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ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN BAŞ ETME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: 
GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Mehmet Ali YILDIZ*

GİRİŞ

Bireyler günlük yaşamlarında onlar için sıkıntılı 
ve zorlayıcı olan, yönetmeleri gereken sorunlar-
la sık sık yüz yüze kalırlar. Sorunların güçlüğü-
ne ve çözülüp çözülmemesine göre stres yaşa-
yarak bir takım tepkilerde bulunurlar. Folkman 
(1984) stresi; kişinin mevcut kaynaklarını yoran 
ve aşan ya da iyi oluşunu tehlikeye atan, kişi ve 
çevre arasındaki özel bir ilişki olarak tanımla-
maktadır. Bireylerin stresleriyle nasıl baş ettik-

leri konusundaki çalışmaların öncüleri olarak 
yapılan çalışmalar bilinç dışı süreçlerin değer-
lendirilmesi ve patoloji üzerine yoğunlaşmıştır 
(Folkman ve Moskowitz 2004). Bu açıdan baş 
etme ile ilgili yapılan çalışmaların temeli, içsel 
çatışmalara yönelik olan savunma mekanizma-
larına dayanmaktadır (Aldwin 2007). Savunma 
mekanizmaları, ruhsal ve bilinç dışı kaynaklıdır-
lar ve patoloji ile ilişkidirler; bu açıdan baş etme 
yöntemlerinden farklıdırlar. Buna karşın baş 
etme yöntemleri, bilinçli olarak seçilmiş, kasıtlı 
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ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı, Çocuk ve Ergenler İçin Baş Etme Ölçeğini (ÇEİBÖ) Türkçeye uyarlamaktır. Yöntem: 
Araştırmaya liselerin 9., 10., 11. ve 12. sınıfl arında öğrenim gören toplam 699 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın veri 
analizlerinde, ölçeğin yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi ve çoklu-grup doğrulayıcı faktör analizi yöntem-
leri kullanılmıştır. Ayrıca iç tutarlılık katsayıları, birleşik güvenilirlik değerleri, çıkarılmış ortalama varyans değerleri 
hesaplanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenilirliği incelenmiştir. Sonuçlar: Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 
Çocuk ve Ergenler İçin Baş Etme Ölçeğinin özgün formundaki gibi dört boyutlu bir yapıda olduğu görülmüştür. Ayrıca 
doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğin kabul edilebilir düzeylerde bir uyuma sahip olduğu belirlenmiştir. 
ÇEİBÖ’nün cinsiyet açısından çapraz geçerliliği/ölçme değişmezliği sağlanmıştır. ÇEİBÖ’nün test-tekrar test güveni-
lirliği için elde edilen korelasyon değerleri .32 ile .67 arasındadır. ÇEİBÖ’nün iç tutarlılık katsayıları, yardım arama 
için .68, problem çözme için .79, davranışsal kaçınma için .32 ve bilişsel kaçınma için ise .82 olarak bulunmuştur. 
ÇEİBÖ’nün birleşik güvenilirlik değerleri .44 ile .81 arasında hesaplanmıştır. Tartışma: Araştırmanın bulguları Ço-
cuk ve Ergenler İçin Baş Etme Ölçeğinin ülkemizdeki ergenlerin baş etme yöntemlerini belirlemede kullanmak için 
geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Baş etme, çocuklar, ergenler, geçerlilik, güvenilirlik, ölçme değişmezliği
SUMMARY: TURKISH ADAPTATION OF THE COPING SCALE FOR CHILDREN AND YOUTH: VALIDITY AND RE-
LIABILITY STUDIES
Objective: The purpose of this study was to carry out the Turkish adaptation of Coping Scale for Children and Yo-
uth (CSCY) and study its psychometric properties among Turkish adolescents. Method: Participants  were 699 high 
school students in total, that had been attending  9th to 12th grade. Confi rmatory factor analysis and multi-group con-
fi rmatory factor analysis were employed to examine construct validity of the scale. As for testing the scale reliability,, 
composite reliability, Cronbach’s alpha coeffi cient, and test-retest values were computed. Results: Results of the 
confi rmatory factor analysis supported four factor solutions, similar to that of the original instrument and the model 
had acceptable fi t values. Cross validation/measurement invariance was maintained for the scale, regarding gender. 
Test-retest reliability studies yielded correlation values between .32 and .67. Cronbach’s alpha coeffi cient values 
were found as .68 for assistance seeking; .79 for problem solving; .39 for behavioral avoidance; and .82 for cognitive 
avoidance.. Finally, composite reliability values were measured between .44 and .81. Discussion: Findings of this 
study suggest Coping Scale for Children and Youth-CSCY could be used as  a valid and reliable instrument to assess 
coping strategies of Turkish adolescents.
KeyWords: Coping, children, adolescents, validity, reliability, measurement invariance
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ve çevresel ihtiyaçlara yanıt verebilecek esnek-
liktedirler (Aldwin ve Yancura 2004). Buna göre 
savunma mekanizmaları bilinç dışı süreçlerle 
ilişkiliyken, baş etmenin ise daha çok bilinç dü-
zeyindeki süreçlerle ilgili olduğu söylenebilir.

