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Özet 
Bu ara rman n amac , bili sel geli im kuram  temel alan Kohlberg’in öne sürmü  

oldu u toplumsal cinsiyetin kazan lmas ndaki diziye göre yeniden düzenlenen Toplumsal 
Cinsiyetin De mezli i Ölçe i’nin (Taylor, 2004) geçerlik ve güvenirlik çal mas n 
gerçekle tirilmesidir. Ara rman n çal ma grubunu, 2006-2007 ö retim y nda stanbul ili 

rlar  içinde bulunan üniversitelerin anaokulu, yuva ve kre lerine ve bu üniversitelerin 
yak n çevrelerinde bulunan ilkö retim okullar na devam etmekte olan, 3-7 ya  grubunda 
bulunan toplam 300 çocuk olu turmaktad r. Ara rmada Toplumsal Cinsiyet De mezli i 
Ölçe i (TCDÖ)’nin güvenirlik çal mas  için, ölçe i olu turan seviyelerin aritmetik ortalama, 
standart sapma de erleri, test-tekrar test sonuçlar , ba ms z gözlemciler aras  uyum 
katsay lar , iç tutarl k katsay lar  ve madde analizi i lemleri; geçerlik çal mas  için yap  
geçerli i hesaplamalar  yap lm r. Türkçele tirilen ölçe in iç tutarl k katsay lar , ngilizce 
formun katsay lar  ile yak n bir benzerlik göstermemektedir: Ölçe in seviyelerine ait 
Cronbach Alpha katsay lar  ise; kimlik seviyesi için .50, sabitlik  seviyesi için .61, güdülenme 
seviyesi için .71, tutarl k seviyesi için (hem k z hem erkek) .91 olarak hesaplanm r. 
Türkçe formun iç tutarl k katsay lar n kimlik seviyesi için belirgin olarak daha dü ük, 
tutarl k seviyesi için belirgin olarak daha yüksek oldu u görülmü tür. Ölçek maddelerinin 
güvenirli i ve geçerli i hakk nda bilgi veren, madde-toplam puan güvenirli ine bak ld nda, 
baz  maddelerin birer birer ölçüm arac ndan ç kar ld nda (Tutarl k seviyesindeki maddeler 
hariç) Cronbach Alpha katsay nda yükselme oldu u görülmü tür. Ancak ara rman n bir 
ölçek uyarlama çal mas  olmas  gerekçesiyle herhangi bir madde ölçüm arac ndan 

kar lmam r. Ara rma sonucunda elde edilen bulgular TCDÖ’nin yaln zca tutarl k 
seviyesinin 4 - 7 ya  grubu çocuklar için geçerli ve güvenilir oldu unu göstermi tir.  
Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk; Kohlberg; toplumsal cinsiyet de mezli i ölçe i; 
geçerlik; güvenirlik 
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The reliability and validity of Turkish Form of the Gender 
Constancy Scale 

 
 
 
 
 

Abstract  
Some of the cognitive development psychologists suggest that children’s comprehension 

of their own bodies and/or the process of constructing a constant gender identity is universal, 
same as the development of process of comprehension and conversation of physical objects. The 
aim of this research is to do linguistic equivalency, validity-reliability study of Gender 
Constancy Scale (2004) which is reorganized according to stages of acquiring social gender 
suggested by Kohlberg, based on cognitive development theory. Subjects of the study were 
300 children aged among 3 to 7 and randomly selected from kindergartens, day-care centers 
of the universities and primary schools around those universities within the Istanbul City, in 
2006-2007 curriculum years. The reliability study of the Gender Constancy Scale was 
investigated with means of sub-scales of the measurement scale, standard deviation values, 
results of test-retest, and conformity coefficients between the independent observers, internal 
consistency coefficients and item-correlation analysis and construct validity works were done 
to reach validity of the measurement scale. Internal consistency coefficients of the adopted 
measurement scale and the English one do not show a similarity: Cronbach Alpha coefficients 
for identity level .50, for stability level .61, for motivation level .71, for consistency level 
(both girls and boys) .91. It is found out that the Turkish scale’ internal consistency 
coefficients for the identity level are significantly lower and it is significantly higher for the 
general consistency. Conducting item-total statistics, which is used as a way to determine 
scale’s items’ reliability and validity, has shown that when some items were deleted from the 
scale, the Cronbach’s Alpha value has increased. However, since this was a study of 
adaptation of a scale, none of the items have been deleted from the adopted scale. Findings of 
the study suggest that consistency level of Gender Constancy Scale is only valid and reliable 
for 4 – 7 age group children.  
Keywords: Early childhood; Kohlberg; gender constancy scale; validity; reliability 
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1. Giri  

Ya am n ba lang ndan itibaren, küçük çocuklar kendilerini di erlerinden ay rmaya 

ve kendileri ile benzer olanlar  aramaya ba larlar. Bu nedenle toplumsal cinsiyetin, rk n ve 

ya n erken çocukluk döneminde kazan lan temel sosyal kategorilerden üç tanesini 

olu turdu u dü ünülmektedir (Zemore, Fiske ve Kim, 2000). Bu üç temel sosyal kategoriden 

toplumsal cinsiyet, insan n toplumsal ya am , toplumsal davran n her yönünü incelemesi 

nedeniyle sosyal psikolojinin, s fland rma süreci ve sosyal ö renme ile ili kisi nedeniyle 

itim bilimlerinin ilgi kaynaklar  aras nda yer alm r (Dökmen, 2004, s.31). Bu nedenle 

toplumsal cinsiyetin yap , geli imini ve ilgili oldu u de kenleri aç klamaya çal an 

birçok farkl  yakla m (psikoanalitik kuram, sosyal ö renme kuram , bili sel geli im kuram  

ve toplumsal cinsiyet ema kuram ) bulunmaktad r.  

1966 y nda Lawrence Kohlberg’in toplumsal cinsiyet rollerinin geli imi üzerine 

yay nlad  kitap bölümü, geli im psikolojisi alan nda temel bir yay n olarak kabul görmü tür 

(Arthur, Bigler ve Ruble, 2009). Ayr ca ilgili kitap bölümü nedeniyle, toplumsal cinsiyet 

geli imini aç klarken bili sel bir yakla m sunan ilk görü  olarak Kohlberg’in görü lerinden 

söz edilmekte ve bili sel geli im kuram  toplumsal cinsiyetin geli imi konusunda yap lan en 

etkili de erlendirme olarak gösterilmektedir (Bem, 1989; Szkrybalo, 1998).  

Kohlberg, cinsiyet kimli inin bireyin vücudu ile ilgili temel bir kavram oldu una ve 

bu nedenle Piaget ve onun takipçilerinin (1970) alt  çizdi i di er fiziksel nesnelerin 

kavranmas yla ayn  yolu izleyerek geli ti ine inanmakta (Szkrybalo, 1998) ve çocuklar n 

cinsiyet kimli ini in a ederken birtak m zorluklar ya amas n, fiziksel kavramlar n sabit 

tan mlar n oturtulmas nda ya anan zorluklara paralel oldu unu savunmaktad r. Kohlberg, 

ayr ca, cinsiyet kimli inin in as  sürecinde çocu un bulundu u seviyenin (kimlik, sabitlik ve 

tutarl k), bili sel geli im seviyesini tam olarak yans tt  iddia etmektedir (Mussen, Conger 

ve Kagan, 1969, s. 503; Onur, 1997, s. 188). 

