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ÖZET 

Bu çalıșmanın amacı 6 yaș çocuklar için geliștirilen Marmara Sosyal Duygusal 

Uyum Ölçeği’nin (MASDU), 5 yaș çocukları için geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır. 

Araștırmanın çalıșma grubunu yașları 5.0 ile 5.11 ay arası olan toplam 876 çocuk ( 405 i 

kız, 471 i erkek) olușturmuștur. Marmara Üniversitesi bir grup öğretim elemanı tarafından 

geliștirilen ve 36 maddeden olușan ölçek,  elde edilen verilere uygulanan faktör analizi 

sonucunda 4 faktör ve 19 maddeye indirgenmiștir. Ölçeğin tümünün ve alt boyutlarının iç 

güvenirlik katsayıları Cronbach Alpha tekniği ile hesaplanmıș ve güvenirlik katsayısı 

yüksek olarak bulunmuștur. Ayrıca test-tekrar test analizleri gerçekleștirilmiș ve böylece 

ölçeğin süreklilik katsayısı saptanmıștır. Elde edilen bulgular ölçeğin devamlılık 

katsayısının yüksek, iki test arasındaki ilișkinin ise anlamsız olduğunu göstermiștir. 

Yapılan tüm analizler ölçeğin 5 yaș için geçerli ve güvenilir olarak uygulanabileceğini 

göstermiștir. 

Anahtar sözcükler: Sosyal duygusal uyum, okul öncesi, geçerlik, güvenirlik 

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF MARMARA SCALE OF 
SOCIAL AND EMOTIONAL ADAPTATION FOR 5 YEAR OLDS 

CHILDREN 

SUMMARY 

The aim of this research was to make validity and reliability studies of Marmara 

Scale of Social and Emotional Adaptation (which was developed for 6 years old children) 

for 5 years old children. A total of 876 kindergarteners (405 girls and  471 boys) took part 

in this study.  According to the results of item-analyses, the original scale which consisted 

of 36 items was reduced to 19 items. The factor analyses indicated four factors. The 

internal reliability of the scale was calculated with the technique of Cronbach  Alpha and 
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it was found to be as satisf actory. Test-retest reliability of the scale was also acceptable.   

Key words: Social emotional adaptation, preschool, validity, reliability 

Sosyalleșme, bireyin içinde yașadığı toplumun davranıș kalıplarını, kurallarını, 

değerlerini kișiliğine mal ederek, o toplumun bir bireyi olması çabasıdır. Corsaro ve 

Molinari (2000) bireyin öğrendikleri yoluyla çocuğun sadece kültürünü ve toplumun 

özelliklerini içselleștirmediğini, aynı zamanda o toplumun geleceğine ve değișimine de 

katkıda bulunduğunu ifade etmektedirler.  

Toplumsal düzenin sağlıklı ișleyiși büyük ölçüde toplumu olușturan bireylerin 

sosyal ve duygusal uyumları ile ilișkilidir; çünkü bireyler yașadıkları toplumun 

normlarına uygun tepkiler vermeyi ancak sağlıklı bir sosyal ve duygusal gelișime 

sahiplerse. Sosyal ve duygusal anlamda uyumlu bireyler; bașkaları ile sağlıklı ilișkiler 

kurma, onlarla ișbirliği içerisinde çalıșma, yașamlarında mutlu ve bașarılı olma șanslarını 

yükseltirler. Aynı zamanda kazanılan sosyal beceriler; kișinin haklarını savunabilmesini, 

kendisi için uygun olmayan istekleri geri çevirebilmesini, gerektiğinde bașkalarından 

yardım isteyebilmesini kolaylaștırır (Sorias,1986). Birçok araștırmada ise çocukların 

bireyler arası ilișkilerin niteliksel yapısının, onların gelecekteki bireysel uyumunun da 

belirleyicisi olduğu görülmüștür (Parker ve Asher, 1987).  

Kelly (1982) sosyal becerileri, bireylerin kișiler arası durumlarda çevrelerinden 

pekiștirme elde etme veya sürdürmek için kullandıkları, öğrenilmiș davranıșlar șeklinde 

tanımlamaktadır (Akt.Bacanlı 1999).  Reschly ve Gresham (1981), sosyal yeterliliği iki 

boyutta ele alarak açıklamıșlardır. Bunlar, uyumsal davranıș ve sosyal becerilerdir. 

Uyumsal davranıș, çocukların ve gençlerin bağımsız ișlev becerilerini, fiziksel gelișimini, 

akademik yeterliliğini ve dil gelișimini içermektedir. Sosyal beceriler ise, üç alt boyuttan 

olușmaktadır.   