Stoneve arkadaşlarına (1992) göre baş etme, 
stresle baş etmek için bireyin gösterdiği bilişsel 
ve davranışsal çabaları olarak tanımlanır. Ald-
win (2007) ise baş etmeyi, gerçekleşen ya da bek-
lenen problemler ve onlara eşlik eden olumsuz 
duygularla baş etmek için kullanılan yöntemler 
olarak tanımlamaktadır. Alanyazında en yaygın 
olarak kabul edilen tanıma göre ise, Lazarus ve 
Folkman (1984) baş etmeyi, bir kişinin kaynakla-
rını tüketen veya aşırı derecede zorlayan belirli 
içsel ve dışsal istekleri yönetmek için gösterdi-
ği bilişsel ve davranışsal çabalar ile sürekli de-
ğiştirmesi olarak tanımlamışlardır. Folkman ve 
Moskowitz’e göre (2004), bireylerin bir duruma 
ilişkin önemli hedefl erinin zarar, kayıp ya da 
tehdit edileceğine yönelik değerlendirmelerine 
tepki vermesiyle baş etme süreci başlamaktadır. 
Bireylerin bu değerlendirmeleri genellikle yo-
ğun olumsuz duygularla nitelendirilir. Baş etme 
tepkileri böylece duygusal bir ortamda başla-
maktadır ve genellikle baş etmenin görevlerin-
den birisi, bireyin baş etmesini engelleyebilecek 
olan ve stresli durumda oluşan olumsuz duygu-
larını aşağıya çekerek düzenlemektir. Lazarus ve 
Folkman (1984) baş etme yöntemlerini “problem 
odaklı baş etme” ve “duygu odaklı baş etme” 
olarak ikiye ayırmaktadırlar. Problem odaklı baş 
etme stresli bir durumu daha az stresli bir hale 
getirmek ve değiştirmek için tasarlanmış eylem-
leri içerir (Bridges 2003). Örneğin, bilgi edinme, 
doğrudan harekete geçme ya da durumu küçük 
parçalara ayırma gibi sorun çözmeyi amaçlayan 
biliş ve davranışları kapsayan araçsal davranış-
lar ya da stresli bir zamanda durumu erteleme 
veya bastırma eylemleri problem odaklı baş etme 
yöntemleridir (Aldwin ve Yancura 2004). Duygu 
odaklı baş etme ise bir sorunlu durum sonra-
sında ortaya çıkan olumsuz duyguyu azaltmak 
için yapılan herhangi bir girişimi içerir (Larsen 
ve Prizmic 2004). Duygu odaklı baş etme biçim-

leri; kaçınma, azaltma, uzaklaşma, seçici dikkat, 
olumlu karşılama, olumsuz bir olaydan olumlu 
bir anlam çıkarma gibi duygusal sıkıntıyı azalt-
maya yönelik olan bilişsel süreçleri içermektedir 
(Lazarus ve Folkman 1984).

İnsan yaşamında stresin yoğun olarak yaşan-
dığı dönemlerden birisi çocukluk ve ergenlik 
dönemidir. Özellikle de ergenlerin içinde bu-
lundukları dönemde gerek bir kimlik edinmek 
gerekse, yetişkinlerin ve çevrenin kendilerinden 
beklentilerine yanıt verme konusunda yoğun bir 
stres yaşadıkları söylenebilir. Santrock (2012) 
ergenlerde, yaşam olayları, günlük sıkıntılar ve 
sosyokültürel faktörlerin stres kaynakları ara-
sında olduğunu belirtmektedir. Korkut (2007) 
ise yüksek beklentilerin, akran baskısının, anne-
babanın ayrılığı ya da boşanmasının, ihmal ve is-
tismarın, kötü ilişkilerin gençler için stresle ilgili 
risk etmeni oluşturabileceğini vurgulamaktadır. 
Santrock’a göre (2012), her ergen strese aynı şe-
kilde tepki vermez. Bazı gençler, hayatlarında 
en ufak bir şey yanlış gittiğinde bununla baş et-
mekte zorlanırlar. Bazıları ise kişisel sorunlarına 
çözüm bulmak için çok çalışmaya güdülenirler 
ve son derece yıpratıcı koşullara bile başarıyla 
uyum sağlarlar. Eğer bir birey nasıl başa çıkaca-
ğını bilirse, stresli bir durum onun için oldukça 
az stresli hale gelebilir. Folkman (1997) ise baş 
etmenin sonucunda olumlu bir çözüm olursa 
bireyin olumlu duygular yaşayacağını, ancak 
kullanılan baş etme yöntemlerinin sonucunda 
olumsuz bir sonuç ortaya çıkarsa, bunun sonu-
cunda bireyin sıkıntı yaşayacağını vurgulamak-
tadır. Alanyazındaki çalışmalarda baş etmenin 
ruh sağlığının çeşitli göstergeleri ile ilişkili oldu-
ğu görülmektedir. Cheng ve ark. (2014) tarafın-
dan yapılan meta-analiz çalışmasına göre, sorun-
larıyla etkili bir şekilde baş edebilen bireylerin 
psikolojik uyumlarının yüksek düzeyde olduğu 
görülmüştür. Bazı çalışmalarda ise baş etme ile 
ebeveyne güvenli bağlanma, zorbalığa maruz 
kalma (Şirvanlı Özen ve Aktan 2010), depresif 
belirtiler (Aydın 2010, Aysan ve Bozkurt 2000, 
Kaya ve ark. 2007), otomatik düşünceler (Aysan 
ve Bozkurt 2000), pozitif ve negatif duygu (Topal 
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2011), sınav kaygısı (Erözkan 2004), tükenmişlik 
(Çapulcuoğlu ve Gündüz 2013), öğrenilmiş ça-
resizlik (Büyükşahin Çevik ve Gündoğdu 2015) 
benlik saygısı, iyi oluş (Barendregt ve ark. 2015, 
Mayordomo-Rodríguez ve ark. 2015), öznel iyi 
oluş (Yıldız 2014), olumsuz benlik, anksiyete ve 
hostilite (Aydın 2010) akranlara bağlanma ve 
benlik saygısı (Mota ve Matos 2013) arasında an-
lamlı düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Bu açıdan 
çocuk ve ergenlik gibi dönemlerde stresle baş et-
menin öneminin ortaya çıktığı söylenebilir.

