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SUMMARY

Objectives: The aim of present study is to determine
validity and reliability of the Quality of Parent-Adolescent
Relationship Scale developed by Wissink, Dekovicand
Meijer (2006) for university students. Method: For this-
purpose, Multidimensional Anger Scaleand UCLA
Loneliness Scale with the Quality of Parent-Adolescent
Relationship Scale were administered to 402 university
students whose age are 17-25. Results: The results of
confirmatory factor analysis and exploratory factor
analysis showed that, the quality of parent-adolescent
relationship scale is valid and reliable for university stu-
dents. Discussion: The scale can be qualifiedto be used in
developmental and clinical psychology studies as a scale
which is realiable, valid and practical on the grounds of
its shortness, its ability to evaluate mother and father
seperately, its facility to score and interpret.

Key Words: Quality of Parent-Adolescent Relationship,
reliability, validity.

ÖZET

Amaç:Bu çalýþmanýn amacý Wissink, Dekovicve Meijer,
(2006) tarafýndan geliþtirilmiþ olan Ebeveyn-Ergen Ýliþki
Niteliði Ölçeði'nin üniversite öðrencileri için geçerlik ve
güvenirliðini belirlemektir. Yöntem: Çalýþmanýn amacý
doðrultusunda 17-25 yaþ arasýnda 402 (243 kadýn ve 159
erkek) üniversite öðrencisine ulaþýlmýþ ve Ebeveyn-Ergen
Ýliþki Niteliði Ölçeði'nin yaný sýra Çok Boyutlu Öfke Ölçeði
ve UCLA- Yalnýzlýk Ölçeði de kullanýlmýþtýr. Bulgular:
Yapýlan doðrulayýcý faktör analizi, açýmlayýcý faktör anal-
izi ve çeþitli geçerlik analizleri sonucunda Ebeveyn-Ergen
Ýliþki Niteliði Ölçeði'nin üniversite öðrencileri için kul-
lanýlabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduðu
söylenebilir. Sonuç: Ölçek; kýsa olmasý, anne ve babaya
iliþkin ayrý ayrý deðerlendirme yapabilme olanaðý saðla-
masý, puanlama ve yorumlama kolaylýðý gibi özellikleri
nedeniyle geliþim psikolojisi ve klinik psikoloji alanýndaki
çalýþmalarda kullanýlabilecek, geçerli, güvenilir ve pratik
bir ölçek olarak deðerlendirilebilir. 

Anahtar Sözcükler: Ebeveyn-Ergen iliþki niteliði, geçer-
lik, güvenirlik.
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GÝRÝÞ

Bireylerin ebeveynleriyle olan iliþkilerinin psikolo-
jik iyilik halleri ile iliþkisi günümüzde dikkat çeken
bir konudur. Bebeklikten itibaren baðlanma
kavramýyla baþlayan bu iliþki, çocukluk ve ergenlik
dönemine kadar pek çok evreyi içermektedir.
Ergenin anne-babasýyla olan iliþkisinin niteliði de
bu baðlamda araþtýrýlan konulardan biridir ve bu
noktada öncelikle ebeveyn davranýþlarýna odak-
lanýlmýþtýr. Ebeveyn davranýþlarý destek ve kontrol
olmak üzere iki boyutta incelenmekte; ebeveynin
destekleyici tutumu olumlu sonuçlara neden
olmaktadýr (Dekovic 1999). Ebeveynin destekleyici
tutumu, biliþsel geliþim, yetiþkin koþullarýna uyum,
ahlaki davranýþlar, iç kontrol odaðý, kendine saygý,
araçsal yeterlik ve çocuk ya da ergenin akademik
baþarýsýyla iliþkilidir (Gecas ve Seff 1990).
Ebeveynin kontrolcü davranýþlarý ise kontrol
biçimine baðlý olarak tanýmlanmaktadýr. Ebeveynin
katý kontrolü (Örn; korkutma, fiziksel cezalandýr-
ma) olumsuz geliþimsel sonuçlara neden olurken,
otoriter kontrol (Örn; mantýða dayalý ve açýklayýcý)
olumlu sonuçlar doðurmaktadýr (Gecas ve Seff
1990). 

Ebeveyn-ergen iliþki niteliði ise, ebeveyn
davranýþlarýndan daha geniþ bir anlama sahiptir.
Ebeveyn davranýþlarý, ebeveynlik sorumluluklarý
yerine getirilirken çocukla etkileþimde somut ve
hedefe yönelik davranýþlardan bahsederken,
ebeveyn ve çocukarasýndaki iliþki niteliði, ebeveyn
ile çocuðun arasýndaki iliþki geçmiþinden kay-
naklanan tutumlarý ifade eder(Darling ve Steinberg
1993). Ergenin geliþiminde ebeveyn-ergen iliþki
niteliðinin, ebeveyn davranýþlarýna göre daha
önemli olduðu görülmektedir (Wissink, Dekovic ve
Meijer 2006). Örneðin, Dekovic, Janssens ve Van
(2003) tarafýndan yapýlan bir çalýþmada, ergenlerde
görülen antisosyal davranýþlarda ebeveyn-ergen
iliþki niteliðinin ebeveyn davranýþlarýna göre daha
etkili olduðu sonucuna ulaþýlmýþtýr.