Kohlberg, toplumsal cinsiyet geli iminin ya  ile ba lant  olarak üç dizisel a amay  

izledi ini belirtmektedir. Bunlar, toplumsal cinsiyet kimli i/ etiketlemesi (gender identity/ 

labelling), toplumsal cinsiyetin sabitli i (gender stability over time) ve toplumsal cinsiyetin 

tutarl  (gender consistency across situations)’d r. Üçüncü seviye olan toplumsal cinsiyetin 

tutarl  seviyesine ula an çocuk toplumsal cinsiyet de mezli ini kazanm  olarak 

tan mlanmaktad r (Hollander, 2001). 
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Tablo 1. Kohlberg’e Göre Cinsiyet Etiketinin Kazan m A amalar  
 

Seviye  Ya   Tan m  
0  0 – 2 ya   Cinsiyeti etiketleme rastgeledir. 

I  Toplumsal Cinsiyet Kimli i 
2– 3/ 4 ya  

Cinsiyeti etiketleme sabit de ildir. 
 

II  Toplumsal Cinsiyet Sabitli i 
3/ 4– 5 ya  

Cinsiyeti etiketleme zamana kar  sabittir. 
 

III  Toplumsal Cinsiyet De mezli i  
5 ya  – 

Cinsiyeti etiketleme duruma kar  sabittir. 

 

1.1. Toplumsal cinsiyet kimli i 

Kohlberg, toplumsal cinsiyet kimli ini, bireyin “‘k z’ ya da ‘erkek’ olarak bili sel 

kendilik s flamas /kategorizasyonu” yapmas  olarak tan mlamaktad r (Frable, 1997). 

Toplumsal cinsiyet kimli i, çocu un “kendi cinsiyet etiketini ö renmesi”dir. Ba ka bir 

deyi le çocuklar n k za ve erke e yönelik bir zihinsel kavram ekillendirmesidir. Bu 

önemlidir, ancak, çocu un kendini do ru etiketlemesi ve s flamas  di er bireyleri de 

yanl z s flayaca  veya her zaman bir k z ya da erkek olacaklar  dü ünebilecekleri 

anlam na gelmemektedir (Hollander, 2001). Çocuklar bu dönemde, cinsiyetin kal  ve 

de mezli ini henüz kavramam lard r; örne in bir k z çocu u büyüyünce baba olaca  

söyleyebilir (Dökmen, 2004, s.62; Mussen, Conger ve Kagan, 1969, s. 502). 

 

1.2. Toplumsal cinsiyet sabitli i   

Çocuklar, bir ki inin cinsiyetinin süreklili ini anlamaya ba lad klar  dönemde (3-5 

ya ), bir di er ifade ile bebekli inde k z ya da erkek olan ki inin büyüyünce de ayn  cinsiyette 

kalaca , toplumsal cinsiyetin sabitli i seviyesine geçerler. Ancak yine de fiziksel görünüm 

çocuklar n yarg lar  büyük ölçüde etkiler; objelerin ya da ki ilerin fiziksel görünümleri 

farkl la nca farkl  olacaklar  dü ünürler. Bu durum Piaget taraf ndan nesne süreklili i ve 

merkeze yönelme terimleri ile aç klanabilir. Merkeze yönelme; çocu un bir olay n ya da 

durumun belirgin özelli ini göz önünde bulundurarak, yaln zca bu belirgin özelli e ili kin 

sonuçlar ç karmas eklinde tan mlanabilir. Piaget bu terimi u ekilde örneklendirir: Piaget’in 

 Jacquline, küçük karde i Lucienne’yi apkal  bornoz içinde gördü ünde onun farkl  biri 

oldu unu dü ünerek sorar; bebe in ismi ne?. Annesi bunun bir bornoz oldu unu söyler, ancak 

Jacquline karde ini i aret ederek sorusunu birkaç kez tekrar eder. Jacquline, karde i eski 
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elbiselerini giydi inde sevinçle “Lucienne geri döndü” der. Jacquline burada yeni elbiseye 

odaklanm r (Yorb k, 2008). 

 

1.3. Toplumsal cinsiyetin tutarl  

Yakla k 5-7 ya  aral nda, çocuklar art k cinsiyetin de mezli i seviyesine 

ula lard r ve cinsiyetin fiziksel görünümden ba ms z oldu unu, d  görünüm ne olursa 

olsun de meyece ini kavram lard r; ki i kendi biyolojik cinsiyetinde kalmaktad r 

(Dökmen, 2004, s.63; Hollander, 2001). Piaget’e göre korunum ilkesini kazanm  bir birey, 

herhangi bir nesnenin eklinin de mesinin etkisi alt nda kalmaks n onun ayn  kald  

anlayabilir, bu da genellikle somut i lemler döneminde (5-7 ya ) gerçekle ir (Damon ve 

Eisenberg, 1998; Yavuzer, 2001,s.86). Bu nedenle toplumsal cinsiyetin görünüme veya 

de ime bak lmaks n dönü emez oldu u bilgisinin kazan lmas  toplumsal cinsiyet 

de mezli ine ula ld n bir kan  olarak gösterilmektedir (Arthur, Bigler ve Ruble, 

2009). 

Kohlberg (1966), toplumsal cinsiyet de mezli i kavram , çocuklar n toplumsal 

cinsiyet geli imi literatürüne ilk kez tan tt ndan bu yana, çocuklar n kategorik olarak 

cinsiyetin süreklili ini anlay lar  üzerine say z çal ma yürütülmü tür (Trautner, Gervai ve 

Németh, 2003). Slaby ve Frey (1975) toplumsal cinsiyet de mezli inin, geli imsel bir diziyi 

takip etti i ve ya la birlikte art  gösterdi i sonucuna ula lard r. De Lisi ve Wehren (1983) 

ise, toplumsal cinsiyet de mezli inin bir önceki basama n toplumsal cinsiyet sabitli i 

oldu u sonucuna ula r. Ayr ca çocuklar n 6 – 7 ya  dönemine kadar toplumsal cinsiyet 

de mezli ine tam olarak ula amad  ortaya koyan birçok ara rma (Marcus ve Overton, 

1978; Bhogle ve Seethalakshmi, 1992; Fan ve Fang, 2006) mevcuttur. Alanda gerçekle tirilen 

çe itli kültürler aras  çal malar da (Belize, Kenya, Nepal, Samoa ve Çin vd.) bili sel geli im 

kuram n (Kohlberg’in) öne sürdü ü toplumsal cinsiyetin kazan m seviyelerinin ba ar  bir 

kopyas  ortaya ç karm r (De Lisi ve Gallagher, 1991; Fan ve Fang, 2006; Munroe, 

Shimmin ve Munroe, 1984; Warin, 2000).  

Erken çocuklukta toplumsal cinsiyetin kazan lmas  ile ilgili ara rmalar n kaynaklar  

incelendi inde, büyük bir k sm n Bat  toplumlar nda yürütüldü ü görülmektedir. Ancak 

sadece Bat  kavramla rmas na ve özellikle de Bat ’n n ölçümlerine ba  kalmak alandaki 

geli meler için bir engel olu turmaktad r (Ka tç ba , 2000, s.155). lgili ölçümlerin uluslar 

aras  düzeyde ve farkl  sosyo-kültürel ba lamlarda gerçekle tirilmesi gerekmektedir. 
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Ülkemizde toplumsal cinsiyetle ilgili, özellikle toplumsal cinsiyet kimli i, cinsiyet rolleri 

(Baran, 1995; Kara, 2002) ve cinsiyete ili kin kal pyarg larla ilgili (Barutçu, 2002), yap lm  

ölçek uyarlama veya ölçek geli tirme çal malar  bulunmaktad r. Ancak erken çocukluk 

döneminde toplumsal cinsiyetin kazan lma sürecini ortaya koymaya yönelik geli imsel bir 

ara rmaya ya da ölçek geli tirme, ölçek uyarlama çal mas na rastlanmamaktad r. Bu 

bilgilerden hareketle, ara rman n ülkemizde, Kohlberg’in öne sürmü  oldu u toplumsal 

cinsiyet de mezli i dizisinin s nanmas n zorunlu oldu u ortaya ç km r. Bu ara rman n 

amac , bili sel geli im kuram  temel alan Kohlberg’in öne sürmü  oldu u toplumsal 

cinsiyetin kazan lmas ndaki diziye göre yeniden düzenlenen Toplumsal Cinsiyetin 

De mezli i Ölçe i’nin (Taylor, 2004) geçerlik ve güvenirlik çal mas n 

gerçekle tirilmesidir. 