Sorunlarla birçok yönden başarılı bir şekilde baş 
etmek, psikolojik sağlık açısından güçlü olmanın 
bir işareti olarak kabul edilmektedir. Öte yandan 
sorunlarla baş etmede zorluklar yaşamak dep-
resyon ve anksiyete gibi duygusal sıkıntılarla 
ilişkilidir (Aldwin ve Yancura 2004). Özellikle 
yüksek düzeyde nevrotizme sahip olan bireyler 
daha fazla sıkıntı ve stres yaşama eğilimindedir-
ler. Bu bireylerin artan duygusal sıkıntılarıyla 
baş etmek için, alkol, uyuşturucu madde kulla-
nımı, zorlanmayı reddetme gibi yöntemler kul-
lanma olasılıkları daha yüksektir. Ergenlerdeki 
uyumsuz baş etme yöntemleri olarak ise sıkıntı-
ları azaltmak için sigara, alkol, uyuşturucu kul-
lanımı sıralanabilir. Öte yandan stresle uygun 
bir biçimde baş eden bireyler ise bir şeyler ba-
şardığını hissederek güven duygusu ve yeterlik 
hissi geliştirirler (Aldwin 2007). Sonuçları bağ-
lamında bakıldığında, stresle başa çıkmak, ruh 
sağlığı açısından koruyucu bir işleve sahiptir. 
Öte yandan stres, yaşanan bir sorun olması sebe-
biyle ruh sağlığı üzerinde bir risk etmeni olarak 
görülebilir. Stresle etkili olarak başa çıkmayı öğ-
renmek sadece eğitim sürecini etkilediği için de-
ğil fi ziksel, duygusal, düşünsel olarak yıpratıcı, 
etkili davranmayı engelleyici olması nedeniyle 
de önemlidir. Yaşam kalitesini arttırmak ve etki-
li yaşamak için etkili başa çıkma yollarıyla ilgili 
kişinin dağarcığının arttırılmasında yarar var-
dır. Çünkü ergenlerin stresle baş etme becerileri 
edinmeleri yaşamlarının diğer alanlarında daha 
etkili davranmalarını da beraberinde getirmek-
tedir (Korkut 2007). Bu amaçla özellikle ergenlik 
döneminde ergenlerin ruh sağlıklarına yönelik 

koruyucu ve önleyici çalışmalar yapabilmek 
için ergenlerin stresleri ile nasıl bir şekilde baş 
ettiklerini belirlemek önemli olabilir. Özellikle 
ergenlerin baş etmede kullandıkları yöntemlerin 
işlevsel olup olmadıklarını belirlemek, yapıla-
cak uygulama çalışmaları için ergenlerle çalışan 
psikolojik danışman, psikolog, psikiyatrist gibi 
uzmanlara yol gösterici olabilir. Ülkemizde ba-
şetme ile ilgili olarak “Başa Çıkma Stratejileri Öl-
çeği” (Aysan 2003), “Stresle Başa Çıkma Ölçeği” 
(Türküm 2002), “Stresli Durumlarla Başa Çıkma 
Envanteri Kısa Form” (Boysan 2012), “Stresle 
Başaçıkma Tutumları Envanteri” (Özbay ve Şa-
hin 1997) gibi çeşitli ölçekler kullanılmaktadır. 
Ancak bu ölçekler daha çok genç yetişkinler ve 
yetişkinlerin baş etme düzeyleri ve yöntemlerini 
belirlemek için kullanılmaktadır. Ergenler için 
baş etme ile ilgili bir ölçme aracına ise alanya-
zında rastlanılmamıştır. Bu açıdan ülkemizdeki 
ergenlerin baş etme yöntemlerini belirlemek için 
bir ölçme aracına ihtiyaç olduğu düşünülmekte-
dir. Buradan hareketle bu çalışmada, Brodzinsky 
ve arkadaşları (1992) tarafından geliştirilmiş 
olan Çocuk ve Ergenler İçin Baş Etme Ölçeğinin 
Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır.

YÖNTEM

İşlem

Çocuk ve Ergenler İçin Baş Etme Ölçeğinin 
Uyarlama ve Çeviri Çalışması

ÇEİBÖ’yü Türkç’ye uyarlamak için Prof. Dr. 
David M. Brodzinsky ile iletişime geçilerek ça-
lışma için gerekli izinler alınmıştır. ÇEİBÖ’nün 
Türkçeye çeviri çalışması Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik alanında çalışan iki öğretim üyesi, üç 
İngilizce öğretmeni ve bir uzman psikolojik da-
nışman ile İngilizceyi iyi bilen bir psikolojik da-
nışman olmak üzere, toplam yedi kişi tarafından 
yapılmıştır. Ölçeğin Türkçeden İngilizceye geri 
çevirisi, iki İngilizce Öğretmeni tarafından ayrı 
ayrı yapılmıştır. Daha sonrasında ise her bir öl-
çek maddesi için yapılan Türkçe çeviriler ve geri 
çevirilerdeki benzerlikler ve uyuşmalar dikkate 
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alınarak araştırmacı tarafından ölçeğin Türkçe 
formu oluşturulmuştur.