Bu boyutlar; kișiler arası davranıșlar, kendi ile ilișkili ve görevleriyle ilișkili 

davranıșlardır. Kișiler arası davranıșlar; otoriteyi kabul etme, konușma becerileri, ișbirliği 

ve oyun davranıșlarını ifade eder. Kendi ile ilișkili davranıșlar ise; duygularını ifade etme, 

ahlaki davranıș, kendine karșı olumlu tutum geliștirme gibi davranıșları kapsar. Uyarılara 

dikkat etme, sorumluluklarını yerine getirme, talimatları/yönergeleri takip etme, bağımsız 

olarak çalıșma gibi davranıșlar ise görevle ilișkili davranıșları olușturur (Akt: Gresham ve 

Eliot, 1984). 
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Caldarella ve Merrell (1997) çocuk ve ergen sosyal becerilerinde beș boyut 

saptamıșlardır (akt. Tüy,1999). Bunlar: 1. Akran ilișkileri ile ilgili beceriler: Arkadașlarını 

takdir etme, ihtiyaç duyduğu zaman arkadașlarından yardım isteme veya onlara yardım 

etme, oyuna ve etkileșime arkadașlarını davet etme, arkadașlarıyla konușma ve 

tartıșmalara katılma, arkadașlarının haklarını savunma, onların duygularına duyarlı olma, 

akranlarıyla yaptığı çalıșmalarda liderlik rolünü üstlenme, kolaylıkla arkadașlık kurma ve 

espri anlayıșına sahip olma. 2. Kendini kontrol etme becerileri:  Bu boyuttaki beceriler 

ise, kızgınlığını kontrol etme, problem ortaya çıktığı zaman serinkanlı olma, kurallara 

uyma, sınırlarını kabul etme, uygun durumlarda bașkalarıyla uzlașma, iyi eleștiriler alma, 

bașkalarının eleștirilerini kabul etme 3. Akademik beceriler: Bağımsız olarak çalıșma, 

bağımsız olarak görevlerini bașarma, öğretmenin yönergelerini dinleme ve 

gerçekleștirme, serbest zamanlarını uygun bir șekilde kullanma, ihtiyaç duyduğunda 

uygun bir șekilde yardım isteme. 4. Uyma becerileri: Talimatlara uyma, kuralları takip 

etme, materyallerini, oyuncaklarını ve kendisine ait olan diğer șeyleri paylașma, ödevini 

bitirme, sorumluluklarını yerine getirme, yapıcı eleștiriye uygun bir șekilde tepkide 

bulunma. 5. Atılganlık becerileri: Bașkalarıyla konușmak için girișimde bulunma, oyun 

oynamak için arkadașlarını davet etme, kendisi için güzel șeyler yapma ve söyleme, 

kendisinden emin olma, așina olmadığı kuralları sorma, yeni insanlara kendini tanıtma, 

karșı cinsi ile rahat olma, duygularını ifade etme, çalıșmalara ve gruba uygun bir șekilde 

katılma. 

Çocuğun sosyalleșme süreci doğumdan itibaren bașlar. Bebeğin etkileșim içeren 

ilk sosyal tepkisi olan gülümseme davranıșı ile bașlayan repertuarı, sayısız öğrenilmiș 

davranıșlarla genișler ve hayat boyu devam eder. Beș yaș ise ilk çocukluk devresinin 

düğüm noktasıdır. Olgun bir birey görünümünde olan 5 yaș çocuğunun en belirgin 

özelliği çevresine karșı dostça yaklașımıdır. Yavuzer (1993) 5 yaș çocuğunun adeta 

yüksek derecede toplumsallașmıș bir birey görünümünde olduğunu ifade eder. Toplumsal 

kuralları öğrenmeyi ve zaman zaman kendisi de kurallar koymayı bu yașlarda öğrenen 

çocuk, bașkalarına yardım etme konusunda isteklidir. Özellikle arkadașları ile birlikte 

olmaktan hoșlanır (Oktay, 2004). Bu dönemde yașıtları ve yetișkinlerle sözlü olarak 

anlașma (Navaro, 1990),  çabuk karar verme ve kritik durumlarda soğukkanlı olma 

(Yavuzer, 2005) ve duygularını kontrol etme (Oktay, 2000) gibi davranıșlar gösterir. 

Kısaca bu dönemin, çocuğun sosyalleșmesindeki yeri ve önemi nedeniyle altın yaș olarak 

nitelendirilmesi bu yaș çocuğu ile ilgili yapılacak araștırmaları da önemli kılmaktadır.  
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Bu çalıșmanın amacı 6 yaș çocuklar için geliștirilen Marmara Sosyal Duygusal 

Uyum Ölçeği’nin (MASDU), 5 yaș çocukları için geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır.   