 

2. Yöntem 

2.1. Örneklem 

Ara rman n örneklemini, stanbul ilinde bulunan üniversitelere ba  olarak e itim 

veren okul öncesi e itimi uygulama birimlerine, anaokullar na ve yuvalar na devam eden 3-6 

ya  grubu çocuklar ile ilgili üniversitelerin yak n çevresinde bulunan ilkö retim okullar na 

air Nedim .Ö.O, Halil Türkan .Ö.O, Zühtüpa a I.Ö.O, Tevfik Fikret I.Ö.O ve Gazi 

Mustafa Kemal I.Ö.O) devam eden 6-7 ya  grubu 300 çocuk olu turmaktad r. Örneklem 

grubunun %49’unu erkek çocuklar, %51’ini de k z çocuklar olu tururken %15,3’ünü 3 ya , 

%20,7’sini 4 ya , %25’ini 5 ya , %26,3’ünü 6 ya  ve %12,7’sini 7 ya  çocuklar  

olu turmaktad r. 

 

2.2. Toplumsal Cinsiyet De mezli i Ölçe i  

Ara rmada veri toplama amac yla Frey ve Taylor (2004) taraf ndan geli tirilen 

Toplumsal Cinsiyet De mezli i Ölçe i (Gender Constancy Scale - TCDÖ) kullan lm r. 

Ölçme arac , Slaby ve Frey (1975) ve Emmerich ve arkada lar  (1977) taraf ndan olu turulan 

geçerli testlerin maddeleri kullan larak olu turulmu tur. Ölçe in özgün halinde dört ayr  

seviye bulunmaktad r: Kimlik, Sabitlik, Güdü ( stek) ve Tutarl k. 

Kimlik seviyesi çocuklar n cinsiyeti etiketlemesine dair görü me temelli 6 madde 

içermektedir. Kimlik seviyesinden elde edilebilecek puan aral  0-6’d r. Ancak bu seviyedeki 

maddeler yaln zca 3-4 ya  grubu çocuklar na yöneltilmektedir. Sabitlik seviyesinde 7 adet 
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standart görü me maddesi yer almaktad r. Sabitlik seviyesinin puan aral  0-7’dir. Güdü 

stek) seviyesinde yer alan sorular geçmi te kullan lan ölçme araçlar nda sabitlik ve tutarl k 

ölçeklerinde kullan lan maddelerden 4 tanesini içermektedir. Bu seviyede yer alan iki 

maddeye “Neden?” ifadeleri e lik etmektedir. Güdü seviyesi için puan aral  0-4’tür. 

Tutarl k seviyesinde, sabitlik seviyesindeki maddelere benzer ekilde 5 görü me temelli 

soruya ve bu sorular  takip eden, sorular n aç k uçlu olmas  sa layan, “Neden?” ifadelerine 

yer verilmi tir. Bunun yan  s ra standart görü me temelli 4 soru maddesi ve sadece k z 

çocuklar için ayr  2, sadece erkek çocuklar ayr  2 adet soru maddesi bulunmaktad r. Tutarl k 

seviyesinde k z ve erkek çocuklar için toplam 11 soru maddesine yer verilmi tir. Bu seviyenin 

puan aral  0-11’dir. 

Ölçe in özgün halinin güvenirlik çal mas  için, New York Üniversitesi’ne ba  

olarak görev yapan personellerin çocuklar  gönderdikleri okullarda 3-7 ya  grubu 94 çocu a 

uygulanan Toplumsal Cinsiyet De mezli i Ölçe i’nin (Taylor, 2004) Kimlik, Sabitlik, 

Güdü ( stek) ve Tutarl k (erkek ve k z çocuklar için ayr  hesaplanm r) seviyelerinin 

Cronbach Alpha güvenirlik katsay lar  s ras  ile; .69, .67, .66, (erkek çocuklar için) . 74, (k z 

çocuklar için) .74 olarak hesaplanm r.  
 
2.2.1. Ölçe in puanlanmas  

Ölçme arac nda yer alan maddeler yap sal olarak iki s fa (standart görü me 

maddeleri ve aç k uçlu soru maddeleri) ayr lmaktad r. Ölçme arac ndaki maddelerin yap sal 

farkl , al nan cevaplar n puanlanmas nda farkl  süreçlerin uygulanmas na neden olmu tur, 

bu nedenle her iki türdeki maddelerin puanlanmas  ile ilgili bilgilere ayr  ba klar alt nda yer 

verilmi tir. 

 

2.2.1.1 Standart görü me maddelerinin puanlanmas  

Standart görü me özelli inde olan bu soru maddelerine verilen her bir do ru cevap 1 

puan, hatal  cevaplar 0 puan eklinde de erlendirilmi tir. 

 

2.2.1.2 Aç k uçlu soru maddelerinin puanlanmas  

Aç k uçlu sorulara verilen yan tlar Szkrybalo (1998) taraf ndan olu turulan, dokuz 

adet kategorinin bulundu u, kodlama emas na göre puanlanm r. Bu ema toplumsal 

cinsiyet de mezli i ile ilgili gerçekle tirilen önceki çal malar temel al narak 
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olu turulmu tur: Cevap yok; puanlanamayan; i lem öncesi cevapland rma (Emmerich, 1982); 

toplumsal cinsiyet etiketlemesi (Szkrybalo, 1998); sosyal normlar (Wehren ve DeLisi, 1983); 

üpheli etiketleme (Emmerich ve ark., 1976); norm esnekli i (Szkrybalo, 1998); dolayl  

de mezlik (Emmerich ve ark., 1976); i lemsel de mezlik (Emmerich ve ark., 1976). 

Bu kategoriler iki ana ba k alt nda toplanm r: De mezlik Öncesi ve lemsel 

Cevapland rma. Norm esnekli i, dolayl  de mezlik ve i lemsel de mezlik kategorilerine 

giren cevaplar “i lemsel cevapland rma” ba  alt nda de erlendirilmi tir. Bu ba k gerçek 

de mezli in göstergesi oldu u için “do ru” olarak de erlendirilmi  ve her bir do ru cevap 

için 1 puan verilmi tir. De mezlik öncesi ba  alt na giren kategorilere (cevap yok, 

puanlanamayan, i lem öncesi cevapland rma, toplumsal cinsiyet etiketlemesi ve sosyal norm) 

uygun dü en cevaplar ise “hatal ” olarak de erlendirilmi  ve 0 puan verilerek kodlama 

yap lm r. 

 

2.2.2. Ölçe in dilsel e de erlik çal mas  

TCDÖA’n n özgün hali ngilizce’dir. Ölçme arac  Türkçe’ye uyarlan rken ölçme 

arac n asl na sad k kal nm r. Toplumsal Cinsiyet De mezli i Ölçme Arac ’n n 

maddeleri Türkçe’ye çevrilirken u basamaklar izlenmi tir: Ölçme arac ndaki maddeler 

öncelikle Türkçe ve ngilizce’yi iyi bilen 5 ayr  ki i taraf ndan Türkçe’ye çevrilmi tir. Daha 

sonra özgün ölçme arac  (Taylor, 2004) ve ölçme arac na ait 5 ayr  Türkçe çeviri metni, 5 ayr  

retim üyesinin görü üne sunulmu tur. Ö retim üyelerinden gelen görü ler do rultusunda 

ortak ifadeler belirlenip Türkçele tirilmi  bir metin olu turulmu tur. Olu turulan bu 

Türkçele tirilmi  metnin, 5 ayr  (aralar nda okulöncesi e itim alan nda uzman olan ki ilerin 

ve psikologlar n da bulundu u) ki i taraf ndan Türkçe’den ngilizce’ye tersine çevirisi 

yap larak, özgün metinle özde li i sa lanm r. Türkçe’den ngilizce’ye çevrilen maddeler 

bir ö retim üyesi ve ara rmac  taraf ndan özgün ngilizce ifadeleri ile kar la lm r. 