Çalışmada kullanılan ölçme araçları, verilerin 
toplanması için gerekli izinler alındıktan sonra, 
araştırmacı tarafından araştırmaya gönüllü ola-
rak katılan ergenlere uygulanmıştır. ÇEİBÖ’nün 
geçerlilik ve güvenilirlik çalışması için üç farklı 
çalışma grubundan veri toplanmıştır. Birinci ça-
lışma grubundan elde edilen veriler ile ölçeğin 
yapı geçerliliğini belirlemek için doğrulayıcı 
faktör analizi çalışması yapılmıştır. İkinci çalış-
ma grubundan elde edilen veriler ile ÇEİBÖ’nün 
cinsiyet açısından çapraz geçerliliği/ölçme de-
ğişmezliği incelenmiştir. Üçüncü çalışma gru-
bundan elde edilen veriler ile ÇEİBÖ’nün test-
tekrar güvenilirlik katsayısı belirlenmiştir. Buna 
göre üç ayrı çalışma grubuyla ÇEİBÖ’nün psiko-
metrik özellikleri incelenmiştir. Her bir grup ile 
yapılan işlemler, çalışmanın bulgular bölümün-
de, “Çalışma 1, Çalışma 2 ve Çalışma 3” şeklinde 
ayrı ayrı yazılmıştır. Bu çalışmalarda, örneklem 
gruplarına ilişkin demografi k bilgiler, yapılan iş-
lemler ve bulgular verilmiştir. Araştırma grupla-
rının belirlenmesinde uygun örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Uygun örnekleme, bir araştırma-
da ölçme araçlarını yanıtlamak için kolay ula-
şılabilen bireyler arasından seçilmesi işlemidir 
(Cohenve ark. 2007). 

Çocuk ve Ergenler İçin Baş Etme Ölçeği (ÇEİ-
BÖ)

Çocuk ve Ergenler İçin Baş Etme Ölçeği (Coping 
Scale for Children and Youth-CSCY) temel ola-
rak Lazarus ve Folkman’ın (1984) yetişkinler için 
baş etme üzerine yaptıkları çalışmalarına ve ku-
ramsal yaklaşımına dayanmaktadır. Brodzinsky 
ve ark. (1992) tarafından çocuk ve ergenlerin 
baş etme biçimlerini belirlemek için ölçeğin ge-
liştirilmesi aşamasında ilgili alanyazına dayalı 
olarak 44 maddelik bir madde havuzu oluştu-
rulmuştur. Araştırmacılar, baş etme ölçeğinin 
yapısını, a) baş etme ya da onunla yüzleşme b) 
gerginliği azaltmak için stresi önleme c) pasif 
olma veya teslim olma olarak varsaymışlardır. 

Çalışmacılar ölçekte ayrıca hem bilişsel ve hem 
de davranışsal baş etme ve kaçınma tepkilerinin 
olabileceğini varsaymışlardır. Araştırmaya 498 
çocuk ve ergen katılmıştır. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin 224’ü 6. sınıf (114 kız ve 110 erkek, 
yaş ort.= 11.6), ve 274’ü 8. sınıf öğrencisidir (136 
kız ve 138 erkek, yaş ort.= 13.7). Açımlayıcı fak-
tör analizi ve yamaç-birikinti grafi ği (scree-plot 
test) sonucunda, “yardım arama, bilişsel ve 
davranışsal problem çözme, bilişsel kaçınma ve 
davranışsal kaçınma” adında dört alt boyuttan 
oluşan 29 maddelik bir ölçek ortaya çıkmıştır. 
Ölçeğin dört alt boyutu birlikte toplam varyan-
sın %44’ünü açıklamıştır. Ölçeğin faktör yükle-
rinin .40’ın üzerinde değerlere sahip olduğu gö-
rülmüştür. Benzer ölçek geçerliliği çalışması için 
120 öğrenci (60 kız, 60 erkek) üzerinde yapılan 
analizlerde, Çocuklar İçin Baş Etme Yöntemleri 
Ölçeğinin (Kidcope’s Coping Strategies) yedi alt 
boyutu ile Çocuk ve Ergenler İçin Baş etme Öl-
çeğinin (Coping Scale For Children and Youth) 
dört alt boyutu arasında .30 ile .62 değerlerinde 
orta düzeyde ilişkiler bulunmuştur. İkinci ola-
rak, 190 öğrenci üzerinden toplanan veriler ile 
Çocuklar İçin Kendini Algılama Ölçeği (Self-
Perception Profi le for Children) ile ÇEİBÖ’nün 
dört alt boyutu arasında .23 ile .35 arasında an-
lamlı düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Ölçeğin 
145 öğrenci üzerinden bir hafta arayla yapılan 
test-tekrar test güvenilirliği .73 ile .81 arasında-
dır ve ölçeğin iç tutarlılık katsayıları ise .70 ile 
.81 arasında orta ile yüksek düzeyde değerler 
göstermiştir. Ölçekte yer alan maddeler hiçbir 
zaman (1), bazen (2), çoğu zaman (3) ve her za-
man (4) şeklinde 4’lü Likert tipi derecelendirme 
üzerinden yanıtlanmaktadır.

Verilerin Analizi

Araştırmanın verilerinin analizinde ÇEİBÖ’nün 
yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi 
kullanılmıştır. Ölçeğin cinsiyet açısından ölçme 
değişmezliğini belirlemek için çoklu-grup doğ-
rulayıcı faktör analiz yöntemi kullanılmıştır. Öl-
çeğin güvenilirliğini belirlemek için iç tutarlılık 
katsayısı Cronbach Alfa değerleri, test-tekrar 
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test korelasyonu ile Birleşik Güvenilirlik (Com-
posite Reliability, CR) ve Çıkarılmış Ortalama 
Varyans (Average Variance Extracted, AVE) 
değerleri hesaplanmıştır. ÇEİBÖ’nün verilerinin 
analizi için IBM SPSS 22.00 ve LISREL 8.88 paket 
programları kullanılmıştır. Araştırmada anlam-
lılık düzeyi .05 olarak alınmıştır.