YÖNTEM 

Çalıșma Grubu 

Araștırmanın çalıșma grubunu yașları 5.0 ile 5.11 ay arası olan ve İstanbul’un 

Avrupa yakasında bulunan 6 ilçedeki 18 okuldan tesadüfi örneklemle seçilen toplam 876 

çocuk olușturmuștur.  Çocukların 405’i  (%46,2) kız,  471’i (%53.8) ise erkektir. 

Veri Toplama Aracı 

Marmara Sosyal-Duygusal Uyum Ölçeği (MASDU) 

Ölçek, Marmara Üniversitesi öğretim elemanları arasından 9 kișilik bir uzman 

grubu tarafından, yașları 6.0-6.11 ay olan çocukların sosyal-duygusal uyum düzeylerini 

ölçmeyi amacıyla geliștirilmiștir. Ölçek çocuğun öğretmeninin “Hiçbir zaman”, “Bazen” 

ve “Her zaman” seçeneklerini dikkate alarak çocuğun sosyal-duygusal uyumunu 

değerlendirmesini gerektiren maddelerden olușmuștur.  MASDU'nun geçerlik ve 

güvenirlik çalıșmasına 270 kız ve 297 erkek çocuk olmak üzere toplam 567 öğrenci 

katılmıștır. Uzmanlar tarafından 47 maddelik olarak tasarlanan ölçek, madde analizi 

sonucunda 36 maddeye indirgenmiștir. Madde analizi sonucunda tüm maddeler .01 

düzeyinde anlamlılık düzeyinde ilișkili bulunmuștur. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 

0.83, test-tekrar test güvenirliği korelasyon değeri ise r =.89 bulunmuștur. Uygulan faktör 

analizi sonucunda 7 boyut saptanmıștır. Bunlar: 

Faktör 1. Akranlarla etkileșim (12 madde) 

Faktör 2. Sosyal duruma uygun tepki gösterme (9 madde) 

Faktör 3. Kișisel doyumu erteleme (2 madde) 

Faktör 4: Sosyal yașamın gereklerine uygun davranma (6 madde) 

Faktör 5. Sosyal çevreye pozitif yaklașım (3 madde) 

Faktör 6. Olumsuz sosyal durumlara uygun tepki verme (3 madde) 

Faktör 7. Bağımsız davranabilme (1 madde) 

olușmaktadır. Faktör 7 yalnızca bir tek maddeden oluștuğu için yapılan istatistiksel 

analizlerde dikkate alınmamıștır. Yapılan madde-toplam ve madde-kalan analizi 
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sonuçlarına göre, Faktör 7 dıșındaki tüm boyutların korelasyon değerleri .01 düzeyinde 

anlamlı çıkmıștır. Ayrıca ek bir geçerlik sınaması olarak, ölçekten hesaplanan ilk ve son 

çeyrek puanlar arasındaki farkların anlamlılığına her bir alt boyut için bakılmıș ve 

faktörlerin tümünün ayırt edici olduğu saptanmıștır. 

 BULGULAR  

Geçerlik ve güvenirlik çalıșması öncesinde yapılan ‘Döndürülmüș Temel 

Bileșenler Analizi’nde, Kaiser-Meyer Olkin (KMO) değeri,916 olarak bulunmuș; 

örneklemin evreni temsil etme yeterliliğinde olduğu görülmüștür. Bartlett’s Sphericity 

testi sonucu ise 6187,491 (p<.001) olarak tespit edilmiștir (Tablo 1). Büyüköztürk 

(2005)’ün de belirttiği gibi KMO değerinin, 60’tan yüksek olması ve Bartlett’s Sphericity 

testinin anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Bu 

bulguya göre de örneklemden elde edilen verilerin çok faktörlü bir yapı olușturduğu 

görülmektedir.   

Tablo 1 

MASDU’ya ait KMO ve Bartlett’s Sphericity testi sonuçları 

KMO ,916 

X² 6187,491 

sd 171 
Bartlett’s Sphericity Testi 

p ,000 

 

Bu araștırmada bașlangıçta faktör sayısına herhangi bir sınırlama getirilmemiș ve  

faktör analizlerinde özdeğer (eigen value) 1 olarak alınmıș ve özdeğeri 1’den büyük 4 

faktör ortaya çıkmıștır.  

Faktör Analizi İle İlgili Bulgular 

MASDU (5 yaș)  için yapılan faktör analizi (açıklanan toplam varyans miktarı) 

sonuçları ise Tablo 2.’de verilmiștir.  
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Tablo 2 

MASDU’ya ait faktör analizi sonuçları 

Bașlangıç Özdeğeri 

(Initial Eigen values) 

Toplam Faktör 
Yükleri 

Faktör Yüklerinin Döndürülmüș 
Toplamları 

Faktör 

Toplam 

Açıklanan 
Varyans 

% 

Küm. 