Ebeveyn ergen iliþki niteliðinde ebeveyn ve ergen
arasýndaki iliþki üç boyutta deðerlendirilmektedir.
Ýlk boyut "açýklama"dýr ve bu boyut ergenin ebevey-
nine açýklýðýnýn derecesini belirlemektedir
(Wissink ve ark. 2006). Ýkinci boyut "olumlu
ebeveyn-ergen iliþki niteliði" dir. Bu boyut, iliþkide-
ki yakýnlýðý ve doyumu deðerlendirmektedir.
Üçüncü boyut ise "olumsuz ebeveyn-ergen iliþki

niteliði" dir ve iliþkideki çatýþmayý ve düþmanlýðý
deðerlendirmektedir (Furman ve Buhrmester 1996,
Furman ve Buhrmester 1985).

Dekovic'e (1999) göre ebeveynleriyle yüksek oran-
da çatýþma yaþayan ergenlerin, ebeveynleriyle
olumlu iliþkileri azalmaktadýr. Çatýþma ve ebeveyn-
ergen iliþki niteliði eþzamanlý deðerlendirildiðinde,
olumsuz ebeveyn-ergen iliþkisinin ergen üzerinde
çatýþmanýn kendisinden daha etkili olduðu
söylenebilir. Ayrýca ergen ve ebeveyn arasýndaki
olumsuz iliþki niteliðin dýþsallaþtýrma problemler-
ine neden olduðu da bilinmektedir. 

Ergenlerin ebeveynleriyle iliþkilerinin kötü olmasý
ergenin duygusal ve davranýþsal sorunlar yaþamasý-
na neden olmakta, onlarýn psikolojik iyilik hallerini
olumsuz etkilemektedir (Wang, Liu ve Wang 2013).
ÖrneðinHojat (1982), anne babalarýnýn kendilerine
yeterince zaman ayýrmadýðýný, ebeveynlerinin
kendilerini anlamadýðýný ve ebeveynlerinden gerek-
tiðinde yardým isteyemediklerini belirten ergen-
lerin yetiþkinliklerinde daha çok yalnýzlýk deneyim-
lediklerini vurgulamýþtýr. Ergenlerde yalnýzlýk
üzerinde arkadaþ ve ailenin rolünün deðer-
lendirildiði bir çalýþmada, aile yapýsýnýn yalnýzlýðý
deðerlendirmede ikinci en güçlü etmen olduðu
sonucuna ulaþýlmýþtýr (Uruk ve Demir 2003).
Olumlu ebeveyn davranýþlarý (kabul ve özgürlük
gibi) hem ebeveyn iliþkili ve akran iliþkili yalnýzlýðýn
azalmasýný saðlamakta hem de kiþiler arasý iliþki
problemlerinin azalmasýna neden olmaktadýr
(Scharf, Wiseman ve Farah 2011). Ebeveyn desteði
ve ergen yalnýzlýðý arasýndaki iliþkinin incelendiði
baþka bir çalýþmada da, hem baba hem de anne
desteðinin yalnýzlýkla negatif yönde iliþkili olduðu
sonucuna ulaþýlmýþtýr (vanRoekel ve ark. 2011).

Ebeveynle iliþkinin kötü olmasýnýn yarattýðý olum-
suz duygulardan biri de; ayný zamanda davranýþsal
boyutu da bulunan öfke'dir.Genel aile iþlevlerinde
yetersizlik ve ebeveynin ergene yeterli ilgiyi
gösterememesi ile ergende görülen öfke
davranýþlarý arasýnda iliþki mevcuttur. Ayrýca öfke
ifadesi gösteren ergenlerin ailelerinin de sürekli
öfke, içe yönelik öfke ve dýþa yönelik öfke
sergiledikleri bilinmektedir (Avcý ve Güçray,
2010).Ergenlerdeki öfke ve düþmanlýk duygularý ile
baðlanma stilleri ve algýlanan ebeveyn yetiþtirme
stilleri arasýndaki iliþkilerin incelendiði bir çalýþma-
da, öfke ve düþmanlýk derecesi ile olumsuz ebeveyn
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yetiþtirme stilleri arasýnda iliþki vurgulanmaktadýr
(Muris ve ark.2004). Jackson ve arkadaþlarý'-
da(2011), ebeveynleriyle çatýþmalý iliþkilere sahip
olan depresif ergenlerin yüksek oranda öfke
ifadeleri gösterdiðini belirtmektedir.