BULGULAR

Çalışma I

Araştırmada, Çocuk ve Ergenler İçin Baş Etme 
Ölçeğinin uyarlama çalışmasında ilk olarak Adı-
yaman ilinde bulunan Bilgi Anadolu Lisesi ve 
Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi’nde öğrenim 
gören 14 ile 19 yaşları arasında ve yaş ortalaması 
15.65, Ss = 1.22, olan 257’si kız (% 65.2), 137’si 
erkek (% 34.8) olmak üzere çalışmaya gönüllü 
olarak katılan toplam 394 ergenden veriler top-
lanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek 
için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Birinci çalışma grubundan elde edilen veriler 
üzerinden yapılan doğrulayıcı faktör analizi-
ne (DFA) göre, 16. maddenin t değeri anlamlı 
düzeyde çıkmamıştır. Öte yandan; 14., 22., 27. 
ve 28. maddelerinin standardize edilmiş hata 
oranları yüksek bulunmuş ve modifi kasyon in-
dislerinin yüksek olması sebebiyle analizlerden 
çıkarılmışlardır ve yapılan ikinci model testinde 
modelde anlamlı iyileşmeler görülmüştür.

Birinci çalışma grubundan elde edilen veriler 
ile yapılan DFA sonucunda, ortaya çıkan ikinci 
alternatif modelin Ki-kare değerinin (x2=506.02, 
sd=246, x2/sd=2.06, p<.01) anlamlı olduğu gö-
rülmüştür. DFA sonucunda elde edilen uyum 
değerlerine bakıldığında ise yaklaşık hataların 
ortalama karekökü [Root Mean Square Error 
of Approximation= RMSEA]= .05, standardize 
edilmiş kök ortalama kare artık [Standardized 
Root Mean Square Residual=SRMR]= .06, iyilik 
uyum indeksi [Goodness of Fit Index=GFI]= .90, 
düzeltilmiş iyilik uyum indeksi [Adjusted Go-
odness of Fit Index=AGFI]= .87, karşılaştırmalı 
uyum indeksi [Comparative Fit Index=CFI]= 
.93, olarak bulunmuştur. Buna göre, analizler 
sonucunda elde edilen modelin kabul edilebilir 
düzeyde bir uyuma sahip olduğu görülmektedir 
(Brown 2006, Çokluk ve ark. 2010, Şimşek 2007, 
Tabachnick ve Fidell 2013). Bu veri grubundan 
elde edilen Kritik N (KN) değerinin 220.71 olma-
sı, örneklem yeterliliğinin de yüksek olduğunun 
bir göstergesidir. Tablo 1’de görüldüğü üzere, 
birinci temel modele göre ikinci alternatif mo-
delin ECVI, Model AIC ve Model CAIC uyum 
indeksleri, daha küçük değerlere sahiptir. Sonuç 
olarak ikinci modelin diğer temel model olan bi-
rinci modele göre daha iyi bir uyum gösterdiği 
görülmektedir.

ÇEİBÖ’nün test edilen ilk modeline ve alternatif 
modellerine ilişkin uyum indeksi değerlerini in-
celemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizinden 
yararlanılmıştır. DFA sonucuna ilişkin bulgular 
Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1.ÇE BÖ’nün ncelenen Modellerine Yönelik Uyum De erleri

Modeller

*
2 sd 2/sd RMSEA SRMR GFI AGFI CFI ECVI

Model 

AIC

Model 

CAIC

1. Model 891.54 371 2.40 .06 .08 .86 .83 .89 2.78 1019.54 1333.65

2. Model 506.02 246 2.06 .05 .06 .90 .87 .93 1.67 614.02 879.06

*1. Model: 29 madde ve 4 boyutlu ba lang ç modeli. 
2. Model: 24 madde ve 4 boyutlu son model. 
Tablo ile ilgili k saltmalarla ilgili bilgiler bulgular k sm nda verilmi tir.
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Tablo 2. Birinci Çal ma Grubunun DFA Sonucu ÇE BÖ’nün Maddelerinin 
Standardize Edilmi  Faktör Yük De erleri ( ), Çoklu Korelasyon Kareleri  
(R2), t De erleri, Cronbach Alfa ç Tutarl k Katsay s  ( ) le Birle ik 
Güvenirlik (CR) ve Ç kar lm  Ortalama Varyans (AVE) De erleri

Maddeler
t 

de eri* R2 CR AVE

Ya
rd

m
 A

r a
m

a 1 7.85 .47 .22

19 12.11 .71 .51 .68 .66 .42 (% 42)

23 10.67 .62 .39

26 -8.00 -.47 .22

Pr
ob

le
m

 Ç
ö z

m
e

4 10.19 .56 .31
9 12.31 .65 .43
11 10.23 .56 .31

13 9.19 .51 .26 .79 .76 .40 (% 40)

17 10.47 .57 .32

24 8.04 .45 .20

25 11.20 .60 .36

D
a v

r. 
K

a ç
.