% 
Toplam 

Açıklanan 
Varyans 

% 

Küm. 

% 
Toplam 

Açıklanan 
Varyans 

% 

Küm. 

% 

1 6,843 36,018 36,018 6,843 36,018 36,018 3,822 20,116 20,116 

2 1,658 8,725 44,743 1,658 8,725 44,743 2,591 13,637 33,753 

3 1,236 6,504 51,246 1,236 6,504 51,246 2,195 11,550 45,303 

4 1,041 5,477 56,723 1,041 5,477 56,723 2,170 11,420 56,723 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, döndürme sonrası özdeğeri 3,82 olan birinci faktör 

toplam varyansın %20,12’sini; döndürme sonrası özdeğeri 2,59 olan ikinci faktör toplam 

varyansın %13,64’ünü; döndürme sonrası özdeğeri 2,20 olan üçüncü faktör toplam 

varyansın %11,55’ini; döndürme sonrası özdeğeri 2,17 olan dördüncü faktör de toplam 

varyansın %11,42’sini açıklamaktadır. Açıklanan toplam varyans miktarı %56,72 olarak 

bulunmuștur. Bilindiği gibi sosyal bilimlerde %40 ile %60 arasında değișen varyans 

oranları ideal olarak kabul edildiğinden, bu araștırmadan elde edilen varyans oranının da 

oldukça iyi bir değerde olduğu söylenilebilir.   

Tablo 3’de MASDU’ya (5 yaș) ait maddelerin ortak faktör varyansları ve faktör 

analizi sonrası döndürülmüș temel bileșenler analizi sonuçları sunulmuștur. 
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Tablo 3 

MASDU’ya ait maddelerin ortak faktör varyansları ve faktör analizi sonrası  

döndürülmüș temel bileșenler analizi sonuçları 

Döndürme Sonrası Faktör Yük Değerleri 

Madde No 1. Boyut 2. Boyut 3. Boyut 4. Boyut Ortak Varyans 

9 ,736 ,033 ,160 -,029 ,569 

5 ,707 ,002 ,262 ,149 ,591 

17 ,702 ,233 ,030 ,173 ,578 

1 ,665 -,048 ,204 ,032 ,609 

15 ,659 ,242 ,232 ,164 ,573 

7 ,574 ,241 ,216 ,186 ,527 

30 ,556 ,115 -,089 ,218 ,504 

33 ,513 ,247 ,108 ,248 ,537 

12 ,457 ,148 ,018 ,270 ,508 

34 ,159 ,727 ,210 ,121 ,613 

23 ,162 ,717 ,182 -,047 ,575 

19 ,020 ,528 ,237 ,275 ,511 

13 ,231 ,473 ,007 ,245 ,509 

3 ,214 ,281 ,773 ,098 ,732 

2 ,269 ,253 ,718 ,145 ,674 

4 ,161 ,093 ,690 ,278 ,599 

28 ,128 ,266 ,221 ,757 ,709 

29 ,103 ,316 ,165 ,754 ,733 

26 ,205 -,064 ,133 ,633 ,564 

 

Araștırmada faktör yük değerlerinin alt kesme noktası Büyüköztürk’ün (2005) de 

belirttiği gibi, 45 olarak alınmıș, bir maddenin faktörlerdeki en yüksek yük değeri ile bu 

değerden sonra en yüksek olan yük değeri arasındaki farkın en az, 10 olması ve Kalaycı’ 

nın (2005) da ifade ettiği gibi ortak varyansın, 50’den düșük olmaması șartları aranmıștır. 

Bu ölçütlerden hareket edilerek faktör analizinin ilk sonuçlarına bakılmıș ve gerekli 

șartları tașımayan 17 madde ölçekten çıkarılarak faktör analizi tekrar edilmiștir. Analiz 
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sonucunda dört faktörden ve 19 maddeden olușan MASDU-5 yaș son halini almıștır.  

Faktör döndürme sonrasında, ölçeğin alt boyutlarındaki madde sayıları ve yeni 

düzenlemeyle madde sırası șöyledir: 

Faktör 1: 9 maddeden (1., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 17., ve 18. maddeler) 

Faktör 2: 4 maddeden (9., 12., 13., ve 19. maddeler) 

Faktör 3: 3 maddeden (2., 3., ve 4. maddeler) 

Faktör 4: 3 maddeden (14., 15., ve 16. maddeler)  

Yapı geçerliği ile ilgili olarak yapılan bir diğer analiz ise MASDU’nun bütününün 

alt faktörler ile alt faktörlerin ise birbirleri ile ilișkilerinin sınanması olmuștur. Buna 

ilișkin veriler Tablo 4’de verilmiștir.   