Yukarýda aktarýlan literatürden de anlaþýlacaðý gibi,
ergen geliþimi ve ruh saðlýðý açýsýnda ebeveyn-
ergen iliþkisi önemli birkonudur. Dolayýsýyla bu
iliþkinin niteliðinin ölçümü de önem kazanmak-
tadýr. Bu çalýþmanýn amacý da, Wissink ve
arkadaþlarý (2006) tarafýndan geliþtirilmiþ olan
Ebeveyn-Ergen Ýliþki Niteliði Ölçeði'nin üniversite
öðrencileri için geçerlik ve güvenirliðini belirlemek-
tir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Örneklem

Araþtýrmanýn örneklemi Ankara (Hacettepe,
ODTÜ, Ankara ve Gazi Üniversitesi) ve Kýrýkkale
(Kýrýkkale Üniversitesi) illerinde bulunan devlet
üniversitelerinde okumakta olan toplam 402 (243
kadýn ve 159erkek) öðrenciden oluþmaktadýr. Yaþ
aralýðý 17-25, yaþ ortalamasý 20.59'dur (ss= 1.85).
Öðrencilerin %41.8'inin annesi ilköðretim,
%34.3'ünün annesi ortaokul-lise, %20.6'sýnýn
annesi üniversite mezunudur ve %3.3'ü ise
annesinin eðitim durumunu bildirmemiþtir. Öðren-
cilerin ailelerinin aylýk geliri 500 TL ile 20.000 TL
arasýnda deðiþmektedir.

Kullanýlan Ölçme Araçlarý

Araþtýrmada Ebeveyn-Ergen Ýliþki Niteliði
Ölçeði'nin yanýsýra, daha önce geçerlik ve güvenir-
lik çalýþmalarý yapýlmýþ olan UCLA-Yalnýzlýk
Ölçeði ve Çok Boyutlu Öfke Ölçeði'nin Öfke
Belirtileri, Kiþilerarasý Öfke Tepkileri ve Öfke ile
Ýliþkili Davranýþlar alt boyutlarý kullanýlmýþtýr.

Demografik Bilgi Formu.Katýlýmcýlarýn yaþ, cin-
siyet, okuduklarý üniversite, fakülte, bölüm, anne
eðitim düzeyi ve gelir düzeyi gibi demografik bilgi-
lerini belirlemek amacýyla araþtýrmacýlar tarafýndan
hazýrlanmýþ bir formdur. 

Ebeveyn-Ergen Ýliþki Niteliði Ölçeði.Wissink ve
arkadaþlarý (2006) tarafýndan geliþtirilmiþ olan
ölçeðin Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik

çalýþmasý ilköðretim ve ortaöðretim öðrenci-
lerinden oluþan iki farklý örneklem üzerinde
yürütülmüþtür (Duru, Uçanok ve Topçu 2014).
Toplam 18 maddeden oluþan 5 dereceli Likert tipi
bir ölçektir. Ölçekte her bir madde, hem anne hem
de baba için ayrý ayrý deðerlendirilmekte ve her iki
ebeveyn için de ayrý puanlar elde edilmektedir.
Yapýlan faktör analizi sonucunda hem anne hem de
baba deðerlendirmesi için "olumlu ebeveyn-ergen
iliþkisi" (Ör: Annenizle…Babanýzla….. olan
iliþkiniz ne kadar iyi?, Annenizle….. Babanýzla…..
aranýzda iþlerin gidiþ biçiminden ne kadar mut-
lusunuz?), "olumsuz ebeveyn-ergen iliþkisi" (Ör:
Annenizle..…Babanýzla…..birbirinize ne kadar
sinirlenir ya da kýzarsýnýz?,
Annenizle…Babanýzla….. ne kadar tartýþýrsýnýz?)
ve "açýklama" (Ör: Annenize…Babanýza…..
arkadaþlarýnýzýn kimler olduðundan ne kadar
bahsedersiniz?, Annenize…Babanýza…..kapýdan
çýktýðýnýzda nereye gittiðinizden ne kadar
bahsedersiniz?) olmak üzere üç boyut elde
edilmiþtir. Cronbach alfa güvenirlik katsayýlarý
ilköðretime devam eden ergenler için .89 ile .94;
ortaöðretime devam eden ergenler içinse .82 ile .92
arasýnda deðiþmektedir. Ölçeðin ilköðretim ve
ortaöðretime devam eden ergenler için geçerli ve
güvenilir olduðu bildirilmektedir (Duru, Uçanok ve
Topçu 2014).

UCLA-Yalnýzlýk Ölçeði. Bireyin algýladýðý yalnýzlýk
derecesini belirlemek amacýyla geliþtirilmiþ 1-4
arasý Likert tipi puanlanan 20 maddelik bir ölçektir
(Russell, Peplau ve Cutrona, 1980). Yüksek puan-
lar yalnýzlýðýn yoðun olarak yaþandýðýnýn gösterge-
sidir. Türkçe uyarlama çalýþmasý üniversite öðrenci-
leri üzerinde Demir (1989) tarafýndan yapýlmýþ;
Cronbach alfa güvenirlik katsayýsý .96, test-tekrar
test güvenirliði ise .94 (p< .001) olarak belirlen-
miþtir. Ölçeðin geçerli ve güvenilir olduðuna iliþkin
yeterli bulgu mevcuttur (Demir 1989). 