Ölçme arac n Türkçe’ye çevrilmesinde anlam kay plar  olmamas na dikkat edilerek ölçme 

arac ndaki maddelere son ekli verilmi tir. Ortaya ç kan Türkçe maddeler 3-7 ya lar ndaki 54 

çocu a uygulanarak yeterince anla lmayan ve çocuklar n ço unlu unun belirli bir yönde 

yan t verdikleri maddeler saptanm , bunun do rultusunda Türkçele tirilmi  metinde birtak m 

düzeltmeler (örne in; e er ifadelerinin kald , erkek çocuk/o lan ifadesindeki tutarl n 

sa lanmas ) yap lm r. 
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2.3. Verilerin Analizi 

TCDÖA’n n maddelerine ili kin ortalama puanlar ile standart sapmalar çe itli 

de kenlere göre incelenerek tablola lm r. Güvenirlikle ilgili bulgulara ula labilmesi 

ad na, iç tutarl k ölçümleri kapsam nda, cronbach alpha güvenirli i ile madde-toplam 

analizleri kullan lm , de mezlik ölçümleri için test-tekrar test güvenirli i i lemleri 

yap lm r. Geçerlikle ilgili ise, kapsam geçerli i için uzman görü lerine ba vurulmu tur.  

 

3. Bulgular 

Tablo 2. TCDÖ’nin Türkiye Uygulamalar ndan Elde Edilen Aritmetik Ortalamalar ve 
Standart Sapmalar 

TCDÖ Seviyeler  R  S 
Kimlik  0-6 5.86 .48 
Sabitlik  0-7 6.68 .80 
Güdü  0-4 2.58 1.21 
Tutarl k  0-11 3.56 3.64 

 
Tablo 2’de TCDÖ’nin Türkiye örneklemi uygulamalar ndan elde edilen aritmetik 

ortalamalar ve standart sapmalara yer verilmi tir. TCDÖ’nin Kimlik seviyesine ait ranj 0 – 6 

aral nda olup aritmetik ortalama 5.86 olarak hesaplanm r. Sabitlik seviyesine ait ranj 0 – 

7 aral nda olup aritmetik ortalama 6.68 olarak hesaplanm r. Güdü seviyesine ait ranj 0 – 4 

aral nda olup aritmetik ortalama 2.58 olarak hesaplanm r. Tutarl k seviyesine ait ranj 0 – 

11 aral nda olup aritmetik ortalama 5.56 olarak hesaplanm r.  
 
3.2. Geçerlik ve güvenirlik çal malar  
 
3.2.1. Geçerlik çal mas  

Ölçeklerin geçerli inin s nanmas nda birkaç farkl  yöntem bulunmaktad r. Bunlar; 

yap  geçerli i, kapsam geçerli i, görünü  geçerli i ve ölçüt geçerli idir. Bu ara rma 

kapsam nda yap  geçerli i için faktör analizi uygulanmam r; bunun nedeni, ölçe in 

Kohlberg’in (1966) özel kuram ndaki tan m ve basamaklara göre olu turulmu  olmas r. 

Ancak yap  geçerli inin s nanmas nda ölçe in tümünün ölçme arac  olu turan seviyeler ile 

ili kisi hesaplanm r. Kapsam geçerli inin s nanmas nda ise görünü  geçerli i için uzman 

görü lerine ba vurulmu tur. Bu amaçla, ölçe in Türkçele tirilmi  metni okul öncesi e itimi 

alan nda görev yapmakta olan 5 ayr  ö retim üyesinin görü üne sunulmu tur. Yaln zca iki ö retim 

üyesi ölçme arac ndaki “gerçekten” ifadelerinin gereksiz oldu u yönünde görü  bildirmi tir. 
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Ancak ölçekte bulunan “gerçekten” ifadeleri sahte korunumu (çocuklar n fantastik bir dü ünce ile 

hayali cevaplar vermesini) engellemek amac yla ölçme arac na dahil edildi i için “gerçekten” 

ifadeleri ölçme arac ndan kar lmam r. Ayr ca  

 

3.2.1.1. Yap  geçerli i 

Yap  geçerli inin s nanmas nda ölçe in tümünün ölçe i olu turan seviyeler ile ili kisi 

incelendi i gibi seviyelerin kendi aralar ndaki ili ki de hesaplanm r. 

 

Tablo 3. TCDÖ le Alt Seviyeleri Aras ndaki li kileri Gösteren Korelasyon Katsay lar  
 Sabitlik Güdülenme Tutarl k (K z) Tutarl k  (Erkek) 

TCDÖA .442** .644** .885** .896** 
N 300 300 154 144 

** .01 düzeyinde anlaml  
 

Tablo 3’te TCDÖ’nin kendisini olu turan seviyeler ile ili kileri .01 düzeyinde anlaml  

olarak belirlenmi tir. Tüm ölçek ile seviyeler aras ndaki korelasyon katsay lar n birbirlerine 

yak n say labilecek de erde olmad  görülmektedir. Ölçme arac n tümü ile sabitlik seviyesi 

aras nda zay f olmakla birlikte anlaml  bir ili ki vard r, yine ölçme arac n tümü ile 

güdülenme seviyesi aras nda orta düzeyde anlaml  bir ili ki oldu u görülmektedir. Ölçe in 

tümü ile tutarl k seviyesi (k z ve erkek olarak ayr  hesaplanm r) aras nda yüksek düzeyde 

anlaml  bir ili kinin varl ndan söz edilebilir (Köse, 2007). 

 

Tablo 4. TCDÖ’ni Olu turan Seviyeler Aras ndaki li kileri Gösteren Korelasyon Katsay lar  
 Kimlik Sabitlik Güdülenme 
Sabitlik  .37**   
Güdülenme  .32** .28**  
Tutarl k  .01 .19** .35** 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

 
Tablo 4’te TCDÖ’ni olu turan seviyeler aras ndaki ili kileri gösteren korelasyon 

katsay lar na yer verilmi tir. Buna göre Türkiye’deki örneklem grubunda en yüksek anlaml  

ili ki kimlik ve sabitlik seviyeleri aras ndad r (r= .37).  En dü ük ili ki ise kimlik ve tutarl k 

seviyeleri aras ndad r (r= .01).  
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3.2.1.2.Kapsam geçerli i 

Ölçeklerin kapsam geçerli inin s nanmas nda ba vurulan yöntemlerden biri görünü  

geçerli idir. Bunun için uzman görü üne ba vurulur (Önder, 1997). Bu amaçla, ölçe in 

Türkçele tirilmi  metni okul öncesi e itimi alan nda görev yapmakta olan 5 ayr  ö retim 

üyesinin görü üne sunulmu tur. Yaln zca iki ö retim üyesi ölçüm arac ndaki “gerçekten” 

ifadelerinin gereksiz oldu u yönünde görü  bildirmi tir. Ancak ölçüm arac ndaki “gerçekten” 

ifadeleri sahte korunumu engellemek ad na (çocuklar n fantastik bir dü ünce ile hayali 

cevaplar vermesini engellemek için) ölçe e dahil edildi i için “gerçekten” ifadeleri ölçekten 

kar lmam r. 

