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1. Bevezetés
A tesztelméleti modelleket elsősorban az itemek és az azokat megoldó egyének közötti bonyolult 
kölcsönhatás megertesere hasznaljuk. Matematikai modellek felallítasónak elsosorban az a celja, 
hogy a vilagot leegyszerusítsök mindamellett, hogy egyensólyban tartsuk a modell komplexitósat 
es a modell - valosóg közotti megegyezest. Minel bonyolultabb egy jol felállított modell, annal 
jobban abrázolja a valósagot. Ugyanakkor, a bonyolultsag nehezíti a megertest. Sokkal nehezebb 
megerteni egy elmelet lenyeget akkor ha az túl sok komplex részbol tevodik ossze.

Azt, hogy egy modell milyen móertóekben kóepes leórni a fent emlótett köolcsoönhatóast - amely 
erosen befolyasolja a modell iranti bizalmunkat - az illeszkedési tesztekkel tudjuk lemerni. Ezert 
tehat nagyon fontos, hogy rendkívül megbízható illeszkedesi teszteket dolgozzunk ki. Egy szep 
elmeletetől nehez felcsereni nalónal bonyolultabbra, kiveve ha az egyszerű modellhez kepest a 
mert adatok jelentosen elternek. A szerzo velemenye szerint, sajnos sok esetben felre teszönk jol 
hasznaólhatóo modelleket a nem megfelelüo illeszkedóesi indexek hasznóalata miatt. Egy leegyszeruüsótett 
diagramm mutatja be az illeszkedes problemajót az 1-es abrón.

1. abra. Modell Illeszkedes: az illeszkedest a mert es a vart adatok Osszehasonlítasa adja meg. Az 
utobbit az analitikus modell hatórozza meg.
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A modellvóalasztaós mellett vannak móas problóemaók is ahol a modell illeszkedóes fontossóaga szóoba 
kerulhet. Szómos tanulmany foglalkozik mindenfele tesztelesi problemaval, ilyen peldaul a dif- 
ferencialt item föggveny problemója, differential item functioning (DIF) (Zwick, 2002; Roussis, 
1999; Parshall & Miller, 1995; Dorans & Smith, 1993; Holland & Wainer, 1993; Cohen et al, 1991; 
Swaminathan & Rogers, 1990) es a lokalis item fögges problemaja local item dependence (LID) 
(Ferrara & Huynh, 1999; Reese, 1999; Ferrara, 1997; Wilson, 1988; Yen, 1983). A DIF es a LID 
olyan indexek segítsegevel tesztelhetük, amelyek az elvart ertekektol valo jelentos elterést kepesek 
kimutatni. A szignifikans elterések kimutatasóra szolgalo indexek nagy része azonban mindig jo 
modell illeszkedest feltételez. Ponoczny tanulmanya (2001) szómos olyan peldat mutat be, ame
lyekre megoldast nyújthat a jelen tanulmanyban bevezetett új technika.
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2. ábra. Monte Carlo modell illeszkedés a Rasch modellben: az elvárt adatok generáltak, nem 
analitikus módszerekkel előallítottak.
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A gyakran hasznólt Item Valasz Elmelet (IRT) illeszkedesi indexek (atlagos-negyzet infit es 
outfit) mindegyike ugyanazzal a problemaval küzd: a pontos null-eloszlasuk nem ismert. A gya
korlatban, szeleskörben alkalmaznak praktikusnak tűnő feltetelezeseket ezekről a null-eloszlasokrol, 
amelyeket ugyanolyan szeles körben kritizalnak is.

Mivel nagyon valószínőtlen, hogy az illeszkedesi problema precíz analízissel valaha is megold
ható lesz, ezert csak a szimulócios modszerek maradtak eszkozül, hogy megoldóst talólhatunk a 
problemara. A szimulacios módszer elonye, hogy viszonylag könnyen kivitelezheto es emellett bizo
nyos fokig megbízhátő is. Masfelől azonban idoigenyes, illetve szómítástechnikái szempontbol pedig 
eroforras-igenyes. Tovabbó, a kiszamótott illeszkedesi index nem pontosan reprodukólható. A ta- 
nulmóny bemutatja, hogy mindezek ellenere az új modszer jóval megbízhátőbb, mint a koróbban 
hasznalt tesztek. Az 2 óbrón lathato a Rasch modellben hasznólhato Monte Carlo teszt fő egyes 
róeszelemei, amelyet a jelen dolgozat mutat be.

A tanulmóany szerkezete a küovetkezoő. Elsőokóent az ide tartozóo fontosabb szakkifejezóeseket de- 
finióljuk, amelyet az illeszkedesi problema részletes de altalanos targyalósa kovet. A bevezeto 
kozponti reszet a jelenlegi illeszkedesi eljórasok kifejtese es az alapok lerakasa kovet. Ez keszóti 
elo az illeszkedesi problemóra adott Monte Carlo megoldast. Majd az ezt koveto resz tórgyalja 
az uój illeszkedóesi index alapüotletóet teljes róeszletessóeggel, óes a leglóenyegesebb róesz itt küovetkezik, 
ahol bemutatasra kerül az ój illeszkedesi index csalad. Ez a resz szinten magaba foglalja az 
altalónos, márádvóny-álápú, es az ój illeszkedesi analízisek osszehasonlításat, es a szimulacios 
módszer részletes leórasat. Az utolso ket reszben az uj tesztek viselkedeset kutatjuk majd valos 
adatok felhasznalasaval.
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2. Item  válasz elm élet
2.1. V álasz m átrix
A tanulmány céljából csak dichotom modelleket használunk, ezért más típusú IRT modellek tá r
gyalása itt nem szerepel.

A vizsgaadatok m egjelenítse altatóban 2-dimenzios matrix formaban a legideálisabb, ahol az 
X matrix egy eleme (0 vagy 1) egy vizsgazo egy itemre adott valasza. A matrix sora egy egyen 
összes itemre adott valaszat tartalm azza, egy oszlop pedig egy adott itemre adott összes vizsgázo 
válaszát foglalja magaba. Az X m atrix elemei Xji ket erteket vehetnek fel 1-et vagy 0-at. Xji =  1 
ha a j -edik egyen helyesen válaszolt az i-edik itemre es 0 minden mas esetben. Az egyenek számát 
N -nel, az Remek szamat L-lel jeloljök.

A sor-összegek (rj , j  =  1 , . . . , N ) a vizsgazák összpontszámait jelentik (a helyes válaszok 
száma), az oszlop-osszegek (si , i =  1 , . . . , L )  pedig azon vizsgázok számat jelölik akik helyesen 
oldottak meg az adott Remet:

L N
rj xj i , si x j i . (1)

i=1 j=1
Pragmatikus ertelemben veve tésztélméléték azert kerölnek kifejlesztesre, hogy az X valasz 

m atrixot megmagyarazzuk, es a mögottök méghúzúdú folyamatot, amely egy X m atrix formajara 
egyszerősodott, megertesök. Az egyetlen hátrány ezen a területen a lehetseges kombinaciok oriasi 
száma. Egy egyszerá 8 itemes teszten, amit 8 egyen old meg, 264 számu valasz mátrix lehetseges, 
amely egy felfoghatatlanul nagy szam.

Kesobb latni fogjuk, hogy hogyan kepes egy ilyen egyszerő eset uralni es korlatozni alapveto 
kerdeseket az Item Response elmeletben.

2.2. A  R asch m odell
A Rasch modell (Rasch, 1960; Wright & Stone, 1979; Wright & Masters, 1982; Wright & Mok, 
2000; Smith, 2001; Stone, 2001; Baker, 2001; Linacre & Wright, 2002; ) ket param étert hasznai: az 
item nehezseget es az egyen kepesseget. Az í-edik item nehezseget Si -vei, a j -edik egyen kepesseget 
pedig űj -vei jelöljük.