Çok Boyutlu Öfke Ölçeði.Ýnsanlarýn öfke konusun-
daki duygu, düþünce ve tutumlarýný belirlemek
amacýyla Balkaya ve Þahin (2003) tarafýndan
geliþtirilen ve 1-5 arasý Likert tipi puanlanan bir
ölçektir. "Öfkeye Ýliþkin Belirtiler", "Öfkeye Yol
Açan Etmenler", "Öfke ile Ýliþkili Düþünceler"
"Kiþilerarasý Öfke Tepkileri"ve"Öfkeyle Ýliþkili
Davranýþlar" olmak üzere 5 boyuttan oluþmaktadýr.
Mevcut çalýþmada ölçeðin Öfkeye Ýliþkin Belirtiler
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(14 madde, = .83 ), Kiþilerarasý Öfke Tepkileri (47
madde,   = .93) ve Öfkeyle Ýliþkili Davranýþlar (26
madde,  = .83) olmak üzere üç alt boyutu kul-
lanýlmýþtýr. Ölçeðin geçerli ve güvenilir olduðuna
iliþkin yeterli bulgu mevcuttur (Balkaya ve Þahin
2003).

Ýþlem

Ölçeklerin doldurulmasý öncesinde katýlýmcýlara
araþtýrmanýn amacý hakkýnda bilgi verilmiþ, çalýþ-
maya katýlýmýn gönüllülük esasýna baðlý olduðu vur-

gulanarak "Bilgilendirilmiþ Onam Formu" doldur-
tulmuþtur. Sýra etkisini kontrol etmek amacýyla;
baþta demografik form sabit kalmak üzere diðer
ölçekler farklý sýralarda dizilerek bireylere uygulan-
mýþtýr ve uygulama yaklaþýk olarak 15-20 dk.sür-
müþtür. Çalýþma için ilgili üniversitenin Etik
Kurulu'ndan gerekli izin belgesi alýnmýþtýr. Ýstatis-
tik analizler öncesinde verilerin normal daðýlýmý
saðlayýp saðlamadýðý kontrol edilmiþ ve uç gruplar-
da bulunan bireyler araþtýrma dýþýnda tutulmuþtur.

Tablo 1. Ebeveyn-Ergen Ýliþki Niteliði Ölçeði-Ergen Formu Anne Deðerlendirmesi Faktör Yapýsý

Faktör Yükleri Madde Toplam 
Korelasyonlarý

Madde No I. II. III.

1 .71 .77***

2 .74 .77***

3 .82 .83***

4 .75 .76***

5 .79 .80***

6 .70 .77***

7 .82 .81***

8 .83 .81***

9 .81 .80***

10 .54 .85***

11 .42 .83***

12 .48 .81***

13 .84 .81***

14 .88 .80***

15 .90 .80***

16 .81 .85***

17 .78 .83***

18 .81 .81***

Açýklanan varyans 38.18 24.02 6.55

Özdeðer 6.87 4.32 1.18

Cronbach alfa güvenirlik katsayýsý .88 .92 .90

*p< .05,    **p< .01,    ***p< .001

Faktör 1: Açýklama, Faktör 2: Olumsuz Anne Ýliþkisi, Faktör 3: Olumlu Anne Ýliþkisi



BULGULAR

I. Geçerlik Bulgularý

Açýmlayýcý ve Doðrulayýcý Faktör Analizi (Yapý
Geçerliði)

Ölçeðin yapý geçerliðini belirlemek amacýyla önce-
likle ölçeðin her iki deðerlendirmesi (anne ve baba)
için ayrý ayrýaçýmlayýcýfaktör analizi yapýlmýþtýr.
Faktör analizleri öncesinde maddeler arasýndaki
korelasyon matrisinin faktör analizine uygun-
luðunu test etmek amacýyla KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin) deðerleri kontrol edilmiþ ve bu deðerlerin
her iki deðerlendirme için de .89 olduðu
görülmüþtür.KMO deðerinin .60'dan az olmasý fak-
tör analizine devam edilemeyeceði anlamýna
gelmektedir (Worthington ve Whittaker, 2006).
Buna ek olarak BartlettSphericity testi yapýlmýþ ve
verilerin hem anne deðerlendirmesi (?2= 53.02.83,
sd= 153, p< .001)hem de baba deðerlendirme-
si(?2= 5090.44.57, sd= 153, p< .001) için anlamlý
farklýlýk gösterdiði tesbit edilmiþtir. Böylece,ana
bileþenler (principal components) yöntemi ve vari-
max dönüþtürmesine göre faktör analizleri uygu-
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Tablo 2. Ebeveyn-Ergen Ýliþki Niteliði Ölçeði-Ergen Formu Baba Deðerlendirmesi Faktör Yapýsý

Faktör Yükleri Madde Toplam 
Korelasyonlarý

Madde No I. II. III.