 

3.2.2. Güvenirlik çal mas  

Güvenirlik katsay lar n hesaplanmas nda test – tekrar test, paralel formlar, e de er 

yar lar, maddelerin testin bütünüyle korelasyonu ve varyans analizine dayal  yöntemler 

kullan lmaktad r (Baykul, 2000, s. 143). Bu ara rmada ölçe in güvenirlik çal mas  

kapsam nda test-tekrar test güvenirlik katsay  ve Cronbach alfa iç tutarl k katsay  

hesaplanm r. Ayr ca madde toplam puan korelasyonlar  hesaplanm r. lgili ölçek ile ayn  

özelli i ölçmeye yönelik e de er ba ka bir ölçme arac n bulunmay  nedeniyle paralel form 

güvenirli i; testin yap sal özelli i gere ince iki yar  teste ayr lamamas  nedeniyle de iki yar  

test güvenirli i s nanamam r. 

 

3.2.2.1. Cronbach Alpha Güvenirli i 

Güvenirlik katsay , hatan n de il ölçmedeki hatas zl n ölçüsüdür, bu anlamda 

katsay n yüksek olmas  ölçmedeki hatas zl n yüksek olmas  anlam na gelmektedir (Ercan 

ve Kan, 2004). 

 

Tablo 5. TCKÖ’nin Her Bir Seviyesi çin Elde Edilen Cronbach Alpha ç Tutarl k Katsay lar  
 

Seviyeler Türkiye 
Kimlik  .50 
Sabitlik  .61 
Güdü  .71 
Tutarl k (erkek)  .91 
Tutarl k (k z) .91 
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Tablo 5’te TCKÖ’ni olu turan seviyelerin Cronbach Alpha iç tutarl k katsay lar  yer 

almaktad r. Buna göre kimlik seviyesinin Cronbach Alpha iç tutarl k katsay  .50, sabitlik 

seviyesinin Cronbach Alpha iç tutarl k katsay  .61, güdü seviyesinin Cronbach Alpha iç 

tutarl k katsay  .71 olarak hesaplanm r. Tutarl k seviyesinde bulunan sorulardan baz lar  

yaln zca erkek çocuklara, baz lar  ise yaln zca k z çocuklara yöneltilmi  oldu u için bu 

seviyeye ili kin iki ayr  Cronbach Alpha iç tutarl k katsay  hesaplanm r. Tutarl k 

seviyesi için k z çocuklara hem de erkek çocuklara yöneltilen maddelerin Cronbach Alpha iç 

tutarl k katsay  .91 olarak hesaplanm r. 

 
Tablo 6. TCDÖ’nin Seviyelerinin Ya  Gruplar na Göre Cronbach Alpha Katsay lar  

Ya  Seviyeler 
Kimlik Sabitlik Güdü Tutarl k 

3 .45 .61 .63 .62 
4 .60 .61 .66 .83 
5 - .44 .68 .84 
6 - .50 .66 .93 
7 -  .59 .93 

 
Tablo 6 incelendi inde ya  gruplar na göre dört seviye için hesaplanan Cronbach 

Alpha katsay lar n .45 ile .93 aras nda de ti i görülmektedir. Kimlik seviyesine ait sorular 

yaln zca 3 ve 4 ya  grubuna dahil olan çocuklara yöneltilmi tir, bu nedenle kimlik seviyesine 

ait Cronbach Alpha katsay lar  di er ya  gruplar  (5, 6 ve 7 ya ) için hesaplanmam r. 7 ya  

grubu çocuklar için sabitlik seviyesine ait cronbach alpha de eri bulunamam r. Bu 

hesaplaman n yap lamam  olmas , 7 ya  grubu çocuklar n ranj aral  0 - 7 olan sabitlik 

seviyesinden 6.97 ortalama puan alm  olmas ndan kaynaklanmaktad r. Tablo 6’da ayr ca, 3 

ya  grubu için en yüksek Cronbach Alpha katsay na sahip seviyenin güdü, 4 – 5 – 6 ve 7  

ya  gruplar  için en yüksek Cronbach Alpha katsay na sahip seviyenin tutarl k seviyesi 

oldu u görülmektedir. 

 

3.2.2.2. Madde Analizi lemleri 

Madde analizi kapsam nda madde-toplam tekni i kullan r. Ancak testin madde 

say n 80’den az oldu u durumlarda düzeltilmi  madde-toplam korelasyonlar  yani madde 

rakma (item-remainder) tekni inin kullan lmas  önerilir (Akt.Önder, 1997). 
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Tablo 7. TCDÖA’n n Yaln zca 3-4 Ya  Grubu Çocuklar çin Düzeltilmi  Madde-Toplam 
Sonuçlar  

z Çocuklar Erkek Çocuklar 

Madde 
No 

Düzeltilmi  
Madde-toplam 
Korelasyonu 

Madde 
kt nda ölçek 

alfa de eri 
 

Madde 
No 

Düzeltilmi  
Madde-toplam 
Korelasyonu 

Madde ç kt nda 
ölçek alfa de eri 
 

K1 .23 .80 K1 .00 .76 
K2 .26 .80 K2 .21 .76 
K3 .00 .81 K3 -.16 .77 
K4 .15 .81 K4 .17 .76 
K5 .00 .81 K5 .28 .76 
K6 .26 .80 K6 .00 .76 
S1 .12 .81 S1 .38 .75 
S2 .00 .81 S2 .21 .76 
S3 .44 .79 S3 .01 .77 
S4 .26 .80 S4 .09  .76 
S5 .35 .80 S5 .18  .76 
S6 .39 .80 S6 .28  .76 
S7 .39 .80 S7 .19  .76 
G1 .37 .80 G1 .25  .76 
G2 .10 .81 G2 .48  .74 
G3 .44 .79 G3 .27  .76 
G4 .10 .81 G4 .41 .75 
T1 .44 .80 T1 .40  .75 
T2 .37 .80 T2 .30 .75 
T3 .44 .80 T3 .51 .74 
T4 .50 .79 T4 .46 .75 
T5 .46 .79 T5 .31  .75 
T6 .56 .79 T6 .49  .74 
T6A -   -   T6A .04 .77 
T7 .58 .79 T7 .20 .76 
T7A .20 .79 T7A -   -   
T8 .45 .81 T8 .68 .72 
T8A  .79 T8A .53 .73 
T9 .59 .78 T9 .18 .76 
T9A .41 .80 T9A -  -  

 

Tablo 7’de görüldü ü üzere ölçme arac ndaki K3, S1, G2, G4 ve T7A maddeleri 

testten ç kar ld nda 3-4 ya  grubu k z çocuklar için cronbach alpha katsay nda (.80) bir 

yükselmeye neden olmaktad r. Ayr ca 3-4 ya  grubu erkek çocuklar için ölçme arac ndaki K1, 

K3, K6, S3, S4 ve T9 kodlu maddeler ölçme arac ndan ç kar ld nda cronbach alpha 

katsay nda (.76) bir yükselmeye neden olmaktad r. Ancak çal ma bir ölçme arac n 

uyarlamas  amaçlad  için hiçbir madde ölçüm arac ndan ç kar lmam r. 
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Tablo 8. TCDÖ’nin Yaln zca 5-7 Ya  Grubu Çocuklar çin Düzeltilmi  Madde-Toplam 
Sonuçlar  
 

z Çocuklar Erkek Çocuklar 

Madde 
No 

Düzeltilmi  
Madde-toplam 
Korelasyonu 

Madde 
kt nda ölçek 
alfa de eri 

 