Tablo 4 

MASDU’nun bütününün alt faktörler ile ve alt faktörlerin de birbirleri ile aralarındaki 
ilișkilere ait analizler 

Alt Boyutlar FAKTÖR 1 FAKTÖR 2 FAKTÖR 3 FAKTÖR 4 TOPLAM 

FAKTÖR 1 r  ,535* ,545* ,478* ,906* 

  p  ,000 ,000 ,000 ,000 

  N   876 876 876 876 

FAKTÖR 2 r   ,490* ,502* ,769* 

  p   ,000 ,000 ,000 

  N    876 876 876 

FAKTÖR 3 r    ,459* ,735* 

  p    ,000 ,000 

  N     876 876 

FAKTÖR 4 r     ,694* 

  p     ,000 

  N      876 

* p<.001 

Tablo 4’deki verilere göre MASDU’nun diğer alt ölçekler ile alt ölçeklerin de 

birbirleri ile olan ilișki katsayılarının ,459 ile ,906 arasında değiștiği ve istatistiksel olarak 

p<.001 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu verilerden hareket ile 4 alt boyutun 

da MASDU’nun ölçmek istediği özelliği içeren boyutlar olduğu ifade edilebilir. 
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Madde analizine geçilmeden önce, maddelerin içerikleri dikkate alınarak alt 

boyutlara isim verilmiștir. İlk boyutta (F 1) yer alan “Sınıftaki araç-gereçleri arkadașları 

ile paylașır”, “Grup oyunlarında kurallara uyar”, “Karșılaștığı sorunları saldırganlığa 

bașvurmadan çözer”, “Bașkalarının ihtiyaç ve isteklerine duyarlıdır” gibi maddeler (9 

madde) genel olarak sosyal yașamın gereklerini kapsayan davranıșlardan olușmuștur. Bu 

neden ile 1. Boyuta Sosyal Yașamın Gereklerine Uygun Davranma adı verilmiștir.  

İkinci alt boyutta (F 2) yer alan 4 madde, çocuğun sosyal bir ortamda 

gösterebileceği tepkileri ifade etmektedir.  “Bașkalarının beğenisini kazanmaktan 

hoșlanır”, “Ortama ve zamana uygun espri yapar”, “Haksızlığa uğradığında uygun 

tepkiyi gösterir” ve “Gerektiğinde hakkını elde etmek için çaba gösterir” maddelerinin 

varlığı da göz önünde bulundurularak 2. Boyuta Sosyal Duruma Uygun Tepki Verme adı 

verilmiștir.  

Üçüncü alt boyut (F 3) “Akranları ile kolay iletișim kurar”, “Kendinden önce 

olușmuș bir akran grubuna kolaylıkla dahil olur” ve “Serbest zaman etkinliklerinde 

arkadașları ile olmayı tercih eder” maddelerinden olușmuștur. Bu maddelerin bütünü göz 

önüne alındığında çocuğun akranlarıyla olan etkileșimini yansıttığı görülmektedir. Bu 

neden ile 3. Boyuta Akranlarla Etkileșim adı verilmiștir.   

Dördüncü alt boyutta ise “Ebeveynden sorunsuzca ayrılır”, “Mutlu bir çocuktur” 

ve “Genelde olumlu bir yüz ifadesi vardır” maddeleri yer almaktadır. İlgili maddeler, 

çocuğun sosyal çevreye verdiği olumlu tepkileri ifade etmektedir. Bu neden ile 4. Boyuta 

Sosyal Çevreye Pozitif Yaklașma adı verilmiștir.  

Ölçekten alınabilecek en düșük puan 19, en yüksek puan ise 57’dir. Ölçekten 

alınan yüksek puan, çocuğun sosyal-duygusal uyumunun yüksek düzeyde olduğunu 

göstermektedir.  

Tablo 5’de MASDU (5 yaș) maddelerinin alt ölçekler bazında ve toplam için 

aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır. 
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Tablo 5 

Maddelerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 

Maddeler    

 (N=876) x  
ss 

Sosyal Yașamın Gereklerine Uygun Davranma   

1. Sınıftaki araç-gereçleri arkadașları ile paylașır. 2,74 ,45 

5. Grup oyunlarında kurallara uyar. 2,73 ,49 

6. Gerektiğinde çevresindekilere yardım eder. 2,71 ,50 

7. Karșılaștığı sorunları saldırganlığa bașvurmadan çözer. 2,61 ,57 

8. Teșekkür ederim, günaydın, iyi günler vb. nezaket ifadelerini günlük 
yașamında kullanır. 

2,72 ,49 

10.Yașına uygun sorumlulukları yerine getirir. 2,72 ,49 

11. Ortak eșyaların kullanımında özenlidir. 2,69 ,52 

17. Bakımlı olmaya özen gösterir. 2,76 ,47 

18. Bașkalarının ihtiyaç ve isteklerine duyarlıdır. 2,58 ,57 

Sosyal Duruma Uygun Tepki Verme   

9. Bașkalarının beğenisini kazanmaktan hoșlanır. 2,81 ,41 

12. Ortama ve zamana uygun espri yapar. 2,42 ,66 

13. Haksızlığa uğradığında uygun tepkiyi gösterir. 2,58 ,55 

19. Gerektiğinde hakkını elde etmek için çaba gösterir. 2,59 ,56 

Akranlarla Etkileșim   

2. Akranları ile kolay iletișim kurar. 2,74 ,47 

3. Kendinden önce olușmuș bir akran grubuna kolaylıkla dahil olur. 2,64 ,53 

4.  Serbest zaman etkinliklerinde arkadașları ile olmayı tercih eder. 2,78 ,44 

Sosyal Çevreye Pozitif Yaklașma   

14. Ebeveynden sorunsuzca ayrılır. 2,76 ,49 

15. Mutlu bir çocuktur. 2,75 ,46 

16. Genelde olumlu bir yüz ifadesi vardır. 2,77 ,46 

Toplam 51,19 5,75 

 

MASDU (5 Yaș) İçin Yapılan Güvenirlik Çalıșması 

Madde Analizleri 

Tablo 6’da MASDU Ölçeği’nin tümü (tüm alt boyutları kapsayan) için yapılan 

madde analizi sonuçları görülmektedir. 
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Tablo 6 

MASDU’nun tümüne ilișkin madde analizi bulguları 

 

 

 Madde Toplam Madde Kalan 

Madde No N r p r p 

1 876 ,520 p<.001 ,505 p<.001 

2 876 ,596 p<.001 ,586 p<.001 

3 876 ,574 p<.001 ,569 p<.001 

4 876 ,493 p<.001 ,490 p<.001 

5 876 ,560 p<.001 ,553 p<.001 

6 876 ,644 p<.001 ,634 p<.001 

7 876 ,477 p<.001 ,465 p<.001 

8 876 ,511 p<.001 ,502 p<.001 

9 876 ,467 p<.001 ,466 p<.001 

10 876 ,646 p<.001 ,637 p<.001 

11 876 ,590 p<.001 ,584 p<.001 

12 876 ,426 p<.001 ,431 p<.001 

13 876 ,456 p<.001 ,470 p<.001 

14 876 ,360 p<.001 ,375 p<.001 

15 876 ,557 p<.001 ,551 p<.001 

16 876 ,559 p<.001 ,561 p<.001 

17 876 ,531 p<.001 ,527 p<.001 

18 876 ,641 p<.001 ,637 p<.001 

19 876 ,543 p<.001 ,540 p<.001 

 

Ölçeğin bütününe ilișkin madde toplam korelasyon değerleri 0,646 ile 0,360 

arasında değișmektedir. Büyüköztürk (2005) ve Tavșancıl’ın (2002) da belirttiği gibi 

madde toplam korelasyonu,30 ve daha yüksek olan maddeler bireyleri iyi derecede ayırt 

etmektedir. Ölçekte yer alan madde toplam korelasyon değerlerinin hiçbirisi ,30’un 

altında değildir. Bu nedenle ölçeğin iyi bir ayırt ediciliğe sahip olduğu söylenilebilir. 

Ölçeğin bütününe ilișkin madde kalan korelasyon değerleri ise ,637 ile ,375 arasında 

değișmektedir. Tavșancıl’a (2002) göre madde kalan korelasyonu ,25 ve daha yüksek 
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olan maddeler, ölçeğin homojenliğini (benzeșikliğini) arttırır ve güvenirliğini yükseltir. 

Ölçekte yer alan madde kalan korelasyon değerlerinin hiçbirisi, 25’in altında değildir. Bu 

neden ile de ölçeğin iyi bir ayırt ediciliğe sahip olduğu söylenilebilir. Ayrıca hem madde 

toplam, hem de madde kalan korelasyonları p<.001 düzeyinde anlamlıdır.    

Tablo 7’de ise MASDU’nun alt boyutlar için ayrı ayrı yapılan madde analizi 

bulguları yer almaktadır.  