1 .56 .74***

2 .65 .76***

3 .78 .81***

4 .80 .75***

5 .74 .79***

6 .63 .70***

7 .82 .85***

8 .80 .84***

9 .78 .83***

10 .69 .81***

11 .62 .72***

12 .67 .77***

13 .84 .85***

14 .87 .88***

15 .91 .91***

16 .83 .84***

17 .73 .76***

18 .84 .85***

Açýklanan varyans 36.25 24.39 6.28

Özdeðer 6.52 4.39 1.13

Cronbach alfa güvenirlik katsayýsý .92 .89 .85

*p< .05,    **p< .01,    ***p< .001

Faktör 1: Olumsuz Baba Ýliþkisi, Faktör 2: Olumlu Baba Ýliþkisi, Faktör 3: Açýklama



lanmýþtýr. Ýlk uygulamada, ölçeðin anne deðer-
lendirmesi için özdeðeri(eigenvalue) 1'in üzerinde
olan 3 faktör bulunmuþtur. Ayný analizden elde
edilen scree-plot grafiðinin de 3 faktörlü yapýyý
iþaret etmesi nedeniyle anne deðerlendirmesi için
bu çözümleme kabul edilmiþtir. Baba deðer-
lendirmesi içinse ilk uygulamada özdeðeri1'in
üzerinde olan 4 faktörlü bir yapý belirlenmiþ, ancak
scree-plot grafiðinin 3 faktöre iþaret etmesi
nedeniyle ikinci bir analiz yapýlarak üç faktörlü
çözümlemeye gidilmiþtir. Bu analizler sýrasýnda
yükleme deðeri .30'un üzerinde olan maddeler ilgili
faktörlere yerleþtirilmiþtir. Ölçeðin faktörler içeri-
sine giren maddeleri, açýkladýklarý varyans,
özdeðerleri ve Cronbach alfa güvenirlik katsayýlarý
anne deðerlendirmesi için Tablo 1'de; baba deðer-
lendirmesi içinse Tablo 2'de verilmektedir.

Tablo 1 ve Tablo 2'de görüldüðü gibi, ölçeðinhem
anne deðerlendirmesi hem de baba deðer-
lendirmesinde "Açýklama", "Olumsuz anne/baba
iliþkisi" ve "Olumlu anne/baba iliþkisi" olmak üzere
üç faktörlü bir yapý elde edilmiþtir. Bu faktörlerin
her biri 6 maddeden oluþmaktadýr ve anne deðer-
lendirmesinde toplam varyansýn %69'unu, baba
deðerlendirmesinde ise toplam varyansýn %67'sini
açýklamaktadýr. 

Çalýþmada, açýmlayýcý faktör analizi sonucunda
elde edilen bu üç faktörlü modelin doðrulanýp
doðrulanmadýðýný belirlemek amacýyla,anne deðer-
lendirmesi ve baba deðerlendirmesi için ayrý ayrý
doðrulayýcý faktör analizi deyapýlmýþtýr. LISREL

8.51 paket programý kullanýlarak yapýlan analiz
sonucunda elde edilen uyum deðerleri, anne deðer-
lendirme ve baba deðerlendirme için þu þekilde
belirlenmiþtir: 

Ebeveyn-ergen iliþki niteliði anne deðerlendirme
için: X2= 429.50df=127 (p< .001), X2/df=3.38,
RMSA= .07, GFI= .89, AGFI= .86,  NFI= .91,
NNFI= .92, CFI= .93, IFI= .94, ECVI= 1.29
(1.29< 13.67).

Ebeveyn-Ergen iliþki niteliði baba deðerlendirme
için: X2= 439.56df= 128 (p< .001),  X2/df= 3.43,
RMSA= .07, GFI= .89, AGFI= .85,  NFI= .91,
NNFI= .92, CFI= .93, IFI= .93, ECVI= 1.31
(1.29<13.06).

a) Ölçüt Baðýntýlý Geçerlik

Ebeveyn-Ergen Ýliþki Niteliði Ölçeði faktörlerinden
oluþturulan alt ölçekler ileUCLA-Yalnýzlýk Ölçeði,
Öfkeye Ýliþkin Belirtiler, Kiþilerarasý Öfke Tepkileri
ve Öfkeyle Ýliþkili Davranýþlar boyutlarýarasýndaki
korelasyon katsayýlarý Tablo 3'de verilmektedir.

Tablo3'de görüldüðü gibi Ebeveyn-ergen Ýliþki
Niteliði Ölçeði anne deðerlendirme ve baba deðer-
lendirme alt ölçekleri ile UCLA Yalnýzlýk Ölçeði
arasýndaki korelasyon katsayýlarý .17 (p< .001) ile -
.25 (p< .001) arasýnda deðiþmektedir. Bu katsayýlar
öfkeye iliþkin belirtiler boyutu için .23 (p < .001) ile
-.12 (p< .01), kiþilerarasý öfke tepkileri boyutu için
.21 (p < .001) ile -.15 (p< .01) ve öfkeyle iliþkili
davranýþlar boyutu içinse .26 (p< 001) ile -.11 (p<
.01) arasýnda deðiþmektedir.
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Tablo 3. Deðiþkenler arasý korelasyon katsayýlarý (n= 402)