Madde 
No 

Düzeltilmi  
Madde-toplam 
Korelasyonu 

Madde 
kt nda 

ölçek alfa 
de eri 

 
S1 .13 .87 S1 .19 .89 
S2 .10 .87 S2 .04 .89 
S3 .00 .87 S3 .09 .89 
S4 .21 .87 S4 .09 .89 
S5 .10 .87 S5 .19 .89 
S6 .00 .87 S6 .04 .89 
S7 .16 .87 S7 .16 .89 
G1 .18 .87 G1 .12 .89 
G2 .35 .87 G2 .44  .89 
G3 .16 .87 G3 .24 .89 
G4 .28 .87 G4 .27 .89 
T1 .47 .87 T1 .42 .89 
T2  .58 .86 T2 .63 .88 
T3 .48 .87 T3 .75 .87 
T4 .70 .86 T4 .74  .87 
T5 .67 .86 T5 .72  .88 
T6 .73 .86 T6 .85  .87 
T6A -  -  T6A .73 .87 
T7  .70 .86 T7 .69 .88 
T7A .68 .86 T7A -  -  
T8 .74 .85 T8 .76 .87 
T8A -  -  T8A .75 .87 
T9 .71 .86 T9  .76  .87 
T9A .72 .86 T9A -  -  

 
Tablo 8’de düzeltilmi  madde-toplam korelasyon katsay lar .19 ile .76 aras nda 

de ti i görülmektedir. Yaln zca 5-7 ya  grubu erkek çocuklar için sabitlik seviyesindeki 

bütün maddeler ile (S1,S2,S3,S4,S5,S6 ve S7) ile güdülenme seviyesindeki üç madde (G1,G3 

ve G4) ölçüm arac ndan ç kar ld  takdirde cronbach alpha katsay nda (.89) bir yükselmeye 

neden olmaktad r. Tablo 30’de benzer ekilde de yaln zca 5-7 ya  grubu k z çocuklar için 

sabitlik seviyesindeki tüm maddeler (S1, S2, S3, S4, S5, S6 Ve S7) ile güdülenme 

seviyesindeki G1,G3 ve G4 kodlu maddeler ölçme arac ndan ç kar ld nda ölçme arac n 

cronbach alpha katsay nda (.87) bir yükselmeye neden olmaktad r. 
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Tablo 9. TCDÖ’nin Her Bir Maddesinin 3-4 Ya  Grubu Çocuklar çin Ay rt Edici Gücüne 
li kin Ba ms z Gruplar çin t – Testi Analizi Sonuçlar  

 
 3 – 4 Ya  Grubu Çocukar 

Madde 
No Çeyrek   S t test Madde 

No Çeyrek   S t test 

K1 alt .93  .258 .155 G3  alt  .34  .484  .000 üst  1.00  .000  üst  .93  .258 
K2 alt  .93 .258 .155 G4 alt  .00  .000  .000 üst  1.00  .000 üst  .34  .484 
K3 alt  .93 .258 1.000 T1 alt   .00  .000  .004 üst  .93 .258 üst  .24  .435 
K4 alt .93 .258 .155 T2 alt  .03  .186  .011 üst 1.00 .000 üst  .28  .455 
K5 alt   .93  .258  .155 T3 alt  .03  .186  .000 üst  1.00  .000 üst  .48  .509 
K6 alt   .97  .186  .322 T4 alt  .00 .000  .002 üst  1.00  .000 üst  .28  .455 
S1 alt   .62  .494  .001 T5 alt  .21  .412 .000 üst  .97  .186 üst  .79  .412  
S2 alt  .97  .186  .322 T6 alt  .03  .186  .000 üst  1.00  .000 üst  .66  .484 
S3 alt  .72  .455  .038 T6A alt   .31  .480  .489 üst  .93  .258 üst  .44  .512 
S4 alt  .79  .412 .045 T7 alt  .10  .310  .001 üst  .97  .186 üst  .48  .509 
S5 alt   .62  .494  .001 T7A alt  .19  .403  .121 üst  .97  .186 üst  .46  .519 
S6 alt  .79  .412  .009 T8 alt  .03  .186  .000 üst  1.00  .000 üst  .72  .455 
S7 alt  .83  .384  .019 T8A alt  .15  .376  .000 üst  1.00  .000 üst  1.00  .000 
G1 alt  .55  .506 .000 T9 alt  .03  .186  .000 üst  .97 .186 üst  .52  .509 
G2 alt  .07  .258  

.001 
T9A alt  .06  .250  

.000 üst  .45  .506 üst  .69  .480 
 

Tablo 9’da 3-4 ya  grubu çocuklar n TCDÖ’nde bulunan tüm maddelere verdikleri 

yan tlara göre, maddelerin ay rt edici gücüne ili kin bilgiler sunulmu tur. Buna göre kimlik 

seviyesine ait tüm maddelerin (K1, K2, K3, K4, K5, K6) ve S2, T6A, T7A adl  maddelerin alt 

ve üst puanlar  aras nda istatistiksel olarak anlaml  farkl klar olmad  görülmektedir.  
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Tablo 10. TCDÖ’nin Her Bir Maddesinin 5 – 7 Ya  Grubu Çocuklar çin Ay rt Edici Gücüne 
li kin Ba ms z Gruplar çin t – Testi Analizi Sonuçlar  

 

a Her bir grup için standart sapma de erleri 0 oldu u için hesaplama yap lamam r. 
 
Tablo 10’da 5-7 ya  grubu çocuklar n TCDÖ’nde bulunan tüm maddelere verdikleri yan tlara 

göre S1, S2, S3, S6 ve S7 adl  maddelerin alt ve üst puanlar  aras nda istatistiksel olarak 

anlaml  farkl klar olmad  görülmektedir. 

 

3.2.2.3. Test – Tekrar Test Güvenirli i 

Test – tekrar test yönteminde ölçek ayn  cevaplay  grubuna iki defa 

uygulanmaktad r. Bu iki uygulamadan elde edilen (gözlemlenen) puanlar aras ndaki 

korelasyon hesaplanmaktad r (Baykul, 2000, 165). 

 
 
 
 

 5 – 7 Ya  Grubu Çocuklar 
Madde 
No Çeyrek  S t test Madde 

No Çeyrek  S t test 

S1 alt  .94  .235 .312 T2 alt  .02 .139 .000 üst  .98 .139 üst  .75 .437 
S2 alt  .96 .194 .563 T3 alt  .06 .235 .000 üst  .98  .139 üst  .79 .412 
S3 alt  .98 .139 .320 T4 alt  .00  .000 .000 üst  1.00  .000 üst  .88  .323 
S4 alt  .90  .298 .022 T5 alt  .10 .298 .139 üst  1.00 .000 üst  .98 .000 
S5 alt  .92  .269 .042 T6 alt  .00 .000 .000 üst  1.00  .000 üst  .96 .194 
S6 alt  1.00 .000(a)  T6A alt  .10 .310 .000 üst 1.00  .000(a) üst  1.00  .000 
S7 alt  .96 .194 .156 T7 alt  .02  .139 .000 üst  1.00 .000 üst  .90  .298 
G1 alt  .90  .298 .022 T7A alt  .04 .209 .000 üst  1.00  .000 üst  .86 .351 
G2 alt  .08 .269 .000 T8 alt  .04 .194 .000 üst  .88 .323 üst  1.00 .000 
G3 alt  .83 .382 .001 T8A alt  .07 .258 .000 üst  1.00 .000 üst  1.00 .000 
G4 alt  .10 .298 .000 T9 alt  .04 .194 .000 üst  .73 .448 üst  1.00 .000 
T1 alt  .00 .000 .000 T9A alt  .00  .000 .000 üst  .33 .474 üst .97 .186 
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Tablo 11. TCDÖ Puanlar n Test – Tekrar Test Uygulama Sonuçlar na Göre Hesaplanan 
Devaml k Katsay lar  

Seviyeler    S r t 

Sabitlik 1. uygulama 6.69 .93 .95  .571 
2. uygulama 6.66 .94 

Güdülenme 1. uygulama 1.78 1.24 .87  .828 
2. uygulama 1.88 1.36 

Tutarl k 1. uygulama 1.75 2.03 .96  1.16 
2. uygulama 1.88 2.09 

 
Tablo 11’de TCDÖ’nin zamana göre de mezli ini s namak amac yla gerçekle tirilen 

ön test ve son test çal malar ndan elde edilen veriler aras ndaki ili kinin katsay  

sunulmu tur. Buna göre, devaml k katsay lar ; sabitlik seviyesi için r=.95, güdülenme 

seviyesi için r=.87 ve tutarl k seviyesi için r=.96 olarak hesaplanm r. 

