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ÖZ   
Amaç: Bu araştırmada, anne-baba duygu sosyalleştirmesinin önemli bir parçası ve çocuk ruh sağlığı ile yakından 
ilişkili olan Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeğinin (ABÇDİÖ) psikometrik özellikleri-
nin Türk anne-babaları için incelenmesi ve cinsiyete göre ölçme değişmezliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yön-
tem: Bu çalışmaya Aksaray il merkezinden 4-10 yaşları arasında çocuğu olan 350 anne ve 350 baba katılmıştır. 
Likert tipi bir ölçek olan ABÇDİÖ 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe uyarlaması için çeviri ve tekrar çeviri 
süreci tamamlanmış; kapsam, anlamsal ve kavramsal eşdeğerlik için uzman görüşüne sunulmuştur. Ölçme aracının 
güvenilirliğini değerlendirmek ve yapı geçerliğini incelemek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. 
Anne-babanın cinsiyetine dayalı ölçme değişmezliği yapısal, metrik ve skalar değişmezliği hesaplanarak analiz 
edilmiş; iç tutarlılık katsayıları (Cronbach alfa), test-tekrar test değerleri ve madde toplam korelasyonları kullanıl-
mıştır. Sonuçlar: Araştırmada ölçme aracından elde edilen verilerin geçerliliğine doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
incelenerek bakılmıştır. Analiz sonucunda ölçeğin yedi faktörlü yapısının doğrulandığı ve model veri uyumunun 
kabul edilebilir değerler içerisinde olduğu bulunmuştur. İç tutarlılık katsayıları, test-tekrar test değerleri ve madde 
toplam korelasyonları incelenmiş ve ABÇDİÖ’nün güvenilir bir ölçme aracı olduğu ortaya konulmuştur. Cinsiyete 
göre ölçme değişmezliği testi için aşamalı olarak elde edilen modellerde uyum indekslerin (ki-kare, RMSEA, SRMR, 
CFI, TLI) kabul edilebilir aralıkta olup olmadığı incelenmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde iki farklı cinsiyet düzeyi 
için yapısal, metrik ve skalar değişmezliğin sağlandığı görülmüştür Tartışma: Ölçek anne-babaların çocukların 
olumlu ve olumsuz duygularını değerlendirmek için kullanılabileceği gibi, klinik, gelişimsel ve aile sistemlerini araş-
tıran araştırmalarda da kullanılabilir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2017; 18(2):169-178)  
Anahtar sözcükler: Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeği, doğrulayıcı faktör analizi, 
geçerlilik, güvenilirlik 
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ABSTRACT 
 
Objective: The present study is aimed to examine psychometrical properties of the Parents’ Beliefs about Chil-
dren’s Emotions Questionnaire (PBACE) which is an important part of parental emotion socialization and closely 
related to children mental health, for Turkish parents and to detect measurement invariance according to parent 
gender. Methods: Three hundred and fifty mothers and 350 fathers who have children between the age of 4-10 
participated in this study in Aksaray province. The PBACE is a Likert type scale and consisting of 33 items. For its 
Turkish adaptation, translation and back-translation were completed, and then submitted to experts for content, 
semantic and conceptual equivalance. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was performed for examining construct 
validity. Parents of gender-based measurement invariance structure were analyzed by calculating the configural, 
metric and scalar invariance. An evaluation of the reliability of the scale was made using, internal consistency  
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(Cronbach's alpha) coefficients, test-retest correlation methods and item-total correlation. Results: The validity of 
the data obtained from the measurement tool in the study were analyzed by examining the results of CFA. CFA 
results indicated that the questionnaire has a structure of seven factors and data model compliance was found to 
be within acceptable values. Internal consistency coefficients, test-retest values and item total correlations were 
examined and it was found that PBACE is a reliable measuring instrument. For parent gender measurement 
invariance fit indexes (Chi-square, RMSEA, SRMR, CF, TLI) in gradually obtained models was examined whether 
the range is acceptable. When examining structural analysis results for two different gender level, it was seen that 
metric and scalar invariance is achieved. Discussion: Parents can use Turkish version of PBCAE for evaluating 
children's positive and negative emotions and parents and the questionnaire can also be used in studies examining 
clinical, developmental and family systems. (Anatolian Journal of Psychiatry 2017; 18(2):169-178)  
Keywords: Parents’ Beliefs about Children’s Emotions Questionnaire, confirmatory factor analysis, validity, 
reliability 
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GİRİŞ 
 