Öfkeye Ýliþkin Kiþilerarasý Öfkeyle Ýliþkili

Belirtiler Öfke Tepkileri Davranýþlar UCLA

Yalnýzlýk

Açýklama (Anne) -.02 -.04 -.11** -.20***

Olumsuz Anne-Ergen Ýliþkisi .23*** .21*** .26*** .17***

Olumlu Anne-Ergen Ýliþkisi -.07 -.12** -.10* -.25***

Açýklama (Baba) -.02 -.06 -.08 -.18***

Olumsuz Baba-Ergen Ýliþkisi .20*** .18*** .21*** .10*

Olumlu Baba-Ergen Ýliþkisi -.12** -.15** -.05 -.16***

*p< .05,    **p< .01,    ***p< .001



b) Ayýrdedici Geçerlik

Ölçeðin geçerliðine ait daha fazla bilgi elde ede-
bilmek amacýyla,yalnýzlýk puanlarý ve toplam öfke
puanlarý düþük ve yüksek olan bireylerin ebeveyn-
ergen iliþki niteliði puanlarýnýn karþýlaþtýrýldýðý bir
uç grup analizi yapýlmýþtýr. Bu amaç doðrultusunda
UCLA-Yalnýzlýk Ölçeði puan ortalamasýndan
(34.42) bir standart sapma (10.94) yüksek puan
alanlar "yalnýzlýk düzeyi yüksek"(45.00); bir stan-
dart sapma düþük puan alanlar ise "yalnýzlýk düzeyi
düþük" (23.00) olarak adlandýrýlmýþtýr. Benzer þek-
ilde öfke toplam puanlarý ortalamadan (247.91) bir
standart sapma (37.29) yüksek olanlar "öfke puan-
larý yüksek" (285.00) bir standart sapma düþük
olanlar ise "öfke puanlarý düþük" (211.00) olarak
adlandýrýlmýþtýr. Yapýlan t-testi analizi sonuçlarý
Tablo 4'de görülmektedir.

Tablodan da anlaþýlacaðý gibi, yalnýzlýk puaný düþük

olan bireylerin ebeveyn ergen iliþki niteliði
ölçeðinin hem anne deðerlendirme hem de baba
deðerlendirme formlarýndaki "açýklama", ve "olum-
lu iliþki" boyutlarýndan daha yüksek puan aldýklarý
görülmektedir. Yalnýzlýk puaný yüksek olan bireyler
ise "olumsuz anne-ergen iliþkisi" boyutundan yük-
sek puan alýrken, "olumsuz baba-ergen iliþkisi"
boyutunda gruplar arasý anlamlý bir farklýlýða rast-
lanmamýþtýr. Öfke puanlarý açýsýndan bakýldýðýnda
ise; öfke puanlarý yüksek olan bireylerin "olumsuz
anne-ergen iliþkisi" ve "olumsuz baba-ergen iliþkisi"
puanlarýnýn daha yüksek; "olumlu anne-ergen iliþk-
isi" ve "olumlu baba-ergen iliþkisi" puanlarýnýn ise
daha düþük olduðu görülmektedir. Anne/baba açýk-
lama boyutlarýnda ise gruplar arasý anlamlý bir fark-
lýlýk mevcut deðildir.

II. Güvenirlik Bulgularý

Ölçeðin Cronbach alfa güvenirlik katsayýlarý; "anne
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Tablo 4. Yalnýzlýk puanlarý düþük ve yüksek bireyler ile öfke puanlarý düþük ve yüksek bireylerin ebeveyn-ergen
iliþki niteliði açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

UCLA < 23 UCLA > 45

n= 61 N= 84

x ss x ss t

Açýklama (Anne) 21.47 5.83 17.69 5.72 3.88***

Olumsuz Anne-Ergen Ýliþkisi 11.31 5.37 13.72 5.68 2.60**

Olumlu Anne-Ergen Ýliþkisi 23.56 4.74 19.23 5.20 5.21***

Açýklama (Baba) 18.03 5.78 14.56 5.53 3.63***

Olumsuz Baba-Ergen Ýliþkisi 11.41 6.18 12.93 5.88 1.50

Olumlu Baba-Ergen Ýliþkisi 19.92 5.85 16.51 5.52 3.55***

Öfke< 211 Öfke > 285

n= 64 n= 73

x ss x ss t

Açýklama (Anne) 21.21 5.46 20.08 6.17 1.44

Olumsuz Anne-Ergen Ýliþkisi 10.05 4.50 14.86 5.94 5.38***

Olumlu Anne-Ergen Ýliþkisi 23.20 5.52 20.88 5.89 2.39**

Açýklama (Baba) 16.49 6.04 15.85 6.00 .62

Olumsuz Baba-Ergen Ýliþkisi 10.17 5.14 14.81 6.68 4.58***

Olumlu Baba-Ergen Ýliþkisi 18.91 5.91 16.20 5.76 2.70**

**p< .01,    ***p< .001



açýklama" için ?= .88,"olumsuz anne iliþkisi" için
?= .92 ve "olumlu anne iliþkisi" için ?= .90 olarak
belirlenmiþtir. Bu deðerler "baba açýklama" için ?=
.85, "olumsuz baba iliþkisi" için ?= .92 ve "olumlu
baba iliþkisi" için ?= .89'dur.