Tablo 7 

Alt boyutlara ilișkin madde analizi bulguları 

  Madde Toplam Madde Kalan 

Madde 
No 

N r p r p 

 Sosyal Yașamın Gereklerine Uygun Davranma 

1 876 ,668 p<.001 ,575 p<.001 

5 876 ,714 p<.001 ,625 p<.001 

6 876 ,727 p<.001 ,637 p<.001 

7 876 ,692 p<.001 ,578 p<.001 

8 876 ,596 p<.001 ,481 p<.001 

10 876 ,741 p<.001 ,657 p<.001 

11 876 ,732 p<.001 ,640 p<.001 

17 876 ,643 p<.001 ,541 p<.001 

18 876 ,712 p<.001 ,604 p<.001 

Sosyal Duruma Uygun Tepki Verme 

9 876 ,593 p<.001 ,378 p<.001 

12 876 ,733 p<.001 ,510 p<.001 

13 876 ,717 p<.001 ,462 p<.001 

19 876 ,763 p<.001 ,688 p<.001 

Akranlarla Etkileșim 

2 876 ,741 p<.001 ,641 p<.001 

3 876 ,778 p<.001 ,677 p<.001 

4 876 ,773 p<.001 ,535 p<.001 

Sosyal Çevreye Pozitif Yaklașma 

14 876 ,697 p<.001 ,442 p<.001 

15 876 ,753 p<.001 ,645 p<.001 

16 876 ,736 p<.001 ,612 p<.001 

Tablo 7’de MASDU’nun alt boyutlarına ilișkin madde toplam korelasyonları 

görülmektedir. Maddelerin madde toplam ve madde kalan bazında p<.001 düzeyinde 

anlamlı olması alt ölçeklerindeki tüm sorularının güvenilir olduğunu göstermektedir.   
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Test Tekrar Test Güvenirliği 

Güvenirlik çalıșmasının bir așaması olarak ölçek, eșit sayıda kız ve erkek 

çocuklardan olușmuș 40 kișilik bir gruba üç hafta ara ile uygulanmıș ve iki uygulama 

arasında ilișki saptanmıștır. Her bir alt ölçek için ilișkili grup t testi yapılarak korelasyon 

katsayısı tespit edilmiștir (Tablo 8).  

Tablo 8 

MASDU alt boyutlar ve toplam için test-tekrar test ile ilgili ilișkili grup t-testi sonuçları 

İlișki Fark  

 x  ss xSh  r p t sd p 

Öntest 24,60 2,39 ,37 F 1 

Sontest 24,25 2,52 ,39 
,826 ,.000 1,516 39 ,137 

Öntest 9,72 1,50 ,23 F 2 

Sontest 9,85 1,36 ,21 

 

,753 

 

,000 -,658 39 ,515 

Öntest 8,05 1,19 ,18 F 3 

Sontest 7,97 1,16 ,16 

 

,710 

 

,000 ,416 39 ,680 

Öntest 8,02 1,32 ,21 F 4 

Sontest 8,27 1,06 ,16 

 

,658 

 

,000 -1,376 39 ,177 

Öntest 50,32 5,28 ,83 Toplam 

Sontest 50,35 5,47 ,74 

 

,851 

 

,000 -,057 39 ,959 

 

Tablodan görüleceği üzere, tüm alt boyutlarda devamlılık katsayılarının yüksek 

olması ve bu değerlerin p<.001 düzeyinde anlamlı olması, yüksek korelasyona paralel 

olarak ilișkili grup t testinin sonucunun da istatistiksel açıdan anlamsız olması (p>.05) 

ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir.   

İç tutarlılık sonuçları 

Güvenirlik çalıșmasının diğer bir așamasında ise, ölçme aracının iç tutarlılık katsayıları 

tespit edilmiștir. Tablo 8’de ölçeğin iç tutarlılığına ilișkin bulgular verilmiștir. 
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Tablo 8 

Ölçeğin iç tutarlılık analizleri 

N=876  r p 

Cronbach Alpha ,863 p<.001 

Spearman-Brown ,813 p<.001 

 Sosyal Yașamın Gereklerine Uygun 
Davranma 

Guttman ,801 p<.001 

Cronbach Alpha ,754 p<.001 

Spearman-Brown ,723 p<.001 

Sosyal Duruma Uygun Tepki Verme 

Guttman ,712 p<.001 

Cronbach Alpha ,777 p<.001 

Spearman-Brown ,697 p<.001 

Akranlarla Etkileșim 

Guttman ,626 p<.001 

Cronbach Alpha ,705 p<.001 

Spearman-Brown ,729 p<.001 

Sosyal Çevreye Pozitif Yaklașma 

Guttman ,698 p<.001 

Cronbach Alpha ,897 p<.001 

Spearman-Brown ,892 p<.001 

Toplam 

Guttman ,892 p<.001 

 