Anne-baba inanışları uzun yıllardır üzerinde 
tartışılan bir konudur1 ve günümüzde araştırma-
cıların ilgisi anne-baba davranışlarından daha 
çok anne-baba inanışlarına doğru artmaktadır.2-

3   
Duygu sosyalleştirme süreçlerinde yer alan 
duygulara yönelik inanışların, anne-babaların 
çocukların duygularına yüklediği anlamı, duygu-
ların hangi koşullarda ne şekilde gösterilmesi 
veya gösterilmemesi gerektiğine ilişkin düşünce-
leri içerdiği ve çocukların sosyal ve duygusal 
gelişimlerini iki nedenden dolayı etkilediği ileri 
sürülmüştür.4 İlk neden, anne-baba inanışlarının 
anne-babanın davranışlarına rehberlik yapması-
dır.5 İkinci neden, anne-baba inanışlarının 
çocukların duygusal deneyimlerini, başkalarıyla 
olan duygusal yaşantıları ve olayları anlaması ve 
değerlendirmesine ilişkin şemaları şekillendire-
bilmesidir.2 Örneğin, çocukların duygularını 
kabul eden ve duygulara değer veren anne-
babaların çocukların olumsuz duygularını daha 
fazla cesaretlendirdikleri ve daha az düşmanca 
tepki verdikleri,6 daha az görmezden geldikleri, 7 
çocuklarıyla yaşanan duygusal olayları daha çok 
tartıştığı;3 çocuklarının olumsuz duygularına iliş-
kin olumlu inanışlara sahip annelerin ise, çocuk-
ların stresli oldukları durumlarda çocuklara daha 
duyarlı oldukları belirlenmiştir.8    
Anne-baba inanışlarını ölçmek, anne-babanın 
çocuğun üzerindeki etkisini derinlemesine anla-
şılmasına izin verecektir. Baumrind9 anne-baba-
lık stillerini kavramsallaştırdığı çalışmasında, 
anne-baba inanışlarının anne-babalığı ve anne-
babalık uygulamalarını doğal olarak etkilediğini 
belirtmiştir. Aynı zamanda birçok çalışma anne-
babanın duygular hakkındaki inanışların çocuk-
ların duygusal yeterliklerini (örneğin, duygu anla-
ma, duygu düzenleme) ve sosyal dünyasını etki-
lediğini vurgulamış, anne-baba inanışları ve 
çocukların davranışları arasındaki ilişkiye dikkat 
çekmiştir.10 Örneğin, Dunsmore ve Karn11-12 

çocukların duyguları anlama becerileri ile anne-
lerin sosyalleştirme inanışlarının ve kullandıkları 
duygusal dil arasındaki ilişkiyi vurgulamıştır. 
Ramsden ve Hubbard,13 çocukların olumsuz 
davranışlarını kabul edici inanış gösteren anne-
lerin çocuklarının duygu düzenleme becerisinin 
daha fazla olduğu ve saldırganlık düzeyinin daha 
az olduğunu belirtmiştir. 
 
Anne-babaların çocukların duygulara ilişkin 
inanışlarını ölçmeye dayalı ilk çalışmalardan biri 
Gottman ve arkadaşlarının çalışmasıdır. Anne-
babaların çocukların duyguları ile etkileşime 
geçmeden önce kendi duygularıyla etkileşime 
geçmeleri, kendi duyguları hakkında deneyim-
leri, tutumları ve felsefeleri olması gerektiği 
belirtilmiş ve bu anne-baba üst duygu felsefesi 
(meta-emotion philosophy) olarak isimlendiril-
miştir. Anne-baba üst duygu felsefesi, anne-
babaların duygular hakkında kabul edilen ve 
edilmeyen inanışlarını, anne-babanın kendi 
duyguları ve çocukların duyguları hakkındaki 
farkındalığı ve deneyimleri ve çocukların duygu-
larına rehberlik yapma olarak tanımlanmıştır.14  
 