Ölçeðin güvenirliðine iliþkin daha fazla kanýt elde
etmek içinmadde toplam korelasyonlarýna da
bakýlmýþtýr. Sonuçlar Tablo 1 ve Tablo 2'de
görülmektedir. Tablolarda görüldüðü gibi ölçeðin
her bir alt boyutu ile o alt boyutu oluþturan mad-
delerin korelasyon katsayýlarý anne deðerlendirme-
si için .85 (p< .001) ile .76 (p< .001) arasýnda; baba
deðerlendirmesi için ise .91 (p< .001) ile .70 (p<
.001) arasýnda deðiþmektedir. 

TARTIÞMA

Yukarýda aktarýlan bulgular deðerlendirildiðinde,
Ebeveyn-Ergen Ýliþki Niteliði Ölçeði'ninüniversite
öðrencileri için ülkemizde kullanýlabilecek, geçerli
ve güvenilir bir ölçek olduðu söylenebilir. Yapýlan
açýmlayýcý faktör analizleri sonucunda, ölçeðin hem
orijinal yapýsý(Wissink ve ark. 2006) ile hem de
Duru ve arkadaþlarý'nýn (2014) ilköðretim ve
ortaöðretim öðrencileri için belirlemiþ olduklarý üç
faktörlü yapý ile birebir uyuþtuðu ve üniversite
öðrencileri için de geçerli olduðu belirlenmiþtir.
Ölçek maddelerinin oldukça yüksek katsayýlar ile
alt ölçeklere yüklendikleri dikkati çekmektedir.
Bilindiði üzere faktör yük deðeri, maddelerin fak-
törlerle olan iliþkilerini açýklayan bir katsayýdýr ve
bu deðerin yüksek olmasý o maddenin söz konusu
faktörle güçlü bir þekilde iliþkisi olduðu anlamýna
gelmektedir. Bu yük deðerlerinin .71 ve üzerinde
olmasý "mükemmel" olarak deðerlendirilmektedir
(Çokluk ve ark. 2012) ve mevcut çalýþmada da mad-
delerin pek çoðu bu deðerin üzerindedir.

Açýmlayýcý faktör analizi sonucunda elde edilen üç
faktörlü yapýnýn test edilmesi amacýylaveriler
üzerinde bir de doðrulayýcý faktör analizi
yapýlmýþtýr. Bir ölçme aracýnýn doðrulayýcý faktör
analiziyle test edilmesi esnasýnda verilerin uyu-
munu sýnamak için kullanýlan deðer X2deðeridir ve
bu deðerin anlamlý olmasý ilk uyum göstergesinin
saðlandýðý þeklinde yorumlanmaktadýr (Çokluk ve
ark. 2012). Bu çalýþmada da anne deðerlendirme
için X2= 429.50 (p< .001), baba deðerlendirme
için X2= 439.56 (p< .001) olarak belirlenmiþtir.

Bir diðer dikkat edilmesi gereken durum X2'nin
serbestlik derecesine oranýdýr. Bu oranýn 3'ün altýn-
da olmasý mükemmel, 5'in altýnda olmasý ise kabul
edilebilir düzeyde uyumun göstergesi olarak deðer-
lendirilmektedir (Sümer 2000, Çokluk ve ark.
2012). Ölçekte bu deðer anne deðerlendirme için
(X2/df), = 3.38, baba deðerlendirme içinse (X2/df),
= 3.43olarak belirlenmiþtir.Ayrýca, verilerin uyu-
munu deðerlendirmek için kullanýlan RMSEA
(RootMeanSquare of Approximation), AGFI
(Adjustedgoodness of fit), GFI (Goodness of fit
index), NNFI (Non-Normed Fit Index), NFI
(Normed Fit Index), IFI (Incremental Fit Index),
CFI (Comparative Fit Index)ve ECVI (Expected
Cross Validation Index) gibi çok sayýdaki uyum
indeksinin kabul edilebilir deðerler içerisinde
olmasý,ölçeðin faktör yapýsýnýn; baþka bir deyiþle
kuramsal temelinin saðlam olduðu (Çokluk ve ark.
2012,Þimþek 2007) yönünde yorumlanabilir.

Doðrulayýcý faktör analizi sonrasýnda elde edilen
faktörler birer alt ölçek olarak ele alýndýðýnda
Cronbach alfa güvenirlik katsayýlarýnýn anne deðer-
lendirme için .88 ile .92 arasýnda, baba deðer-
lendirme içinse .85 ile .92 arasýnda deðiþtiði
görülmektedir. Bu deðerler Duru ve arkadaþlarý'nýn
(2014) ortaöðrenime devam eden ergenler
üzerinde yapmýþ olduðu çalýþmada da .85 ile .91
arasýnda bulunmuþtur. Psikoloji araþtýrmalarýnda
genellikle .60(Aron ve Aron 2003)ve .70 (Erkuþ
2013) üzerinin tatmin edici deðer olarak kabul
edildiði göz önünde bulundurulacak olursa; ölçeðin
hem anne deðerlendirmesi hem de baba deðer-
lendirmesi için tatmin edici iç tutarlýlýk katsayýlarý-
na sahip olduðu söylenebilir.

