skálaszerkezete azonos legyen. 
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Példaként a 2. ábra – az eredeti itemsorszámokat megtartva – a 7. item 
itemkarakterisztikus görbéit mutatja. Könnyen felismerhető a típushiba: nem teljesül az, hogy 
az attitűdszint emelkedésével nő annak valószínűsége, hogy a tanuló eggyel nagyobb értéket 
jelöl meg, a 3. kategória kimarad. Megoldást jelent a megfelelő kategóriák egyesítése: 
átkódolásunk (1-2-3-4-5 helyett 1-1-1-2-3) orvosolta a helyzetet. Az elfogadható eredményt, a 
már három válaszkategóriás 7. itemhez tartozó karakterisztikus görbéket a 3. ábra tünteti fel. 

 

2. ábra. Az öt válaszkategóriás  7. számú item itemkarakterisztikus görbéi (1-2-3-4-5) 

 

3. ábra. A három válaszkategóriás 7. item itemkarakterisztikus görbéi (1-1-1-2-3) 
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A szükséges összevonásokat minden egyes itemnél végrehajtva és a szükséges 
ellenőrzéseket elvégezve végül előállt a 20 megfelelő itemet tartalmazó tesztváltozat. Az 
egyes motívumcsoportokhoz tartozó itemek száma: A1: 3; A2: 3; A3: 1; A4: 3; A5: 4; A6: 6. 

Erre a fejlesztett változatra a Cronbach-féle alfa 0,81, azaz alig gyengült (az elsőnél 
0,83 volt), noha a kezdeti 31 itemből 11-et (kb. 35%) kirostáltunk, s a megmaradtak közül 16 
itemnél a válaszalternatívákat is csökkentettük. A motívumcsoportok sem távolodtak el az 
attitűd egészétől. Az összpontszámmal vett korrelációk ezúttal: A1: 0,66; A2: 0,52; A3: 0,39; 
A4: 0,65; A5: 0,68; A6: 0,78 (mindre nézve p < 0,001). 
 További lényeges kérdés, hogy attitűdkérdőívünk mennyire illeszkedik a mintához. A 
4. ábrán látható tanuló-item térkép egy számegyenesen (közös logit skálán) jeleníti meg a 
tanulók attitűdszint szerinti eloszlását (bal oldal) és az itemek nehézségi index 
(támogathatóság) szerinti eloszlását (jobb oldal). 

 

4. ábra. Tanuló-item térkép (Oi az i-edik itemet jelenti) 

Megállapítható, hogy a teszt „alulról illeszkedik” a mintához, az átlagos attitűdpa-
raméter -0,18 (közel 0). A tesztfejlesztés javára a 4. ábráról leolvasható, hogy a tesztben 
kevés – az alacsony attitűdszintű tanulók jobb differenciálásához – a könnyebb item. A 
legnehezebb a 28. item (2,08 logitegység nehézségű), a legkönnyebb pedig a 17. item (-0,91 
logitegység nehézségű). Feltűnő, hogy a legnehezebb itemnél mindegyik diák elutasító, s az 1. 
ábra szemlélteti azt is, hogy ennél az itemnél a legnagyobb a hiba. 

A képet árnyalja, ha itemenként az alternatívákhoz tartozó szintfokok átlépését is 
megvizsgáljuk. Az attitűdszintet, amelynél egy adott érték megjelölése 50 százalék 
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valószínűségű, a thurstoni küszöb mutatja meg. Az 5. ábra az egyes itemek thurstoni küszöbét 
és a tanulók attitűdszint szerinti eloszlását közös attitűdskálán ábrázolja. Egy itemnél .x jelöli 
a x-edik kategóriába kerülés küszöbét.  

 

5. ábra. A thurstoni küszöb tanuló-item térképen való megjelenítése 

A személy reliabilitása (ami ekvivalens a hagyományos „teszt” reliabilitással) 
elfogadható értékű 0,83 (0,9: 3 vagy 4 szintes differenciálás; 0,8: 2 vagy 3; 0,5: 1 vagy 2), az 
item reliabilitása 0,97 (Linacre, 2009). Az első érték növelhető, ha a tesztet valid és megfelelő 
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itemekkel hosszabbítjuk meg (például könnyű, több válaszalternatívás itemek hozzátételével), 
de felvethető a magasabb attitűdszintű diákok bevonása is a tesztelésbe. Ami az item 
reliabilitását illeti, mintánk elég nagy volt az itemek pontos elhelyezéséhez a látens változón. 

A fejlesztés során a motívumcsoportokat és azok összetevőit is értékelhetjük. E 
megfontolásból az attitűdkérdőív látens változóit faktorelemzéssel kerestük. Az illeszkedő 
faktorstruktúra két faktora a változók információtartalmából 55,4 százalékot őrzött meg. Az 
első faktort (JUTALOM) A6 három iteme alkotja. A második faktoron (OSZTÁLYZAT) A4 
két iteme ül. 

Az itemek struktúráját egészében – a változók közötti korrelációs együtthatókat 
felhasználva – hierarchikus klaszteranalízissel vizsgáltuk. A 6. ábra segítségével 
dendrogramon követhető a klaszterek szerveződése. Példaként itt csak azt említjük meg, hogy 
a 11., a 29. és a 15. item az A4 (jó jegy az iskolában) csoportot alkotó három item; az 1. és a 
27. item pedig az A1 (továbbtanulás, érvényesülés) csoport két iteme. 

 

6. ábra. A 20 item klaszterekbe sorolása 

Összefoglalás 

A tanulók megismerése nem alapulhat bizonytalan tartalmú, pontatlan felméréseken. Az 
iskola gyakorlatában alkalmazni kell azokat az értékelési technikákat, eljárásokat, amelyek a 
mérésmetodikai alapelveket érvényesítik. Az iskolai gyakorlatban is adott az objektív mérés 
lehetősége. Példaként ebben a beszámolóban az olvasáshoz való viszony értékelésének 
kérdésével klasszikus és modern tesztelméleti szempontból foglalkoztunk. Egy attitűdteszttel 
középiskolai mintán mértünk. Az itemek elemzéséhez a parciális kredit modellt is 
alkalmaztuk. Az eredményekre iskolai tesztfejlesztés alapozható, egyúttal a feltárt 
összefüggések segíthetik a pedagógusok oktató-nevelő munkáját. 
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Abstract 

The Rasch model provides a solution to data analysis in the social sciences, because it is the 
closest to realizing the sort of objective measurement so long respected in the phycisal 
sciences. The extension of the Rasch model for dichotomous data into the rating scale model 
paved the way for all the models that involve data with more than two values. The application 
of the Partial Credit model for the analysis of Likert scale data incorporates the possibility of 
having differing numbers of steps for different items on the same test. For this reason, the 
Partial Credit model is effectively applicable in other school testing situations in which part 
points are given for partial solutions. In this study we analyze high school students attitudes 
toward reading. Our main goal is to demonstrate how the Partial Credit Rasch model can be 
applied in educational practice, and to encourage teachers for performing their own 
analyses. 