A Rasch modell szerint annak a felteteles valószínűsege, hogy a j-edik egyen helyesen (Pj i ) 
vagy helytelenül Qji) valaszol az í-edik itemre, felteve hogy az egyen kepessege (ű j) es az item
nehézsége (ői ), á következő módon írható le:

P := Prob(xji =  1 | é j , A) =
erá -Si 1

(2)1 +  1 +  ,

Qji := Prob(xji =  0 | é j , A) = 1 p ■■ =  1
1 Pji 1 +  e»i ' (3)

A Pji függvényt (2 egyenlet) Rasch Item Karakterisztikus Függvénynek/görbének, IKF  nevezzük;
3. ábra reprezentálja a Rasch item karakterisztikus függvenyt.

A Rasch vagy válasz valósznöségi mátrix P  az a matrix, amely tartalm azza a Pji elemeket (2. 
egyenlet).

Egy x j i mátrix elem felteteles valászínűsege a következőkeppen írható le:

Továbbá

P(xji)  := Prob(xji | Si,é j) Pji lf x ji 1,
Qji 1 Pji x ji 0*

Q ( X j i ) : 1 P  ( X j i ) '

(4)

(5)
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3. ábra. A Rasch Item Karakterisztikus Függvény
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Érdemes megjegyezni, hogy a nehézségi és a képesség paraméterek mérési egység nélküli, valós 
számok. Akkor tudjuk ókét igazan értelmezni, ha bevezetjük a valasz mátrix egyes elemeinek 
feltételes valászínűségét az 4. egyenletben láthatá módon. Igy a képesség intervallum és az item 
nehézségének intervalluma egy logaritmikus skalát kap, amelynek egységeit logit-nak nevezünk. Igy 
lathato, hogy mindét paraméter ugyanazon a skalan van.

A Rasch modell használatanak két fontos feltétele van, mindkettő mar felhasználásra keralt. Az 
egyik az, hogy az IKF egy monoton novekvű függvény legyen, amely tükrözze azt az elvárasunkat, 
hogy a képesség nüvekedésével együtt a helyes valasz valoszínűsége is novekszik.

A máasodik feltáetelt máar koráabbráol is ismerjuük, amely szerint csupáan egyetlen káepessáeg be
folyásolhatja az egyén válaszat. Pontosabban ez annyit jelent, hogy létezik a valósznmségi változok 
egy családja 0  =  (ű j ), j  =  1 , . . . ,  N  a képesség ahol a j-edik egyén képessége ű j . A 0  eloszlasáról 
nem szükséges feltétel kikötése. Az egy képesség-változá jelenléte a modellben azonban feltételezi, 
hogy a Rasch modell egydimenziós.

Az elmélethez elengedhetetlenül fontos a teljes valasz matrix L (X ) feltételes valószínűsegenek 
az ismerete. Éhhez viszont nem elegendű ismerni a P j  feltételes valOszínüseget, hanem még egy 
feltáetel is szuüksáeges.

A legkáezenfekvoűbb vaálasztaás az, hogy a máatrix elemek feltáeteles valoászánuűsáegeinek szorzata adja 
meg a valasz m atrix feltételes valOszínűseget. Éz a defimcio megfelel a mátrix elemek statisztikai 
értelemben vett Függetlenségének, amely a következökeppen árhato le:

5



(6)L(X ) := L (X , A, O) := Prob(X | (űj ,Si )i<í<l ,i<j<n ) =  P j
(Xji)=X

A paraméterek megbecsléséhez a teljes függetlenség elegendő, viszont az illeszkedési analízis 
elvégzéséhez be kell vezetnünk a a helyi függetlenség fogalmát, amely megköveteli a P  elemeinek 
függetlenségét.

Most mar készek vagyunk arra, hogy felállítsuk a Rasch modellt. Emlékezzünk vissza, hogy a 
Rasch modell célja az X  matrix értelmezése.

1. D efinition. Az X  mátrixhoz rendelhető Rasch Modell a következőképpen Írható le:

• a valöszónűsógi változók kót csalódja A and O (item nehózsóg ós kópessóg);

• a helyileg független matrix elemek xj i , feltóteles valöszínűsógei P (x jf), a (4) egyenletnek 
megfelelően;

• L (X ) , amely X  feltóteles valöszműsóge, a (6) egyenletnek megfelelően.

2.3. M axim um  likelihood becslés
Becslési eljarások segítségével, iteratív mádon kapjhatjuk meg a megbecsült paramétereket. A ma
ximum likelihood becslés (MLE) (Baker, 1992; de Leeuw & Verhelst, 1986; Fisher, 1981; Wright & 
Stone, 1979) az item nehézséget és a képességet hasonlóan kezeli. Definíció szerint, MLE a meg
becsült paramétereket ugy kapja, hogy maximalizílja az X vílasz matrixhoz tartozí valoszínűségi 
függvényt L(X; A, O). A gyakorlatban sokkal egyszerűbb a valoszínűségi függvény logaritmikus 
alakjít hasznílni

L := log(L(X) ) =  £  log (P(xj i )) =  -  £  log (1 +  - ^ ')) . (7)
(xji)=X (xji) = X

L maximuma íltalíban  a derivílt DL  null helyeinek megtalalasaval hatarozhatoak meg, ami in
dokolt ha L egyértelmű maximummal rendelkezik.

Ez a probléma zart formaban nem oldhato meg, így numerikus modszerekhez szokas folyamodni. 
Erre a célra gyakran hasznaljak a Newton-Raphson modszert.

Röviden vazoljuk ezen megoldís lépéseit (Kress, 1998, 102 oldal). Valasszunk egy tetszoléges 
kezdeti értéket

xo = (S01,S22, . . . , S 0l ,ű ° ,ű ° , . . . , ű 0N ) (8)

az iteracionak. Az iteracios séma így írhato le:

x n + 1 x n (D L(xn )) ' DL(xn ), (9)

ahol
xn =  ( s n , s n , . . . , s n  ,ű n ,ű n , . . . , ű N ) (10)

jelöli az nedik approximaciít és (D2L(xn)) 1 a L mísodik derivalt matrixínak inverze xn-ben 
kiértékelve.

Az iteracií akkor ér véget amikor a két egymast koveto vektor Euklideszi normíja ||xn+i — xn || 
kisebb, mint az iteracios küszob.

Ennek a proceduranak egy jol kondicionalt valasz matrixra egyértelmu megoldasa van (Fisher, 
1981). Mas szoval, az iteracios folyamat egy egyértelmű, véges mégoldáshoz konvergal a kezdeti 
értéktol függetlenül. Megjegyezzük, hogy az egyértelműséghez szükséges még egy mellékfeltétel. 
Ez lehet a nehézség vektor atlagínak nullaban valo rögzítése.
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3. M odell illeszkedés
3.1. Á tlagos-n égyzet m aradvány tesztek
Az MNSQ outfit és az infit a leggyakrabban használt illeszkedési statisztika a Rasch modellben. 
(Wright & Stone, 1979; Meijer & Sijtsma, 2001).

Az MNSQ outfit a kovetkezpkeppen árhato le:

MNSQomí
1

NL

L N
E E (xji Pj i )

PjiQji

Az MNSQ infit definíciója pedig a következő:

L N

E  E  (xj i  -  Pj i ) 2

MNSQ í „  =  É j E --------------

E  E  p j i Qj i

Az MNSQ outfit standardizált z pontja a kovetkezokeppen árhato le:

(11)

(12)

MNSQzSíd : ^ / 9N2L  ( Ó M N S q  -  1 +  ^

Az infit standardizált erteke a kővetkező módon definiálható:

(13)

m n s q in,zstd
3 (  yM NSQin -  1) q 

q 3 ’
(14)

ahol q az infit szórasa:

q =

L NE E
i= l j=l
E  E  p j i Q j i ( p j i  Q j i )2

L N
E  E  PjiQji
i=1j=1

(15)

(see Wright & Masters, 1982, p. 100).
A felteteleknek megfelelően (Wright & Stone, 1979; Wright & Masters; 1982) mindket MNSQzstd 

statisztika a N (0,1) standard normal eloszlast követi. Kozelebbrol megvizsgalva láthatjuk, hogy 
az MNSQ illeszkedesi statisztikak nem masok, mint a P  Rasch valászínűsegi matrix es a X  valasz 
matrix kozötti súlyozott negyzetes külonbseg.

lAltalanosságban a w =  (wi)rn=1 G Rn vektort súlynak nevezzük ha minden eleme pozitív, vagyis 
Wi > 0 minden í-re. Ket x ,y  G R vektor távolsága a w sályt vagy (w-tavolságot) tekintetbe veve 
az aláabbi máodon definiáalhatáo:

Dw (x, y)
\

E ( x i  -  yi)2wi
i=l

(16)

Az elnevezés indokolt, hiszen Dw megfelel a távolság definíciójának (lásd e.g. Lang, 1986). Azaz 
minden x ,y , z  G Rn-re

Dw (x, x) =  0 ^  x =  0,

7



Dw (x,y) =  Dw (y,x),

Dw(x,z)  < Dw(x, y) +  Dw(y,z).