5 6.53 .41 .17

6 9.23 .67 .45 .39 .44 .27 (% 27)

15 4.23 .27 .07

Bi
li

se
l K

aç
n m

a

2 5.39 .30 .09

3 12.33 .63 .39

7 13.15 .66 .44

8 10.74 .56 .31

10 7.77 .42 .18 .82 .81 .38 (% 38)

12 11.39 .59 .35

18 12.88 .65 .42

20 7.74 .42 .18

21 10.24 .54 .29

29 12.76 .64 .41

*Anlaml l k = % 99
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Tablo 2’de birinci çalışma grubundan elde edi-
len verilerle yapılan DFA sonuçlarına göre, 
ÇEİBÖ’nün maddelerinin t değerleri, standardi-
ze edilmiş faktör yük değerleri (, çoklu korelas-
yon kareleri (R2), iç tutarlık katsayısı (), birleşik 
güvenirlik (CR) ve çıkarılmış ortalama varyans 
(AVE) değerleri görülmektedir.

ÇEİBÖ’nün DFA sonucu elde edilen değerleri 
Tablo 2’de verilmiştir.

Birinci çalışma grubu için ÇEİBÖ’nün faktör 
yüklerini gösteren standardize edilmiş faktör 
yük değerleri, =.27 ile =.67 arasındadır ve bü-
tün maddelerin t değerleri p<.01 düzeyinde an-
lamlıdır (t>2.576). Uyum değerlerinin yanı sıra, 
ölçeğin yapısının güvenilirliğini test etmek için 
Birleşik Güvenilirlik (CR) değeri hesaplanmak-
tadır. Raykov’a göre (1997), birleşik güvenilirlik 
yapısal eşitlik modeline özgü olarak hesaplanan, 
aynı türden olan (congeneric measures) ölçüm-
lerin güvenilirliğini gösteren bir katsayı ve gü-
venilirlik indeksidir. Yapısal eşitlik modellerinin 
ölçümlerdeki hata oranından arınmış bir biçim-
de hesaplama yapabilmesi (Raykov ve Marco-
ulides 2006) bu güvenilirlik katsayısının tercih 
edilmesindeki en önemli nedendir. Ayrıca gizil 
bir yapıyı temsil eden belirli maddeler arasın-
daki yakınlaşmanın ölçüsünün bir özeti olan Çı-
karılmış Ortalama Varyans (AVE) değerlerinin 
de belirlenmesi gerekmektedir. Birleşik Güveni-
lirlik ve Çıkarılmış Ortalama Varyans değerleri 
aynı zamanda bir ölçeğin yakınsak geçerliliğinin 
(convergent validity) belirlenmesinde kullanıl-
maktadırlar. Yakınsak geçerlilik, ölçülen benzer 
iki kavramın ilişkisinin derecesinin değerlendi-
rilmesidir (Hair ve ark. 2010). Hair ve ark. (2010) 
Birleşik Güvenilirlik değeri için .60 ile .70 arasın-
daki değerlerin kabul edilebilir, .70 ve üzerinde-
ki değerlerin ise iyi kabul edildiğini belirtmek-
tedirler. Çıkarılmış Ortalama Varyans Oranının 
ise .50 ve üzeri olması önerilmektedir (Fornell 
ve Larcker 1981). Ölçeğin yapı güvenilirliğini 
gösteren CR değerlerinin problem çözme ve bi-
lişsel kaçınma alt boyutları için iyi bir düzeyde 
olduğu, yardım arama alt boyutunun değerinin 

kabul edilebilir değer olan .60’ın üzerinde oldu-
ğu ve davranışsal kaçınma alt boyutu için ise 
zayıf olduğu görülmektedir. Ölçeğin AVE de-
ğerlerinin ise yardım arama, problem çözme ve 
bilişsel kaçınma alt boyutları için kritik değere 
yakın olduğu, davranışsal kaçınma alt boyutla-
rı için ise zayıf olduğu görülmektedir (Raykov 
1997). ÇEİBÖ’nün güvenilirliği için elde edilen 
iç tutarlılık katsayısı değerlerine göre, problem 
çözme, yardım arama ve bilişsel kaçınma alt bo-
yutlarının güvenilirlik düzeyleri iyi değerlerine 
sahipken, davranışsal kaçınma alt boyutunun 
güvenilirlik düzeyinin düşük bir değere sahip 
olduğu görülmüştür.

ÇEİBÖ’nün birinci çalışma grubundan elde edi-
len DFA sonuçları, Şekil 1’de verilmiştir.

Çalışma II

ÇEİBÖ’nün geçerlilik ve güvenilirliği için ikinci 
bir çalışma grubuna daha ölçek uygulanmıştır. 
Araştırmaya, Adıyaman ilinde bulunan Adıya-
man Merkez Anadolu Lisesi ve Adıyaman Yu-
nus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 
öğrenim gören 14 ile 19 yaşları arasında ve yaş 
ortalaması 16.00, Ss = 1.06, olan 176’sı kız (% 
57.7), 129’u erkek (% 42.3) olmak üzere toplam 
305 ergen katılmıştır. İkinci çalışma grubundan 
elde edilen veriler ile ÇEİBÖ’nün cinsiyet açısın-
dan çapraz geçerliliği/ölçme değişmezliği ince-
lenmiştir.

Çapraz Geçerlilik Çalışması

Çalışma kapsamında ikinci çalışma grubundan 
elde edilen veriler ile ÇEİBÖ’nün kız ve erkek 
grupları açısından ölçme değişmezliğinin, yani 
çapraz geçerliliğinin sağlanıp sağlanmadığını 
belirlemek amacıyla Çoklu-Grup DFA’dan ya-
rarlanılmıştır. ÇEİBÖ’nün ölçme değişmezliği 
sonuçları ve uyum değerleri Tablo 3’te verilmiş-
tir.