 

4. Sonuç ve Tart ma  
Okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerinde 1975 y ndan günümüze kadar yap lm  

çal malar incelendi inde, ilk y llarda cinsel geli im ve e itim konusuna hiç de inilmezken, 

seksenli y llardan sonra ara rmalar n az da olsa yap lmaya ba lad  ve giderek artt  

belirlenmi tir (Haktan r, 2005). Ülkemizde ise ancak 1990’l  ve 2000’li y llarda okul öncesi 

dönemde olan çocuklarda cinsiyet özelliklerine ili kin kal pyarg lar n geli imi, toplumsal 

cinsiyet rollerinin geli imi ve cinsiyete dayal  toplumsal rollerin ö renilmesi konulu 

ara rmalar yap lmaya ba lanm r.  

Bu çal mada Toplumsal Cinsiyet Ölçe i’nin ülkemiz için kullan labilirli i test 

edilmi tir. Ara rman n çal ma grubundan elde edilen genel bulgular (aritmetik ortalama ve 

standart sapmalar) ABD’de gerçekle tirilen özgün çal man n sonuçlar na benzerlik 

göstermektedir: 3 ve 4 ya  grubundaki çocuklar kimlik seviyesindeki sorular n büyük bir 

sm na do ru cevaplar vermi tir. Elde edilen bulgular 3 ve 4 ya  çocuklar n kimlik 

seviyesinde bulunan 6 maddeden en az 5 maddeye do ru yan tlar verdi ini göstermektedir; 

buna göre çal ma grubuna dahil edilen 3-4 ya  grubu çocuklar n büyük bir k sm  kendi 

cinsiyetini ve di erlerinin cinsiyetini do ru bir ekilde etiketleyebilmektedir. Ayn  zamanda 

bu sonuçlar dünya üzerinde yap lan di er çal malarda elde edilen sonuçlarla benzerlik 

göstermektedir. Örne in Carter ve Levy (1988), 48.7 ayl k çocuklar n kendileri ve di erlerine 

ili kin toplumsal cinsiyet kimli ini do ru olarak etiketleyebildi ini ancak toplumsal cinsiyetin 

süreklili i ve tutarl  konusunda hatal  cevaplar verdiklerini öne sürmü tür. Tüm ya  
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gruplar  için her bir maddenin aritmetik ortalamas  incelendi inde en yüksek ortalamaya sahip 

maddelerin kimlik ve sabitlik seviyelerindeki maddelerden elde edildi i, en dü ük ortalamaya 

sahip olan maddelerin tutarl k seviyesindeki maddelerden elde edildi i görülmektedir: Buna 

göre do ru olarak cevaplanmas  en kolay seviyelerin kimlik ve sabitlik, do ru olarak 

cevaplanmas  en zor seviyenin ise tutarl k seviyesi oldu u söylenebilir. Bu bulgular 

Kohlberg’in öne sürmü  oldu u diziyi do rulamaktad r. Ancak, sabitlik seviyesi hariç, di er 

seviyeler için hesaplanan ortalama puanlar n ya  ile birlikte sistematik bir biçimde artt  

sonucuna ula lamam r. Literatürde bu sonucu destekleyen (Wehren ve De Lisi, 1983) ve 

toplumsal cinsiyetin geli iminde alternatif bir dizinin olabilece i öne süren (MacKain, 1987) 

çal malar bulunmaktad r. 

Ölçe in geçerli inin s nanmas nda gerçekle tirilen yap  geçerli inin sonucunda, 

kimlik ile sabitlik seviyesi aras nda r=.37, kimlik ile güdülenme aras nda r=.32 düzeyinde 

pozitif yönlü anlaml  bir ili ki oldu u bulgusuna ula lm r. Sabitlik ile güdülenme 

seviyeleri aras nda r=.28, sabitlik ile tutarl k aras nda ise r=.19 düzeyinde pozitif yönlü 

anlaml  bir ili ki oldu u bulgusuna ula lm r. Güdü ile tutarl k seviyeleri aras nda ise 

r=.35 düzeyinde pozitif yönlü anlaml  bir ili ki oldu u görülmü tür. Güdü ile tutarl k 

seviyeleri aras ndaki ili ki (r=.35), güdülenme ile sabitlik seviyeleri aras ndaki ili kiye (r=.28) 

oranla daha yüksek olarak hesaplanm r. Buna göre güdülenme seviyesi tutarl k ile sabitlik 

seviyesi aras nda yer almakla birlikte tutarl k seviyesine daha yak n durmaktad r. Ancak baz  

ara rmac lara göre güdü, sabitlik ve tutarl k seviyeleri aras nda yer almakla birlikte bili sel 

olarak sabitlik seviyesine daha yak n bir konumda yer almaktad r (Taylor, 2004). 

Güvenirlikle ilgili bulgulara ula labilmesi için ise, iç tutarl k ölçümleri kapsam nda, 

Cronbach Alpha güvenirli i ile madde-toplam analizleri kullan lm , de mezlik ölçümleri 

için test-tekrar test güvenirli i i lemleri yap lm r. Ölçme arac n seviyelerine ait Cronbach 

Alpha katsay lar ; kimlik seviyesi için .50, sabitlik seviyesi için .61, güdülenme seviyesi için 

.71, tutarl k seviyesi için (hem k z hem erkek) .91 olarak hesaplanm r. Ölçme arac n iç 

tutarl k katsay lar , ngilizce formun katsay lar  ile yak n bir benzerlik göstermemektedir: 

Türkçe formun iç tutarl k katsay lar n kimlik seviyesi için belirgin olarak daha dü ük, 

tutarl k seviyesi için belirgin olarak daha yüksek oldu u söylenebilir. Madde – toplam 

analizleri sonucunda ise yaln zca 5-7 ya  grubu erkek çocuklar için sabitlik seviyesindeki 

bütün maddeler ile (S1, S2, S3, S4, S5, S6 ve S7) ile güdülenme seviyesindeki üç madde 

(G1,G3 ve G4) ölçme arac ndan ç kar ld  takdirde Cronbach Alpha katsay nda (.89) bir 
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yükselmeye neden oldu u görülmü tür. Buna benzer ekilde de yaln zca 5-7 ya  grubu k z 

çocuklar için sabitlik seviyesindeki tüm maddeler (S1, S2, S3, S4, S5, S6 Ve S7) ile 

güdülenme seviyesindeki G1, G3 ve G4 kodlu maddeler ölçüm arac ndan ç kar ld nda 

ölçüm arac n cronbach alpha katsay nda (.87) bir yükselmeye oldu u görülmü tür.  

TCDÖ’nin her bir maddesinin 3-4 ya  grubu çocuklar için ay rt edici gücüne ili kin 

analiz sonucunda kimlik seviyesine ait tüm maddelerin (K1, K2, K3, K4, K5, K6) ve S2, 

T6A, T7A adl  maddelerin alt ve üst puanlar  aras nda istatistiksel olarak anlaml  farkl klar 

yaratmad  görülmü tür. Bu durum 3-4 ya  grubu çocuklar n kimlik seviyesini tamamlam  

olduklar  göstermektedir. Ayn  analiz 5-7 ya  grubu çocuklar için tekrar edildi inde ise 

çocuklar n TCDÖ’nde bulunan tüm maddelere verdikleri yan tlara göre S1, S2, S3, S6 ve S7 

adl  maddelerin alt ve üst puanlar  aras nda istatistiksel olarak anlaml  farkl klar yaratmad  

görülmü tür. Elde edilen bu sonuç, 5-7 ya  grubu çocuklar n sabitlik seviyesini tamamlam  

olduklar  göstermektedir. 