A 11 egyenletből kiderül, hogy az MNSQouí az egy négyzetes távolság

MNSQout =  Dw o (P , X )

az alábbi súllyal:
1wo =  ---------------- .

o,ji N L  • PjiQji
Hasonlőkeppen, az MNSQ infit (Egyenlet12)

MNSQin =  Dwi (P , X ), 

ahol a súly a küvetkezőkeppen alakul:

1
Wi j i  =  ~L N .

Pj iQji
i=1 j = 1

wi,ji egy allandó súlyvektor.

3.2. A  m od ell illeszkedés á lta lános e lm élete
Ez a fejezet az Item Valasz Elmelet, (IRT) modellekhez kapcsolodá illeszkedesi elmeletet targyalja. 
A tema altalános jellege megengedi, hogy az olvaso kövesse, hogy hol, milyen alkalmakkor jelennek 
meg az egyes indexek, es hogy hogyan javíthatoak, fejleszthetoek. A dichotom IRT keretein belül 
az N  x L meretű valasz matrixok száma 2NL. Ezen oriasi halmazon belül minden egyes elem 
valoszínűseget ki kell szamolni (azon feltetel mellett, hogy a modell jol illeszkedik). Hamarosan 
bemutatjuk, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen, ami a modell illeszkedesenek egyik problemajat adja.

Vegyüünk egy konkráetabb páeldáat ahol az X vaálasz maátrix máerete N  x L. Mostantáol feltesszüük, 
hogy a becslesi eljarást veghez vittük es mar megbecsültük a modell parametereket. Ezek a meg
becsült ertekek segítenek bennünket eljutni a P  valoszínüsegi matrixhoz az 2 egyenlet segítsegevel. 
Majd gondolatban összeszedjük az osszes Mresp(N, L) valasz mátrixot, amelynek merete N x  L. Az 
Mresp(N, L) halmazt kinevezzük az N  * L mátrixok gyűjtemenyenek, amelyeknek minden eleme 
0 vagy 1.

Legyen Y =  (yj i )j,i az Mresp(N, L)-nek egy eleme. A modell illeszkedes hipotezisenek tesz- 
telesehez szükseges valoszínüseg a Y felteteles valoszínüsege P  -ben

prob(Y 1 p  ) :=  n (yji p j i + ( 1—yj i )Qj i ). (21)
ji

(Fontos külonbseget tenni az L(X) es a Prob(Y | P ) kozott.)
Ez a valászínűseg p (P ) a Mresp(N, L)-et tekintve

p := p (P ) : Mresp(N, L) ^  [0,1] : Y ^  Prob(Y | P ) (22)

a hipotáezis teszteláes nüll-eloszláasa.
Az M resp(N, L) halmaz olyan oriasi, meg alacsony N  es L eseteben is, hogy teljesen lehetetlen 

ezt a nüll-eloszlást kezelni.
A hipotezis teszteles kovetkezű lepese a ’’farok-terület” valászínűsegenek (p-ertek), vagyis az 

X-hez tartozo po megtalálása. A farok-terület valoszínűseget meghatározhatok ügy, mint az üsszes

(17)

(18)

(19)

(20)
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feltételes valószínűség összege Prob(Y | P ) úgy, hogy Prob(Y | P ) < Prob(X | P ) =  L(X) minden
Y € Mresp(N ,L), azaz

Po := ^  Prob(Y | P ). (23)
Y : P ro b (Y  | P ) < P r o b ( X  | P )

Az alábbi bevezetesevel

Bl := {Y : Prob(Y | P ) < Prob(X | P )} (24)

újra írhatjuk p o-t mint az azonosan 1 föggveny integr á lja Bl  felett a p mertek szerint:

Po := P ( Bl ) := J  1 dp (25)
B l

Ez a forma lehetőve teszi az altalanos illeszkedesi problema megfogalmazasat. Peldaul, az MNSQ 
nűll-eloszlása definiálható az alabbiak szerint. Hasznaljűk

Bm n s q  :=  {Y : D 2(Y, P)  < M NSQ(X) < 1} U {Y : D 2( Y , P ) > M NSQ(X) > 1} (26)

Bl  helyett es definialjűk a p-erteket

PMNSQ := P ( Bm n s q ) : =  J  1 dp . (27)
B m n s q

Mas szoval, egy illeszkedesi index null valászínűsege mindig valamilyen halmaz feletti mertek, 
amelyet az eppen adott illeszkedesi index hataroz meg. A nehezseg az indexek kezeleseben mindig 
ugyanaz: a p valoszínűsegi merteket a gyakorlatban lehetetlen egzakt modszerekkel kezelni.

Megjegyezzök, hogy a p o valOszínűseg az 25 egyenletben az L-prába p-erteke, ami a likelihood 
föggvenyt illeszkedesi föggvenykent hasznalo teszt illeszkedesi tesztje. A maximum likelihood felol 
nezve ez tűnik a legtermeszetesebb valasztásnak.

Az MNSQ tesztnel használt normalitas feltves jo peldaját adja annak, hogy a praxisban hogyan 
ju tnak el az illeszkedesi problema elso köze^eseben használatos feltevesek alkalmazasához.

Egy V  illeszkedesi indexhez tartozo pjf null-eloszlas ”legyártása” után az utolso feladat az, 
hogy eldontsuk, hogy ez az eloszlas kisebb vagy nagyobb-e, mint az elore kijelolt valószínűsegi 
köszöbertek az a (az a  hagyomanyosan felvett ertekei [0.01,0.1]). Ha p o < a akkor a null hipotezist 
elvetjök es azt állttjuk, hogy nincs eleg bizonyátek arra, hogy az adatok jol illeszkednek a modellre 
(tehát, hogy a modell kepes megmagyarázni a merási adatokat).

4. A nemparametrikus illeszkedési indexek családja 

4.1 . A  problem a
Sajnos az MNSQ outfit es infit statisztikak az eloszlasukra vonatkozoan erűs felteteleket szab
nak. Abban az esetben ha ezek a feltáetelek nem teljesuölnek az MNSQ teszt hasznáalatáanak áertelme 
megkerdojelezendo. Szamos tanulmany foglalkozik ezzel a problemaval (Li & Olejnik, 1997; No
onan, Boss & Gessaroli, 1992; Wright & Linacre, 1985; Smith, 1985). Mindegyikök bizonyátekot 
hoz fel olyan esetekre, amikor az MNSQ statisztika eloszláasa eltáer a normaálistáol.

Li es Olejnik (1997) egy szimulácios tanulm anyt keszátett az MNSQo„í zsíd -rűl-rol ahol a 
kepesseg-illeszkedest vizsgalta többfajta teszt es illeszkedesi szituácio segátsegevel. Minden egyes
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szituációhoz 50 replikációt generált, amit az illeszkedési teszt eloszlásának elkészítéséhez használt 
fel. Az így kapott eloszlasokat vizsgalva azt talaltak, hogy szignifikánsan elternek a normalis 
eloszlástál.