ÇEİBÖ’nün çapraz geçerlilik çalışması için ölç-
me değişmezliğini test etmeden önce tüm grup 
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ekil 1.ÇE BÖ’nün Birinci Çal ma Grubundan Elde Edilen DFA Sonuçlar  

Tablo 3. ÇE BÖ’nün Ölçüm De i mezli i Sonuçlar  ve Uyum De erleri

Model Uyum Ölçütleri Model Farkl l klar

Model Testleri ² sd RMSEA* CFI ² sd** CFI

Bireysel Gruplar
   K zlar 358.26 246 .051 (.039-.062) .91

   Erkekler 318.08 246 .048 (.031-.062) .93

Tüm Grup 418.18 246 .048 (.040-.056) .93

Yap sal E de erlik 676.34 492 .050 (.040-.059) .92

Metrik E de erlik 697.56 516 .048 (.039-.057) .92 21.22 24 (36.415) .00

*RMSEA de erlerinin %90 güven aral klar  parantez içerisinde verilmi tir. 
** sd de erlerine ili kin kritik ² de eri parantez içerisinde verilmi tir. 
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için, daha sonra kız ve erkek gruplar için ayrı 
ayrı DFA yapılmıştır. Yapılan analizler sonrası, 
Tablo 3’te görüldüğü üzere hem kız ve erkek 
gruplarından hem de tüm gruptan elde edilen 
uyum değerlerinin iyi düzeyde olduğu görül-
müştür. Kız ve erkek gruplarından elde edilen 
uyum değerlerinin iyi düzeyde olması, yapısal 
değişmezliğin test edilmesi için koşulların sağ-
landığını göstermektedir. Model karşılaştırma-
larında temel model olarak kabul edilen yapısal 
değişmezlik modeli için, her iki grubun farklı 
parametre değerleri almasına izin verilerek, 
Çoklu-Grup Doğrulayıcı Faktör Analizi ile yapı-
sal değişmezlik test edilmiştir. Elde edilen uyum 
değerleri, ÇEİBÖ’nün kız ve erkek grupları için 
yapısal değişmezliğinin sağlandığını göstermiş-
tir. Yapısal değişmezlik sağlandıktan sonra, kız 
ve erkek grupları için faktör yüklerinin sınır-
landırıldığı metrik değişmezlik test edilmiştir. 
Metrik değişmezlik sonucu elde edilen uyum 
değerleri, ÇEİBÖ’nün metrik değişmezliğinin 
sağlandığını yani faktör yüklerinin kız ve erkek 
grupları için değişmediğini göstermiştir. Yapısal 
değişmezlik ve metrik değişmezlik modellerin 
farkından elde edilen ∆CFI=.00 ve RMSEA=.05 
değerleri, modelde anlamlı düzeyde bir kötüleş-
me olmadığını göstermektedir. Ayrıca ki-kare 
farklılık testinden elde edilen değerler (21.22, 24: 
p>.05) anlamlılık düzeyinin iki örneklem arasın-
da yapısal değişmezlik düzeyinde faktör yapısı 
ve örüntüsünün eşdeğer, metrik değişmezlik 
düzeyinde faktör yüklerinin eşdeğer olduğunu 
göstermektedir. Diğer bir deyişle, ölçek madde-
leri için ÇEİBÖ’nün çapraz geçerliliği, kız ve er-
kek örneklemlerinde sağlanmıştır.

Çalışma III:

Test-Tekrar Test Güvenilirliği

Test-tekrar güvenilirliği için iki hafta ara ile 36’sı 
kız, 31’i erkek olmak üzere toplam 67 öğrenciye 
ÇEİBÖ uygulanmıştır. İki ölçek uygulamasından 
elde edilen puanlar arasındaki ilişkiyi belirlemek 
amacıyla yapılan Pearson korelasyon katsayısı 
analizinden elde edilen sonuçlara göre, yardım 

arama alt boyutu için r = .55, p<.01, problem çöz-
me alt boyutu için r = .65, p<.01, bilişsel kaçınma 
alt boyutu için r = .62,  p<.01 ve davranışsal ka-
çınma alt boyutu için r= .32,  p<.01, düzeyinde 
anlamlı ilişkiler bulunmuştur. ÇEİBÖ’nün top-
lam puanı için r= .67,  p<.01 düzeyinde anlamlı 
ilişki bulunmuştur.

TARTIŞMA

Bu çalışma kapsamında Çocuk ve Ergenler İçin 
Baş Etme Ölçeğinin kültürümüze uyarlaması 
için yapılan işlemlerde ilk olarak, geçerlilik çalış-
ması için birinci düzey DFA yapılmıştır. Birinci 
çalışma grubundan toplanan veriler ile yapılan 
DFA sonucuna göre, ÇEİBÖ’nün, 16. maddesi-
nin t değerinin anlamlı düzeyde olmaması, 14., 
22., 27. ve 28. maddeleri ise standardize edilmiş 
hata oranlarının yüksek bulunması ve modi-
fi kasyon indislerinin yüksek olması sebebiyle 
analizlerden çıkarılmışlardır. Bu maddeler çı-
karıldıktan sonraki modelin uyum değerlerinin 
kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. 
Birinci çalışma grubundan toplanan veriler üze-
rinde yapılan DFA sonucunda, belirtilen bu beş 
madde ölçekten çıkarılarak ÇEİBÖ’nün 24 mad-
delik son formu oluşturulmuştur. ÇEİBÖ’nün 
bu 24 maddelik formunun geçerliliği için ikinci 
bir çalışma grubuna ölçek uygulanmıştır. İkinci 
gruptan toplanan verilerle, ÇEİBÖ’nün kız ve 
erkek gruplarında ölçme değişmezliğini belir-
lemek amacıyla yapılan Çoklu-Grup DFA sonu-
cuna göre ölçeğin her iki grupta da geçerli bir 
ölçme aracı olduğu yani çapraz geçerliliğinin 
sağlandığı görülmüştür.