5-7 ya  grubundan elde edilen bulgulara göre sabitlik ile güdülenme seviyesinde 

bulunan baz  maddelerin bu ya  grubunda bulunan çocuklara yöneltilmemesi halinde ölçe in 

Cronbach Alpha güvenirlik katsay n art  sa lad  görülmektedir. Buna kar n, 5-7 ya  

grubu çocuklar için, tutarl k seviyesindeki maddelerin ölçüm arac ndan ç kar lmas  halinde 

Cronbach Alpha güvenirlik katsay nda herhangi bir art a rastlanmam r. 

Ölçme arac n güvenirli ini s namak için yap lan analizlerden bir di eri test – tekrar 

test güvenirli i olmu tur. Test-tekrar test güvenirli i, sabitlik seviyesi için r=.95, güdülenme 

seviyesi için r=.87, tutarl k seviyesi için r=.97 olarak hesaplanm r. Elde edilen bu 

sonuçlar, ölçme arac n oldukça yüksek bir güvenirlik katsay na sahip oldu unu 

göstermektedir.  

Ara rman n genel sonucu olarak bili sel geli im kuram  temel alan Kohlberg’in 

öne sürmü  oldu u toplumsal cinsiyetin kazan lmas ndaki diziye göre yeniden düzenlenen 

Toplumsal Cinsiyetin De mezli i Ölçme Arac  (Taylor, 2004)’n n yaln zca tutarl k 

seviyesinin 4 – 7 ya  grubu çocuklar için geçerli ve güvenilir oldu unu göstermi tir. 

 
5. Öneriler  

Kohlberg, çocuklar n cinsiyet kimli ini in a ederken birtak m zorluklar ya amas n, 

baz  ara rmac lar n (Freud ve takipçilerinin) iddia etti i gibi, cinsiyete ili kin duygusal 

sorunlar n bir sonucu olmad  vurgular; asl nda, ya anan bu sorun, genel fiziksel 
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kavramlar n sabit tan mlar n oturtulmas nda ya anan zorluklara paraleldir ve çocu un 

bili sel geli im seviyesini tam olarak yans r. Buna ba  olarak, çocuklarda toplumsal 

cinsiyet kimli inin kurulmas n cinsiyete yönelik kal pyarg lar n alg lanmas na da yol 

gösterece i dü ünülmektedir (Mussen, Conger ve Kagan, 1969, s. 503 ; Onur, 1997, s. 188). 

Bu nedenle okul öncesi dönem çocuklar n toplumsal cinsiyete yönelik kal pyarg lar  ile 

toplumsal cinsiyet de mezli i aras ndaki ili kinin ara lmas  bir ba ka ara rma konusu 

olarak önerilebilir. 

Çal ma grubuna dahil edilen üç çocuk “Neden?” sorular na Bem’in (1989) dikkat 

çekti i genital bilgi ile aç kl k getirmi lerdir. Buna yönelik aç klamalar u ekildedir: 

“Memelerinin büyük olmas  laz m.”, “Çünkü benim kukum var.”, “Birinin bebe i olmu sa, O 

zd r.”. Bu cevaplar n tümü 5 ya  grubu çocuklardan elde edilmi tir. Okul öncesi dönem 

çocuklar n genital bilgi düzeyleri ile toplumsal cinsiyet de mezli i aras ndaki ili kinin 

nanmas  bir ba ka ara rma konusu olarak sunulabilir. 

Toplumsal Cinsiyet De mezli i Ölçe i’nin tutarl k a amas nda yer alan bir 

maddede (Bir erkek çocuk oyuncak bebek ile oynarsa, k z m  olur?) çocuklar n küçük bir 

sm  ara rmac ya “K z bebekle mi?” sorusunu yöneltmi tir. Bunun, çal ma grubu dahilinde 

bulunan okul öncesi e itim kurumlar na ait s flarda genellikle oyuncak bebeklerin k z 

olmas  varsay  ile aç klanabilece i dü ünülebilir. Okul öncesi dönemde çocu un içinde 

bulundu u ortam n çe itli uyaranlar yönünden zengin olmas  önem kazanmaktad r. Bu 

nedenle s flardaki evcilik kö elerinde her iki cinsiyete ait bebeklerin ve onlara ait giysilerin 

varl  ya da yoklu u toplumsal cinsiyet de mezli inin s nanmas nda bir ba ka de ken 

olarak ele al nabilir. 
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Extended Abstract 
 

Rationale of the study:  Gender has been a (research) interest for social psychology 
as it investigates people's social lives and every aspect of their social behaviors; and for 
educational sciences because of classification period and its relationship with social learning 
(Dökmen, 2004, s.31). For this reason, there are a lot of different approaches (psychoanalytic 
theory, social learning theory, cognitive development theory and gender schema theory) 
trying to clarify the context and the development of gender and the variables it is related to. 
Kohlberg's views are referred to be the first ones that presented a cognitive approach while 
explaining gender development and cognitive development theory is acknowledged as the 
most effective judgment (Bem, 1989; Szkrybalo, 1998). Kohlberg suggested that gender 
development follows three sequential stages. These are gender identity/ labeling, gender 
stability over time and gender consistency across situations. A child who reached third stage, 
gender consistency across situations is identified to have gender constancy (Hollander, 2001).  

The purpose of the study: The aim of this research is to do linguistic equivalency, 
validity-reliability studies of Gender Constancy Scale (2004) which is reorganized according 
to the stages of acquiring gender constancy suggested by Kohlberg, based on cognitive 
development theory. 

Method:  In this study, survey method was used. Gender Constancy Scale was used 
for data collection. The instrument was formed by using the items of the validated scales 
developed by Frey and Taylor, Slaby and Frey and Emmerich et. al. The original form of the 
scale is in English. The scale has fours sub-scales: Identity, Stability, Motivation and 
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Consistency.  The  levels  of  motivation  and  consistency  consist  of  close  –  ended  and  open  –  
ended interview items. Firstly, the linguistic equivalence studies of the instrument were done 
and then, individual administrations were conducted. The participants of the study were 300 
children aged among 3 to 7 and randomly selected from kindergartens, day-care centers of the 
universities and primary schools around those universities within the Istanbul City, in 2006-
2007 educational year. For all groups, administrations were done between February 2007 – 
April  2007.  Before  administering  the  scale,  necessary  permission  documents  were  gathered  
from government agencies and then, with this documents, the schools were visited and 
appropriate dates and times for administration were appointed. Moreover, the individual 
interview rooms of the schools were also determined which are convenient for the 
administrations. Each child was tested individually in a private room of their kindergarten, 
day-care  center  of  the  university  or  school  by  the  researcher.  The  reliability  study  of  the  
Gender Constancy Scale was investigated with means of levels of the measurement scale, 
standard deviation values, results of test-retest, and conformity coefficients between the 
independent observers, internal consistency coefficients and item-correlation analysis and 
construct validity works were done to reach validity of the measurement scale. 

Discussions and Results: Internal  consistency  coefficients  of  the  adopted  
measurement scale and the English one do not show a similarity: Cronbach Alpha coefficients 
for identity level .50, for stability level .61, for motivation level .71, for consistency level 
(both girls and boys) .91. It is found that the Turkish scale’s internal consistency coefficients 
for the identity level are significantly lower and it is significantly higher for the general 
consistency. Conducting item-total statistics, which is used as a way to determine scale’s 
items’ reliability and validity, has shown that when some items were deleted from the scale, 
the Cronbach’s Alpha value has increased. However, since this was a study of adaptation of a 
scale, none of the items have been deleted from the adopted scale. Findings of the study 
suggest that consistency level of Gender Constancy Scale is only valid and reliable for 4 – 7 
age group children.  
 