Egy hasonlá tanulmanyt keszátett Noonan, Boss es Gessaroli (1992), amelyben kimutattak, 
hogy az MNSQo„íjZSÍd a kepesseg-illeszkedes alkalmaval nagy elterest mutat a normalitástál, nagy 
ferdeseget (skewness) es kurtozist jelezven.

Ezekre a tanulmányokra Smith (1985), illeteve Wright es Linacre (1985) mar munkaikban 
reagáltak. Az utóbbiak a normalistál valo elteres kompenzálasara a hatarpont (cut-off value) 
megnoveleset javasoltak 3.0-ra (az eddigi 2.0-rol).

4.2 . A  R asch válasz m átrixok szim ulálása
Ebben a fejezetben a szimulációs algoritmus kerül kifejtésre, amely A Rasch válasz mátrixok ge
nerálására szolgál, s amelyet a Monte Carlo illeszkedesi tesztekkel együtt fogunk használni.

A kiinduló adatokat a P  Rasch valószínUsegi mátrix adta, amelyet egy becslesi eljárással, item 
nehezseg es kepesseg vektorokból származtattunk. A Y válasz mátrix szimulálása az elemek ge
nerálásával történt. Egy j  egyen egy i itemre adott egyszeri válaszát ágy szimuláljuk, hogy a 
számftogep generál egy r  random számot, amely egyenletesen oszlik el a [0,1] intervallumban. A 
yji válasz a küvetkezuHokeppen definiálható

V j i
1 ha r  < Pji, 
0 másutt. (28)

ahol Pji a Rasch valoszínűseg, ahogy azt az 2 egyenletben lattuk.
Ezek alapjan lathatjuk, hogy a Y varhato erteke az alabbi:

E(Y) =  P  vagy E(yji) = Pji V(i,j). (29)

A Monte Carlo modszer lenyege, ennek a szimulacios modszernek az egyszera kovetkezmenye:

Megfigyelés: Egy Y  € Mresp(N, L) válasz mátrix relatív gyakorisága a fent leírt szimulációs
mechanizmusban nem más, mint a p(Y) =  Prob(Y | P ) valOszónusóge.

Ez a megfigyeles a szimulalt matrix elemek függetlensegenek tudható be, amelyre az r  random 
szamok fuggetlensege is utal.

A küovetkezűo elmelet felfedi a szimulacioban megjelenűo szamos varhato ertek küozüotti kapcsolatot. 
A bizonyíték egy egyszerű szamolas, amelyet az olvasora bízunk.

1. .Állítás. Tegyük fel, hogy lótezik egy matrix-órtókű valászónűsógi valtozo Y  =  (yji) (1 < i < 
L, 1 < j  < N ) amelyre igaz, hogy a ji-edik elemónek varhato órtóke egyenlő a Rasch feltóteles 
valószónűsóggel:

E (yj i ) =  pj i . (30)
Tovóbbó, tegyük fel, hogy Y ' egy is valószónűsógi vóltozo, amelyre ugyanaz igaz, mint Y-ra, ós hogy 
szintón igaz, hogy Y  ós Y ' függetlenek.

Majd tehót infit-re ós outfit-re is felírhatjuk a következő egyenlőtlenséget:

E (D2( X , Y)) -  MNSQ(X) =  

E (D2(P, Y)) =  1,

E (D2(Y, Y')) =  2.

1, (31)

(32)

(33)

10



Ezt a fejezetet Ponoczny-nak a Monte Carlo módszerről írt cikkére (2001) reagálva zárjuk. Az 
em lített cikkben a nemparametrikus tesztek kifejlesztese celjaból a válasz matrixok generaiasara 
egy hasonlo, bar több tekintetben mas megközelítest valasztott a szerzo. Ponoczny ágy generálta 
az Y mátrixokat, hogy a sorösszegük megegyezzen az X sorosszegevel. Ez nehóny problemót vet 
fel:

• Szamos korabbi tanulmany foglalkozott mar az adott sorösszegre vonatkozó m atrix min- 
taveteli problemaval (Snijders, 1991; Rao et. al., 1996; Roberts, 2000; Ponoczny, 2001). A 
tanulmanyok szerzoi hangsúlyozzak, hogy gyakorlati szemponttól, a halmaz oriasi m eretetól 
fogva, egy igen nehezen megoldható problema.

• A sorösszegek ^rögzítésevel az eljarós csak a Rasch modellben használható, hiszen koztudott, 
hogy masik logisztikus modellekben a megbecsölt parameterek erzekenyek a valasz matrix 
sorainak struktárajara. Annak ellenere, hogy mas IRT modellekre is dolgoztak mar ki olyan 
becslesi eljárásokat amelyek felhasználják a sorösszegeket (Chen & Thissen, 1999), ezek mind 
kozeTtő modszerek voltak es amelyek parametrikus feltételeket alkalmaznak - pontosan az, 
amit a Monte Carlo máodszer szeretne elkeruölni.

A valószínősegi ertékek szemszogetól tózve (22. egyenlet ) a sorosszegek lerögzítése esetleg 
meg egyfajta ”bias”-t is eredmenyezhet az illesztesi folyamatban. A szemleltetés kedveert 
jeloljuk C-vel a válasz mátrixok egy halmazát, amelyeknek a sorösszegei megegyeznek az X 
sorösszegeivel. Ahhoz, hogy Ponoczny modszere megfeleloen mőkodjon, az alabbinak kellene 
teljesuölnie:

p(B n C)
p(c) P(B), (34)

ahol B bármely olyan halmaz lehet, amely az illeszkedesi teszttel együtt került bevezetésre 
ahogy azt a 24 es 26 egyenleteknel láttuk. Nem igazan hiheto, hogy az eros higgetlensegi 
feltáetelnek (egyenlet 34) áaltaláaban eleget tesz (vagy esetleg egyedi esetekben).

Az öosszes emlátett probláema azonban megszuőnik abban az esetben ha a koövetkezőokben leárt 
máodszert hasznaáljuk.

4.3 . A z új tesztek et definiáló algoritm us
Ez a fejezet a Monte Carlo (MC) tápusó illeszkedesi tesztek csaladjat tárgyalja. Az eljarás az 
X € Mresp(N,L)  válasz m átrixot es a K  termeszetes számot hasznalja fel, az utóbbi a szi- 
mulalt matrixok szamát jeloli. Eloszor eljarasok listájat adjuk meg, majd megmutatjuk, hogy 
különb0z0keppen való kombinalásukkal, hogyan kaphatjuk meg az illeszkedesi család egyes tagjait. 
A korábban rárgyalt sulyozott rávolsag jelölesere a D 2-et vezetjuk be.

(a) Futtassuk a joint maximum likelihood becslest (Wright and Stone (1979) p.62; Baker (1992) 
p. 144) (vagy mas becslesi modszert) az X válasz mátrixon,es becsöljuk meg az item nehezsegi es 
a kepesseg-parametereket;

(b) Generaljunk K  par Yf , Yf  (1 < k < K ) valasz mátrixot a Rasch modell segítsegevel 
(ennek részletes leírása a korábbi szimulácios módszer részben olvasható). Az Yk mátrix elemeit a 
következőkeppen jelöljük: yf j i (l =  1, 2);

(c) Számoljuk ki az összes K  darab D 2-et a X es a Yf kozött a következo egyenletnek megfe- 
lelőoen:

D 2k,out-X D2ut(X, Y f)
1

N L

L  N

E E
i= 1 j = 1 P j i Q j i

(35)
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L N k
E  E  (x ji — vl j i )

D lin -X  := D2„(X, Yk ) :=  i=1 j=  N--------------
E  E  PjiQji

(36)

így megkapjuk a Dk out-x  és a D2 in -x  eloszlásokat.
(d) Számoljuk ki az összes K  darab D 2-et a P  es a Yk között a következő egyenletnek megfe

lelően:

Dl,out-r  := D E ( P , Y2fc), (37)

D2,in-P := D 2„ (P , Y |). (38)