ÇEİBÖ’nün, güvenilirliğini belirlemek amacıyla 
hesaplanan iç tutarlılık katsayısı, çıkarılmış or-
talama varyans ve birleşik güvenilirlik değer-
lerine bakıldığında, “davranışsal kaçınma” alt 
boyutu için elde edilen değerlerin biraz düşük 
düzeyde olduğu görülmektedir. Bunun dışında 
kalan diğer boyutların ise kabul edilebilir sı-
nırlarda olduğu görülmektedir. Brodzinsky ve 
ark. (1992) tarafından ÇEİBÖ’nün orijinal for-
munun geliştirildiği çalışmadaysa, ÇEİBÖ’nün, 
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145 öğrenci üzerinden bir hafta arayla yapılan 
test-tekrar test güvenilirliği katsayıları .73 ile .81 
arasındadır ve ölçeğin iç tutarlılık katsayıları ise 
.70 ile .81 arasında bulunmuştur. Bu çalışmada 
ise, ÇEİBÖ’nün, test-tekrar test güvenilirliği kat-
sayıları .32 ile .65 arasında bulunmuştur. Ayrı-
ca ölçeğin iç tutarlılık katsayıları .39 ile .82 ara-
sında bulunmuştur. Mevcut çalışma ile ölçeğin 
geliştirildiği orijinal çalışma karşılaştırıldığında 
özellikle davranışsal kaçınma boyutunun gü-
venilirliğinin biraz düşük kaldığı görülmekte-
dir. Hair ve arkadaşları (2010) ölçme araçlarının 
güvenilirliği için hesaplanan iç tutarlılık katsa-
yısı değerinin ölçekteki madde sayısından etki-
lendiğini, madde sayısının artması ile birlikte 
iç tutarlılık katsayısı değerinin de yükseldiğini 
vurgulamaktadırlar. ÇEİBÖ’nün, “davranışsal 
kaçınma” alt boyutunun sahip olduğu madde 
sayısının az olması nedeniyle bu alt boyutun 
iç tutarlılık düzeyi düşük bulunmuş olabilir. 
ÇEİBÖ’nün, test-tekrar test güvenilirlik değer-
leri ise yeterli düzeyde görünmektedir. Tüm bu 
sonuçlar, ÇEİBÖ’nün ergenlerde kullanmak için 
genel anlamda güvenilir bir ölçme aracı olduğu-
nu göstermiştir.

Ergenlik döneminde ergenlerin yaşadıkları stres 
karşısında nasıl baş ettiklerini belirlemek için 
ÇEİBÖ’nün kültürümüze uyarlanmış olmasının 
önemli olduğu düşünülmektedir. Ölçek, özellik-
le ergenlerin baş etme yöntemlerini belirleyerek, 
işlevsel olan baş etme yöntemleri kullanmalarını 
sağlamak ve bunun sonucunda iyi oluşlarına ve 
ruh sağlıklarına katkıda bulunacak çalışmalar 
yapabilmek için önemli bir ölçme aracı olabilir. 
Ayrıca son yıllarda, yabancı alanyazında ölçme 
araçlarının psikometrik özelliklerinin incelen-
mesinde ölçme değişmezliği gibi üst düzey ana-
liz yöntemlerine başvurulduğu görülmektedir. 
Ancak yurtiçi alanyazında bu konuda çok fazla 
çalışmaya rastlanılmamaktadır. Bu çalışmada 
ÇEİBÖ’nün ölçme değişmezliğinin cinsiyet açı-
sından yapılmış olması yurtiçi alanyazına katkı 
sunmasının yanında bu çalışmanın güçlü yönü 
olarak söylenebilir. 

Bütün çalışmalar gibi bu çalışmanın da bazı sı-
nırlılıkları bulunmaktadır. Örneklem grubunda 
yer alan ergenlerin psikiyatrik tanı alıp almadığı 
bilinmemektedir. Bu durum çalışmanın bir sınır-
lılığını oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmanın başka 
bir sınırlılığı, kültürel açıdan ülkemizdeki çeşit-
lilik fazla olmasına rağmen örneklem grubunun 
sadece bir bölgeden (ya da bir il) seçilmiş olması-
dır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği için farklı 
kültürel özelliklere sahip il ve bölgelerden veri 
toplanarak psikometrik özellikleri incelenebilir. 
ÇEİBÖ’nün bu çalışmada geçerlilik ve güvenilir-
lik çalışması lise çağında bulunan ergenlerle ya-
pılmıştır. Dolayısıyla ÇEİBÖ’nün kullanımı lise 
çağındaki ergenlerle sınırlıdır. İlerideki çalışma-
lar için öneriler olarak, ÇEİBÖ’nün ilkokul 4. ve 
5. sınıf ile ortaokul çağındaki çocuk ve önergen-
lerde de psikometrik özelliklerinin incelenmesi 
önerilebilir. Bu çalışmada, ÇEİBÖ’nün yordama 
geçerliliğinin ve ölçüt-kriter geçerliliğinin ince-
lenmemiş olması da çalışmanın başka bir sınır-
lılığıdır. İleride ÇEİBÖ’nün yordama geçerlili-
ğinin ve ölçüt-kriter geçerliliğinin incelenmesi 
faydalı olabilir. Ayrıca, ÇEİBÖ’nün klinik dü-
zeyde sorunu olan ergenlerde kullanımı için psi-
kometrik özelliklerinin incelenmesi önerilebilir.
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