MASDU’nun tamamı ve alt ölçeklerine ilișkin iç tutarlılık, Cronbach Alpha, 

Spearman-Brown ve Guttman, katsayılarının yüksek olması ve .001 düzeyinde anlamlı 

olması ölçeğin iç tutarlığının yüksek olduğunu göstermektedir. Kayıș’ın (2005) da ifade 

ettiği gibi alpha katsayısı, 60 (dahil) ile ,80 (nokta hariç) değerleri arasında yer alıyorsa 

ölçek oldukça güvenilir; ,80 (nokta dahil) ile 1,00 (nokta hariç) değerleri arasında yer 

alıyorsa ölçek yüksek derecede güvenilir olarak kabul edilmektedir. Bu noktadan hareket 

ile MASDU ölçeğinin 19 maddelik formunun 60–72 aylık çocukların sosyal-duygusal 

uyum düzeyini belirlemede oldukça güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenilebilir. Diğer 

bir ifade ile ölçekteki bütün maddelerin aynı özelliği ölçtüğünü, ölçülen özelliğin 

homojen bir yapıda olduğunu söylemek mümkündür.  
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TARTIȘMA  

Altı yaș çocuklar için geliștirilen ve 36 maddeden olușan Marmara Sosyal 

Duygusal Uyum Ölçeği’nin (MASDU), 5 yaș çocukları için geçerlik ve 

güvenirliğini sınandığı bu çalıșma sonucunda ölçeğin 19 maddesinin 5 yaș 

çocuklar için de uygulanabilir olduğu görülmüștür. Orijinalinde 6 faktörden 

olușan ölçek, faktör analizi sonucunda, 4 faktöre indirgenmiștir. Bunlar: Sosyal 

Yașamın Gereklerine Uygun Davranma, Sosyal Duruma Uygun Tepki Verme, 

Akranlarla Etkileșim ve Sosyal Çevreye Pozitif Yaklașma olarak belirlenmiștir. 

Yapılan madde analizleri, ölçeğin tümü ve alt boyutları bazında, 

maddelerin madde toplam ve madde kalan korelasyonları için p<.001 düzeyinde 

anlamlı sonuçlar vermiștir.  Bu değerler ölçeğin güvenilir olduğunun 

göstergesidir.   

Marmara Sosyal ve Duygusal Uyum Ölçeği’nin güvenilirlik analizleri 

arasında zamana karșı direnç de yapılmıștır. Ölçek, üç hafta ara ile aynı çocuk 

grubuna uygulanmıștır. Elde edilen sonuçlara göre, MASDU Ölçeği’nin her iki 

uygulama sonuçları arasında anlamlı bir ilișki bulunmuștur. Her iki uygulama 

arasında anlamlı fark ise (ortalamalar arasında fark) belirlenememiștir. Bu 

bulgulara göre ölçeğin test-tekrar test güvenilirliğinin tatmin edici olduğu 

sonucuna varılmıștır. 

Ölçeğin alt boyutları ayırdedicilik sınamasına tabi tutulmuș, ilk ve son 

çeyrek puanları karșılaștırıldığında tüm alt boyutların ayırtedici oldukları 

saptanmıștır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik sınamaları yapılmıș olmasına 

karșın, kriter geçerliliği yapılamamıștır. Ölçeğin aynı amaçla geliștirilmiș diğer 

ölçeklerle birlikte uygulanarak, kriter geçerliliği de sınanabilir. Ölçeğin norm ve 

standardizasyon ișlemlerinin yapılması önerilebilir. 

Ayrıca farklı özellikteki çocukların sosyal-duygusal uyumları ölçülerek,  

çocukların sosyal duygusal uyum düzeyleri arasındaki farklılığı ortaya koyabilme 

derecesine bakılarak, ölçeğin ayırt edici geçerliliği hakkında ek kanıtlar elde 

edilmesi uygun olacaktır. 

Erken çocukluk yıllarında sosyal ve duygusal uyumun, bireyin gelecek yıllardaki 

bașarı düzeyini ve ruhsal sağlığını belirleyici özelliği göz önüne alındığında bu 

dönemdeki eğitim sürecinde çocukların temel sosyal ve duygusal becerileri kazanmalarına 
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yardımcı olacak yetișkin tutum ve davranıșları son derece önemlidir. Yapılacak 

çalıșmalarda ve araștırmalarda çocukların hâlihazırdaki sosyal ve duygusal 

yeterliliklerinin saptanması için geçerli ve güvenilir ölçeklere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Özellikle ülkemizde bu alandaki kısıtlı çalıșmalar göz önüne alındığında, 5 yaș 

çocuklarının sahip oldukları sosyal ve duygusal yeterliliklerin saptanmasına yönelik bir 

ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalıșmasının ilgili alanda araștırmalar yapan kișilerin 

çalıșmalarına katkı sağlayabileceği düșünülmektedir. 
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