Igy megkapjuk D2k out-V és a D2k in -r  eloszlásokat.
(e) Számoljuk ki az összes K  darab D2 -et a (Y| ) K=i halmazon belül s így megkapjuk D ], out-y - 

et es D ] in -y -et, amelyeket az alabbi módon definiálhatunk:

D 2k,out-y := Dkut( Y |', Y |" ), (39)

D 2,in-y := Dkn(Y2fc' , Y |"), (40)

ahol (k ' , k") veletlenszeruen valasztott parok.
Tegyük fel a következő hipotezis teszteket (az outfit-re es az infit-re egyarant; az egyszerűseg 
kedveert az out es in jelöleseket nem hasznaljuk):

(f )

Ho: A (Dk - x  — l)K=i es a (Dk - r )K= i mintak ugyanabból a populacióból vannak,

H 1: A (Dk-X — 1)K=1 es a (D ]- P )k= i mintak NEM ugyanabbol a populaciobol vannak,

(g)

Ho : A (Dk-x)K= i es a (D k- y )K= 1  mintak ugyanabból a populaciobál vannak,

H i : A (Dk-x)K= i es a (Dk- y )K=i mintak NEM ugyanabbol a popul0ciobol vannak,

(h)

Ho : A (Dk- P )k= i m inta es az MNSQ ugyanabbol a populációtól vannak,

H i : A (D 2- r )K= i m inta es az MNSQ mas populaciókkbol vannak.

(i)

Ho : A (Dk- y  — l)K=i m inta es az MNSQ ugyanabbol a populaciobol vannak,

H i : A (D k- y  — 1)K=i m inta es az MNSQ más populációkktól vannak.

Megjegyzés: Az algoritmus a ket ( f ) es (g) tesztekhez tartozo szimulalt halmazokat hasznalja 
fel ahol fontos arról gondoskodni, hogy a ket szimulalt halmaz független. Ahhoz, hogy a tesztek 
függetlenek legyenek egymástól, a szimulalt mátrixok tobb halmazat is hasznalnunk kell. Ennek 
tárgyalásat itt nem kozoljük.
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4. ábra. p-értékek két eloszlás esetén. 
Dist 1 Dist 2

5. ábra. prérték egy eloszlás es az MNSQ eseten 
Distribution

Az alábbi negy illeszkedesi tesztet fogjuk részletezni az előbbiekben leírt eljárások segítsegevel:

M Cp x (a) ^  (b) ^  (c) ^  (d) ^  ( f ), (41)
M Cy X (a) ^  (b) ^  (c) ^  (e) ^  (g), (42)
M C p m (a) ^  (b) ^  (d) ^  (h), (43)
M C yM (a) ^  (b) ^  (e) ^  (i). (44)

A teszt élvégzéséhéz választhatjuk az egy-farokhoz tartozá valoszínőseg kiszámolását, amelyet oly 
módon valósíthatunk meg, hogy leszámoljuk az eloszlásban azokat az elemeket, amelyek nagysága 
meghaladja (vagy eppen alatta marad, esettől függően) a másik eloszlás átlagát. Ez ket eloszlás 
eseten, (mint peldául (f) es (g)), ket p ertéket fog adni (p es p'); es egyet az egy eloszlás esetében 
(mint peldául (h) es (i)). (lásd: 4 es 5 ábrák).

4.4 . A  te sztek  rész le tezett leírása
Az, hogy miert fejlesztettünk ki negy tesztet az a ^vetkezoekkel magyarázható. A szimulácio során 
az Y mátrixok lehetseges halmazát kepezzuk. A súlyozott távolság egyenletének alkalmazásával 
három külünbözo távolság-eloszlást tudunk letrehozni:

(A) P  es Y kozütti távolságok. Ez az eloszlás a modellhez kapcsolódik amit P  kepvisel. 
Ennek az eloszlásnak a várható ertéke 1.
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6. ábra. MCpx  geometriája

* Y
0 Y

2
§ d x  t

2
DP

9---------------------------------------■©

(B) X és Y közötti távolságok. Ez az adatokhoz kapcsolódik, amelyet X  képvisel. A várható 
érték MNSQ+1 (lasd: 1. Állítás).

(C) A Y-ok közötti tavolsagok. Ez az eloszlas szintén a modellhez kapcsolodik P-n keresztül. 
Ennek az eloszlasnak a varhato értéke 2.

Az illeszkedési tesztek célja, hogy összehasonlítsak a modellt a mért adatokkal (P-t és X-et), 
amelyet négyféleképpen tudunk megvalodh^^.

• M C p x : (A) és (B) összehasonlítasa,

• M C y x : (B) és (C) osszehasonlítasa,

• M C pM: (A) és MNSQ osszehasonlítasa,

• M CyM: (C) és MNSQ összehasonlítasa.

Természetesen egyéb összehasonlítasok is lehetségese de ezeket most itt részleteiben nem targyaljuk. 
Ilyen példaul az MNSQ osszehasonlítasa a (B)-vel, ami viszont nem az illeszkedést tesztelné hanem 
inkabb csak a szimulacios eljarást. Ugyanez mondhato el az (A) és a (C) osszehasonlítasarol, 
amelyből hianyzik az X , s ezért ez is inkabb csak a szimulacios modszer pontossagarol tudna képet 
adni. Az Y minta helyességének megallapítasára szolgálo tesztet a késobbielben még targyalunk.

4.5 . M C pX illeszkedési teszt
Az MCpx teszt mogott meghúzodá indíték az, hogy az MNSQ analízis alapvető célja, hogy meg- 
bécsölje a P  és az X tavolsagát. A já illeszkedés akkor lehetséges ha ez az érték kozel esik 1-hez. 
Az osszehasonlítas elvégzése érdekében az MCpx teszt ”felfájja” a P -t és két valasz matrixszal Yi
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7. ábra. MCyx  geometriája

* Y
0 Y

2
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-gyei és Y2-vel helyettesíti (6. ábra). Ha P  közel van X-hez akkor a P  és az Y2 átlagos távolsága 
hasonló nagyságá, mint az X es az Yi közötti atlagos tavolsag. A hagyományos MNSQ tesztektől 
elterOen, most nem csupan az atlagos ertekeket kapjuk meg, hanem mindeket eloszlast is, ami egy 
realisztikusabb összehasonlítást tesz lehetőve.

Egy kisse ögyetlen jellegzetessege ennek a tesztnek, hogy 1-et ki kell vonni valamelyik el- 
oszlasbál. Ez az 1 a P  es az X közötti távolság varhato erteke (outfit es infit eseteben is), amelyet 
egy körrel jeloltunk az abrakon (Figure 6 to 9). Ezt az elozoekben mar részletesen targyaltuk (1.
Allítas).

4.6 . M C yX illeszkedési teszt

Ha a modell jol illeszkedik az adatokra, akkor az X megkülönboztethetetlen a modell altal generált 
Y valasz mátrixoktól. Tehát ez azt jelenti, hogy az X es az Y-ok halmaza kozötti átlagos tavolsag 
erteke megegyezik az Y matrixok átlagos távolságaval (7. ábra). A korábbihoz hasonloan, most is 
ket eloszlásunk van, amelyek ket p-erteket eredmenyeznek (p es p').

4.7 . M C - p m  illeszkedési te sz t

Az M CpM teszt kiindulópontja (8. ábra) az, hogy bármely szimulált Y m atrix elfogadható lenne 
egy válasz mátrixkent. Tehát az X es P  rávolságanak negyzete (MNSQ) nem terhet el az Y es a 
P  náegyzetes táavolsáagaának aátlagaátáol. Eltáeráes esetáen torz illeszkedáesrőol kell beszáeluönk.