Ölçeðin herbir alt ölçeðini oluþturan maddelerin o
alt ölçek toplam puaný ile korelasyonunun hesa-
planmasý yoluyla elde edilen madde-toplam kore-
lasyon katsayýlarý da tatmin edicidir.Bu katsayýlar
.70 (p<.001) ile .91 (p< .001) arasýnda deðiþmekte-
dir. Elde edilen korelasyon deðerlerinin bazý kay-
naklarda en az .20(Field 2009), bazýlarýnda ise .30
(Nunnally ve Bernstein 1994) olmasý gerektiði
belirtilmektedir. Görüldüðü gibi hem anne deðer-
lendirme hem de baba deðerlendirme için elde
edilen katsayýlar bu deðerlerin çok üzerindedir.

Ölçeðin ölçüt baðýntýlý geçerliðini belirlemek için
yapýlan korelasyon analizleri sonucunda,UCLA-
Yalnýzlýk Ölçeði ve öfke ölçekleri arasýnda bekle-
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nen yönde ve anlamlý iliþkilerin bulunduðu gözlen-
miþtir. Ergenlerin anne ve babalarý ile iliþkileri
olumsuzlaþtýkça yalnýzlýk düzeyleri, öfke belirtileri,
öfke tepkileri ve öfkeyle iliþkili davranýþlarý art-
makta; iliþkinin olumlu olmasý durumunda ise azal-
maktadýr. Ýlgili literatür de bu bulgulara destek
saðlamaktadýr (Örn:  Hojat 1982, Uruk ve Demir
2003,Muris ve ark. 2004,Scharf ve ark. 2011). Hem
baba hem de anne desteðinin yalnýzlýkla negatif
yönde iliþkili olduðu belirtilmekte(vanRoekel ve
ark. 2011); genel aile iþlevlerinde yetersizlik ve
ebeveynin ergene yeterli ilgiyi gösterememesi ile
ergende görülen öfke davranýþlarý arasýndaki iliþki
vurgulanmaktadýr(Avcý ve Güçray 2010).

Tüm bunlara ek olarak ölçeðin ayýrdedici geçer-
liðine de bakýlmýþ ve bu amaçla uç grup karþýlaþtýr-
malarý yapýlmýþtýr. Ebeveyn-ergen iliþki niteliði alt
boyutlarýndan olumsuz baba-ergen iliþkisi ve baba-
açýklama dýþýndaki tüm alt boyutlarýn hem yalnýzlýk
düzeyi düþük ve yüksek hem de öfke düzeyi düþük
ve yüksek gruplarý baþarýlý bir biçimde ayýrdede-
bildiði gözlenmiþtir.Bu bulgu ölçeðin geçerliðine
iliþkin kanýtlardan biri olarak deðerlendirilebilir. 

Daha önce de belirtildiði gibi, ebeveyn-ergen iliþk-
isinin niteliðinin deðerlendirilmesi özellikle ergen
ruh saðlýðý açýsýndan oldukça önemlidir. Dolayýsýyla

bu iliþkinin deðerlendirilmesini saðlayacak olan
ölçüm araçlarý da önem kazanmaktadýr. Bu
baðlamda Ebeveyn-Ergen Ýliþki Niteliði Ölçeði;
kýsa olmasý, anne ve babaya iliþkin ayrý ayrý deðer-
lendirme yapabilme olanaðý saðlamasý, puanlama
ve yorumlama kolaylýðý gibi özellikleri nedeniyle
geliþim psikolojisi ve klinik psikoloji alanýndaki
çalýþmalarda kullanýlabilecek, geçerli, güvenilir ve
pratik bir ölçek olarak deðerlendirilebilir. 

Kuþkusuz, mevcut çalýþmanýn bazý kýsýtlýlýklarý da
mevcuttur. Örneðin örneklem yalnýzca Ankara ve
Kýrýkkale'deki kamu üniversitelerinde okuyan
öðrencilerden oluþturulmuþ, baþka illerden ve
üniversitelerden veri toplanamamýþtýr. Ayrýca
doðrulayýcý faktör analizi ile açýmlayýcý faktör anal-
izi ayný örneklem üzerinde gerçekleþtirilmiþtir.
Daha sonraki çalýþmalarda örneklem özelliklerinin
daha çeþitlendirilmesi ve doðrulayýcý faktör anal-
izinin de baþka bir örneklemde tekrarlanmasý öner-
ilebilir.  

Yazýþma adresi: Dr.Ayþegül Durak Batýgün. Ankara Üniversite-
si Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü, Sýhhiye,
Ankara, ayseguldurak@yahoo.com
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