A fent lent eljarások termesztesnek tőnhetnek, es ugy gondoljuk, hogy eddig azert nem valtak 
nepszerőve, mert robusztus szamítógepek csak az utobbi idokben terjedtek el, es azok nelkől ezek 
a tesztek napokig futnáanak.
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8. ábra. MCpM geometriája

DP

2

4.8 . M C yM illeszkedési te sz t

Az alapötlet megegy verziója a M C yM teszt, amely mögötti geometriái káp (Figure 9) a következő 
módon írható le. Az X es P  közötti tavolság megbecsölesehez, először ”felfújjuk” P -t egy vaiasz 
mátrix halmazzá, majd helyettesítjük az X-et egy másik válasz matrix halmazzal. A ket halmaz 
kozotti atlagos távolságot az MNSQ-hoz hasonlátjuk es ertekeljök. Ha jo a modell illeszkedes akkor 
mondhatjuk, hogy X egyenlő a generált Y-ok halmazaval, s ágy MNSQ megegyezik az atlaggal. 
Ebben az esetben is 1-et ki kell vonni az eloszlasbol az összehásonlítás elott. Mivel itt 1 eloszlásunk 
van es 1 fix szamunk (MNSQ) ez a teszt csupán egy prártekkel rendelkezik (Figure 5).

4.9 . A z illeszkedési te sztek  á lta lán osítása

Ebben a fejezetben kifejtjök, hogy milyen lehetősegeket látunk a fent leárt modszerek más IRT 
modellekre valo áltálánosításárá, illeteve más módszerekkel valo hasznalatara.

A következőkben tegyök fel, hogy egy IRT modellt egyertelmően definiál a hozzá tartozá P  
válOszínősegi mátrix hiszen az IRT modell sajátosságai bele van ’’kodolva” a P  szerkezetebe. Ahogy 
eddig is ártuk, a P  elemei a valás teljesátmenyhez tartozá válószínűsegi ertekek, amelyek a modell 
föggvenyeben vannak meghatarozva. Minden IRT modell meghataroz meg egy valasz matrix hal
mazt, amely halmazban az NL meretu (N es L korábbi jeletesevel) matrixok vannak a modellnek 
megfelelo elemekkel. A parcialis-kredit modellnel peldául a rangskala külOnbözO szintjei adjak a 
matrix elemeit.

A szimulacios modszert a modellnek megfeleloen kell valtoztatni. A modszer valtozik elmeletrol 
elmeletre de a cel mindig ugyanaz marad: a valasz matrix halmaztól ágy kell valasztani a mintákat, 
hogy a matrix relatív gyakorisága egyenlő legyen a P-bol számátott válOszínűseggel. A lenyeges 
kölonbseg az egyes modellek kozott a parameterek megbecsleseben van, aminek az itt felvázolt 
Monte Carlo modszer szempontjabol nincsen kúlOnüsebb jelentosege.
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9. ábra. MCyM geometriája
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Drasgow, Levine, & McLaughlin (1987), Klauer (1995) és Snijders (2001) tanulmányaiban meg
jelölt illeszkedési statisztikak szinte mindegyike kifejezhető egy általanos formában:

L  N

V  = E  E (xi i -
i =  1 j =  1

(45)

vagy
L N

v  * =  E E (xn  -  Pj i )2«,-*,
i =1  j =  1

(46)

ahol Wj i es vj i a megfelelő sály függvenyt jelölik. Jöl lathatő, hogy az előző reszben leírt eljárás 
könnyeden altalanosíthatá barmely illeszkedesi statisztikara a fent lent egyenletek (45 es 46) 
segítsegevel. Itt roviden felvázoljuk, hogy hogyan hajthatjuk ezt vegre egy altalanos illeszkedesi 
index V and V * eseteben (45 es 46 egyenletek). Az egyszerőseg kedveert most csak egy, az MCVm 
indexet hasznaljuk.

Kezdjük eloszor is azzal, hogy mar megbecsültük a modellhez tartozó parametereket. Majd, a 
szimulált matrixok halmazabál, Y k , k =  1, . . . ,  K , letrehozzuk az eloszlasokat

L  N

Vk := V (P , Y) := E E ^ i -  Pj i )wj i , (47)
i=1 j  = 1 

L N

Vk* := V*(P, Y) := E E (yk i  -  Pj i )2 Vj i . (48)
i=1 j = 1

Majd, elváegezzuük a hipotáezis teszteláest, hogy láassuk, hogy

V =  V (P , X ) es V * =  V *(P, X ) (49)
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1. táblázat. ppM négy különböző tesztre kapott értékei.
K=1000 82x48 40x48 40x24 82x24 K=5000 82x48 40x48 40x24 82x24
Px 2 0.1021 0.0145 0.0914 0.0447 Px 2 0.1021 0.0145 0.0914 0.0447
P P M 0.3100 0.1810 0.3260 0.2260 PP M 0.3200 0.1818 0.2988 0.2338
P P M 0.3240 0.1740 0.2900 0.2260 PP M 0.3188 0.1840 0.3082 0.2240
P P M 0.2880 0.1800 0.3090 0.2080 PP M 0.3218 0.1804 0.2976 0.2320
PP M 0.3270 0.1620 0.3100 0.2410 PP M 0.3204 0.1742 0.2960 0.2342
PP M 0.3340 0.1770 0.2900 0.2390 PP M 0.3298 0.1756 0.3024 0.2252
Mean 0.3166 0.1748 0.3050 0.2280 Mean 0.3222 0.1792 0.3006 0.2298
Std.Dev. 0.0182 0.0077 0.0153 0.0132 Std.Dev. 0.0044 0.0042 0.0049 0.0049
Range 0.0460 0.0190 0.0360 0.0330 Range 0.0110 0.0098 0.0122 0.0102
Minimum 0.2880 0.1620 0.2900 0.2080 Minimum 0.3188 0.1742 0.2960 0.2240
Maximum 0.3340 0.1810 0.3260 0.2410 Maximum 0.3298 0.1840 0.3082 0.2342
Megjegyzés: Ot replikáciát készítettünk az MC indexek stabilitásának megvizsgálására.

ugyanabba a populáciába tartozik-e, mint a hozzájuk tartozó (Vk) es (Vk*).

Most már egyértelműen látszik, hogy hogyan általánosítható a Monte Carlo eljárás. Bármely 
olyan indexre, amely X-ből es P  -ből szárm aztathatá, tudunk generálni valasz matrixokat es ki 
tudjuk számolni az indexet az Y-ra, amely az X szerepet tölti be. A korábban kifejtett Megfi
gyelés tartalm azza azt az Y relatív gyakorisága es az Y-hoz tartozo p(Y) válászínösege közotti 
osszefüggest, amely lehetőve teszi az aktualis indexhez tartozo p-ertek megtálálását.

5. összehasonlító es stabilitást vizsgáló tanulmányok

5.1. A  tanulm ányok leírósa

Ket tanulmányt vegeztünk el annak erdekeben, hogy az új mádszer jellemzőit k0zelebbrol is meg
ismerjük. Eloszor is a Monte Carlo illeszkedesi teszteket a hagyományosán használt MNSQ outfit 
teszthez hasonlítottuk k0lonbozo nagyságá válasz mátrixok segítsegevel. Majd a teszt stabilitását 
vizsgaáltuk kuülüonbüozőo száamuá szimuláaciáokon keresztuül.

A tanulmányban használt válasz mátrixok az Ohio State University Matematika Tanszekerol 
származnak. Az ott meghirdetett Matematika 116-os kurzushoz (’’Kirándulások a Matematika 
területen”) használt 48 kerdeses, felelet-választos tem azárí vizsgát es a 24 kerdeses rovid vizsgát 
használtuk fel. Mindket tesztet 82 diák oldotta meg. Reszcsoportokat hoztunk letre azáltal, hogy 
megfeleztuük a káet vizsgacsoportot, s ágy náegy kuüloünbozoő váalasz máatrixot hoztunk láetre küovetkezőo 
meretekben: 82 x 48, 40 x 48, 40 x 24, 82 x 24.

A kovetkező táblázatok (1-6. ábrák), a px 2 sorai az MNSQ outfit ertekeit mutatják, (a Wilson- 
Hilferty transzformáciá es a numerikus integrálást kovetoen). Majd a kovetkező üt sor tartalm azza 
az adott Monte Carlo teszt üt fiiggetlen replikálásábol kapott p ertekeit. A táblázatok párokban 
vannak. Az elso táblázatban a szimulált mátrixok száma K  =  1000, a másodikban pedig K  =  5000.

A táblázatok szinten tartalm azzák a Monte Carlo teszt üt replikáciája felett kapott pArtekek 
átlagát, szorását, terjedelmet, minimumát es maximumát.

5.2. A  tób lózatok  ósszefoglalósa

A ket táblázat 1 m utatja a ppM ertekeket. Láthato, hogy amíg px2 ket esetben is torz illeszkedest 
m utat az a  =  0.05 szinten (vastagon szedett számok), pp M minden esetben moderált illeszkedest 
m utat. Ez a megfigyeles egy újabb bizonyi'teka a gyakran tárgyalt problemának, amely szerint az
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2. táblázat. pyM négy különböző tesztre kapott értékei.
K=1000 82x48 40x48 40x24 82x24 K=5000 82x48 40x48 40x24 82x24
Px 2 0.1021 0.0145 0.0914 0.0447 Px 2 0.1021 0.0145 0.0914 0.0447
P Y M 0.3710 0.2640 0.3900 0.3220 PYM 0.3856 0.2660 0.3652 0.3366
P Y M 0.3820 0.2620 0.3600 0.3220 PYM 0.3804 0.2772 0.3688 0.3142
PYM 0.3650 0.2700 0.3820 0.3240 PYM 0.3786 0.2732 0.3710 0.3244
PYM 0.3760 0.2590 0.3530 0.3230 PYM 0.3774 0.2660 0.3648 0.3252
PYM 0.3810 0.2650 0.3650 0.3360 PYM 0.4038 0.2842 0.3730 0.3184
Mean 0.3750 0.2640 0.3700 0.3254 Mean 0.3852 0.2733 0.3686 0.3238
Std.Dev. 0.0071 0.0041 0.0155 0.0060 Std.Dev. 0.0109 0.0078 0.0036 0.0085
Range 0.0170 0.0110 0.0370 0.0140 Range 0.0264 0.0182 0.0082 0.0224
Minimum 0.3650 0.2590 0.3530 0.3220 Minimum 0.3774 0.2660 0.3648 0.3142
Maximum 0.3820 0.2700 0.3900 0.3360 Maximum 0.4038 0.2842 0.3730 0.3366
Megjegyzés: Ot replikáciöt készítettünk az MC indexek stabilitásának megvizsgálására.

3. táblázat. ppx  negy különböző tesztre kapott ertekei.
K=1000 82x48 40x48 40x24 82x24 K=5000 82x48 40x48 40x24 82x24
Px 2 0.1021 0.0145 0.0914 0.0447 Px 2 0.1021 0.0145 0.0914 0.0447
PP X 0.3040 0.2270 0.3010 0.2340 P P X 0.2970 0.2194 0.2874 0.2536
PP X 0.3280 0.2040 0.3020 0.2320 P P X 0.2976 0.2312 0.2924 0.2366
PP X 0.2950 0.2360 0.3020 0.2470 P P X 0.3120 0.2232 0.2940 0.2584
PP X 0.3040 0.2250 0.2940 0.2440 P P X 0.3054 0.2244 0.2954 0.2512
PP X 0.3090 0.2360 0.3030 0.2740 P P X 0.3072 0.2300 0.2898 0.2540
Mean 0.3080 0.2256 0.3004 0.2462 Mean 0.3038 0.2256 0.2918 0.2508
Std.Dev. 0.0123 0.0131 0.0036 0.0168 Std.Dev. 0.0064 0.0049 0.0032 0.0083
Range 0.0330 0.0320 0.0090 0.0420 Range 0.0150 0.0118 0.0080 0.0218
Minimum 0.2950 0.2040 0.2940 0.2320 Minimum 0.2970 0.2194 0.2874 0.2366
Maximum 0.3280 0.2360 0.3030 0.2740 Maximum 0.3120 0.2312 0.2954 0.2584
Megjegyzés: Ot replikáciöt keszítettünk az MC indexek stabilitásának megvizsgálására.

MNSQzstd elöszlása elter a nörmálistál. Meg abban az esetben is amikör px 2 jö illeszkedest m utat, 
a pp m  ertekei jelentösen magasabbak, mint a px2 ertekei.

A pp m  stabilitás-analázis nagyön kedvezö kepet fest. Annak ellenere, högy a pp M eleri a 0.0460 
(K  =  1000; 82 x 48), a minta meretenek növélésévél (K  =  5000) ezuhan 0.012-re. Az átlagök egy 
nagyön erös stabilitásról árulködnak. A legnagyöbb ugrás 0.3222 — 0.3166 =  0.006, vagyis csak 
0.6% (a legnagyöbb 82 x 48 válasz m átrix eseteben ahöl K  -t felemelték 1000-röl 5000-re).

Megállapíthatjuk, högy a tanulmányunkban szereplö mátrixmérétékré vönátközöan a pp M 
Mönte Carlö teszt ötezres elem számmal mégbízhátó es stabil p-ertekeket kepes élöállítáni.

Altalánösságban elmöndhatjuk, högy a hagyömányös MNSQ es az nj Mönte Carlö tesztek 
összehásönlításá egyszerően kivitelezhető, hiszen az eredmeny minden alkalömmal könzisztensen 
ugyanaz: a Mönte Carlö tesztek nem m utatnak szignifikáns illeszkedesi torzulást (meg a szigöté 
a  =  0.1 szinten sem) míg, az MNSQ öutfit szignifikáns torzulást m utat (a  =  0.05 szinten), negyböl 
káet esetben.

A stabilitási vizsgálat igazán jö eredmenyt m utat. A pyx es a p'yX kivétélévél(ámélyék igazáböl 
ugyanazök az esetek) a p-áertáekek az 5000-es m inta esetáen szinte söhasem nagyöbbak, mint 0.02. 
Az átlagök szinten mindig erös stabilitást mutatnak.

Föntösnak tartjuk  megegyszer kihagsulyözni, högy az 5000-es minta egy hihetetlenül kicsi minta. 
A 82 x 48-es merető válasz mátrixök száma 23936 «  7 • 101185. Szinte hihetetlen, högy ebböl 
a halmazböl huzött 5000-es minta (sök esetben csak az 1000-es minta) megbízhatö eredmenyt 
prödukál. Ez az eredmeny elsősörban a minta-választásnak köszönhető. Azök a mátrixök fögnak 
kiválasztódni, amelyeknek nagy a valószínűsege a p ertéket tekintve. A legtöbb m átrix jelentéktelen 
válöszínűseggel rendelkezik, meg akkör is ha az Mresp halmazának meretehez hasönlítjuk öket.

Nem nehez megerteni, högy miert p y x  es p'yX adja a legkevesbe stabil eredmenyt (5 and 6.
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4. táblázat. p!pX négy különböző tesztre kapott értékei.
K=1000 82x48 40x48 40x24 82x24 K=5000 82x48 40x48 40x24 82x24
Px 2 0.1021 0.0145 0.0914 0.0447 P x 2 0.1021 0.0145 0.0914 0.0447
P p x
P f X
P f X
p p x
p P X

0.3230 0.1810 0.3420 0.2110 p p x
p p x
p p x
p p x
p P X

0.3174 0.1796 0.3000 0.2358
0.3300 0.1740 0.2870 0.2140 0.3168 0.1838 0.3098 0.2116
0.2650 0.1810 0.3080 0.2130 0.3268 0.1810 0.2976 0.2374
0.3280 0.1620 0.3240 0.2240 0.3178 0.1792 0.2982 0.2348
0.3380 0.1810 0.2990 0.2540 0.3162 0.1754 0.2938 0.2314

Mean 0.3168 0.1758 0.3120 0.2232 Mean 0.3190 0.1798 0.2999 0.2302
Std.Dev. 0.0295 0.0083 0.0215 0.0179 Std.Dev. 0.0044 0.0030 0.0060 0.0106
Range 0.0730 0.0190 0.0550 0.0430 Range 0.0106 0.0084 0.0160 0.0258
Minimum 0.2650 0.1620 0.2870 0.2110 Minimum 0.3162 0.1754 0.2938 0.2116
Maximum 0.3380 0.1810 0.3420 0.2540 Maximum 0.3268 0.1838 0.3098 0.2374
Megjegyzés: Öt replikáciöt készítettönk az MC indexek stabilitásának megvizsgálására.

5. tablázat. p y x  negy kölönböző tesztre kapott ertekei.
K=1000 82x48 40x48 40x24 82x24 K=5000 82x48 40x48 40x24 82x24
px 2 0.1021 0.0145 0.0914 0.0447 px 2 0.1021 0.0145 0.0914 0.0447
py x 0.2960 0.2250 0.2910 0.2410 py x 0.2986 0.2192 0.2802 0.2536
py x 0.3220 0.2080 0.2900 0.2320 py x 0.2996 0.2306 0.2836 0.2402
py x 0.2990 0.2360 0.3160 0.2520 py x 0.3106 0.2226 0.2920 0.2612
py x 0.2980 0.2250 0.2800 0.2560 py x 0.3060 0.2178 0.2922 0.2494
py x 0.3000 0.2300 0.3030 0.2690 py x 0.3196 0.2388 0.2894 0.2452
Mean 0.3030 0.2248 0.2960 0.2500 Mean 0.3069 0.2258 0.2875 0.2499
Std.Dev. 0.0107 0.0104 0.0138 0.0142 Std.Dev. 0.0086 0.0088 0.0053 0.0080
Range 0.0260 0.0280 0.0360 0.0370 Range 0.0210 0.0210 0.0120 0.0210
Minimum 0.2960 0.2080 0.2800 0.2320 Minimum 0.2986 0.2178 0.2802 0.2402
Maximum 0.3220 0.2360 0.3160 0.2690 Maximum 0.3196 0.2388 0.2922 0.2612
Megjegyzés: Öt replikaciot keszítettönk az MC indexek stabilitásának megvizsgalasara.

abrák). A kiválasztott valasz matrixok itt vannak a legintenzívebben hasznalva. Ezek a prártekek 
ket eloszlásból vannak kiszamolva, az egyikök a szimulált matrixok kozotti tavolsagok halmaza, 
amely erősen fögg a szimulalt halmaz jellegetol. A masik eloszlas szinten ettol a halmaztól fögg, 
hiszen az nem más, mint X es a szimulalt halmaz kozotti távolságok halmaza. Meg ebben az 
esetben is a legnagyobb terjedelem csak 0.0314 ( K  =  5000, 82 x 24-as tesztnel). Mivel a p-ertekei 
mindig nagyobbak mint 0.27, ezert ez az elteres aranylag kicsi es semmikeppen nincs hatassal a 
hipotáezis teszt eredmáenyáere.

Egyetlen esetben lehet csak hatása a Monte Carlo teszteknek a vegso dontesen, megpedig akkor 
ha a p erteke az a  ertekehez közel esik. Egy kiterjedt szimulacios tanulmany (Antal & Antal, 2003a) 
kimutatta, hogy ez szinte sosem fordul elo. Vagyis eleg valoszinőtlen, hogy a válasz matrix p-erteke 
torz illeszkedest mutasson. A fent említett tanulmany egyetlen olyan valasz mátrixot sem tudott 
felmutatni, amely az a  =  0.01 szinten torz illeszkedáest mutatott volna. Csupáan náehaány esetben 
fordult ez elo az a =  0.05 szinten (100,000 valasz matrix közöl).

6. összefoglalás
Az itt bevezetett Monte Carlo tesztek nemparametrikus csaladja igazan megfelelo jelolt arra, hogy 
felváltsa a hibás MNSQ illeszkedesi teszteket. A csalad szamos tagot foglal magába, de egyenlore 
egyikök sem preferáltabb a másiknál. Tovabbi tanulmanyok feladta lesz, hogy az áj prártekek 
köozöotti kuölöonbsáeget kimutassa.

Egyik teszt sem mutatott szignifikans torzulast a felhasznalt válasz mátrixokban, amely a 
hagyomanyos MNSQ outfit teszt eredmenyeinek ellentmondott. Ugyanakkor, ez azt is mutatja,
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6. táblázat. p'yX négy különböző tesztre kapott értékei.
K=1000 82x48 40x48 40x24 82x24 K=5000 82x48 40x48 40x24 82x24
Px 2 0.1021 0.0145 0.0914 0.0447 P x 2 0.1021 0.0145 0.0914 0.0447
v'y x
P y x
Py x
P y x
P y x

0.3750 0.2660 0.3960 0.3120 Pyx
Pyx
Py x
P y x
P y x

0.3842 0.2644 0.3654 0.3386
0.3840 0.2610 0.3590 0.3190 0.3792 0.2760 0.3696 0.3072
0.3530 0.2700 0.3820 0.3260 0.3816 0.2748 0.3708 0.3292
0.3770 0.2590 0.3590 0.3100 0.3752 0.2698 0.3658 0.3256
0.3850 0.2730 0.3730 0.3480 0.3956 0.2834 0.3694 0.3218

Mean 0.3748 0.2658 0.3738 0.3230 Mean 0.3832 0.2737 0.3682 0.3245
Std.Dev. 0.0129 0.0059 0.0158 0.0153 Std.Dev. 0.0077 0.0071 0.0024 0.0115
Range 0.0320 0.0140 0.0370 0.0380 Range 0.0204 0.0190 0.0054 0.0314
Minimum 0.3530 0.2590 0.3590 0.3100 Minimum 0.3752 0.2644 0.3654 0.3072
Maximum 0.3850 0.2730 0.3960 0.3480 Maximum 0.3956 0.2834 0.3708 0.3386
Megjegyzés: Öt replikáciöt készítettünk az MC indexek stabilitásának megvizsgálására.

hogy az MNSQ x 2 (vagy normalitás felteves) egy regi, nem helytallő paradigma, amely a jelen 
kutatás kiindulőpontjat adta.

Annak ellenere, hogy a Monte Carlo p-ertekek csupan approximalasok, nagyon erős stabi
litást mutatnak a szimulált mátrixok szamat illetoen. Megmutattuk, hogy kozepes meretu válasz 
matrixok eseteben az 5000-es meretu minta kielegíto eredmeny ad. Ennek ellenere, mindig javasolt 
a stabilitas tanulmanyozasa. Nagyon valoszmutlen, hogy egy eredmeny a válasz matrixok szamanak 
kivalasztasára ugy alkalmazható, hogy az minden esetben megbízható eremenyt adjon. A Monte 
Carlo p-ertekek kiszamolasának replikacioi azonban konnyen elvezethet bennünket jál atgondolt 
dontesek meghozasára. Ebben a tanulmanyban öt replikaciot készítéttünk ket különbözö nagysagá 
mintara (K =  1000 es K  =  5000).

Had ejtsünk nehany szot a futási időrol. Mivel a Monte Carlo tesztek szimulácioval helyettestták 
az analitikus megoldást, ezert nagy szamítögép eroforrást igenyel. A program kod mégírasanal 
figyeltünk arra, hogy minel kevesebb memorát használjon a gep. A legnagyobb teszt (82 x 48, K  =  
5000) futasi ideje 10 perc volt egy olyan gepen amely 2.4 GHz Xenon processzorral rendelkezett. 
Tudva azt, hogy az IRT modelleket hasznalák egy nagy csoportja azert vetette el a Rasch modellt, 
mert a modell gyakran (felrevezeto modon) szignifikans torzulast mutatott, a mégnövékédétt futasi 
ido megeri, hogy letisztazzuk az egyes modellek illeszkedesenek elmeletet. Ahogy a számítögépék 
egyre erőosebbáe vaálnak, máar semmi sem szab gaátat egy komoly illeszkedáesi analázis kivitelezáesáenek.
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