Anne-baba üst duygu felsefesi ile ilgili ilk özgün 
çalışma, anne-babaların ve çocuklarının üzüntü, 
korku, kızgınlık ve diğer duygularla nasıl başa 
çıktıklarını araştıran 45-90 dakikalık yarı yapılan-
dırılmış bir görüşme olup anne-babaların tepki-
leri duyguların farkında olma, duygulara rehber-
lik etme gibi boyutlara ayrılmıştır. Bu boyutlar, 
çocukların arkadaşlık ilişkilerini, akademik bece-
rilerini ve içselleştirilmiş davranışlarını yorda-
mıştır.15 Bir diğer çalışmada ise, anne-babaların 
çocukların olumsuz duygularına yönelik inanış-
larını ölçmek amacı ile geliştirilen ölçekte ‘Olum-
suz duygular kötüdür ve tehlikelidir.’ şeklinde iki 
boyut yer almıştır.16 Okul öncesi dönemden orta-
okul çağına kadar olan çocukların anne-baba-
larıyla duygularına dayalı konuşmaları ve tartış-
maları, aile içinde duygunun anlatımı, çocukların 
duygularına yönelik anne-baba tepkilerinin yapı-
sal geçerliğine bakılmasının literatür açısından 
yararlı olacağı belirtilmiştir.3,6 
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Nelson ve arkadaşları17 annelerin çocukların 
kızgınlık, korku, üzüntü gibi duygularının kabul 
edilmesine ilişkin inanışlarını farklı ortamlarda 
(örneğin, okul, aile içinde, yalnızken) incelemiş 
ve ayrıca anne-babaların olumsuz duygusal 
anlatımlara ilişkin inanışlarını ölçen bir ölçek 
daha geliştirmiştir. Bu ölçekler psikometrik ola-
rak yüksek değerlere sahiptir, ancak olumsuz 
duygular üzerine yoğunlaşmıştır.17 Buna karşılık 
pozitif psikoloji yaklaşımında olumlu duygular 
üzerine odaklanan Fredrickson18 anne-babaların 
olumlu duyguları aile içinde işleyerek çocukların 
olumlu yaşantılarını anlatmalarını cesaretlen-
direbileceklerini belirtmiştir. Bu nedenle anne-
babaların duygu sosyalleştirme sürecine ve 
anne-baba inanış sistemlerine olumlu duyguların 
da eklenmesi vurgulanmıştır.19  
 
Anne-babaların çocukların olumlu ve olumsuz 
duygularına yönelik inanışlarına ilişkin yeni 
ölçeklerin Türkçeye kazandırılması ile anne-
babaların çocukların duyguları hakkındaki 
inanışlarının değerlendirilmesi kolaylaşacaktır. 
Böylece çocukların gelişimsel çıktıları üzerinde 
önemli bir etkisi olduğu kabul edilen anne-
babaların duygulara yönelik inanışları ile ilgili 
girişim ve önleme çalışmalarına da katkı sağ-
lanmış olacaktır. Bu çerçevede bu çalışmanın 
amacı ABÇDİÖ'nün Türkçeye uyarlanmasıdır. 
 
YÖNTEM 
 
Araştırma grubu 
 
Bu araştırmanın örneklemini Aksaray il merke-
zinde yaşayan 350 anne ve 350 baba oluştur-
muştur. Annelerin yaş ortalaması 34±4.73, 
babaların yaş ortalaması 35±10.60’tır. Anne-
babalara ilişkin diğer sosyodemografik bilgiler ve 
anne babaların ölçeği hangi yaş grubundaki 
çocuklar için doldurduğuna ilişkin bilgiler (hedef 
çocuğun yaşı) Tablo 1'de sunulmuştur.   
Veri toplama araçları 
 
Anne-Babaların Çocukların Duygularına 
Yönelik İnanışları Ölçeği (ABÇDİÖ): Halber-
stadt ve arkadaşları20 tarafından geliştirilen 
ölçek, anne-babaların 4-10 yaşları arasındaki 
çocukların duygularına yönelik inanışlarını 
değerlendirmektedir. 
 
Duyguların değerlendirilmesi: Anne-babaların 
çocukların duygularını değerlendirmelerinde 
‘Pozitifliğin Bedeli’ ve ‘Öfkenin Değeri’ isminde iki 
ölçek vardır. Çocukların olumlu duygularının 
değerli olduğunu belirten anne-babalar, kendi 
olumlu duygularını daha az gösterdiklerini, 
çocuklarının olumlu duygularını desteklemedik-

lerini ve daha az destekleyici tepki verdiklerini 
belirtmiştir. Çocuklarının olumsuz duygularını 
(öfke gibi) daha olumsuz değerlendiren anne-
babalar kendi duygularını da olumsuz bir şekilde 
gösterdiklerini belirtmiştir.20 
 
Pozitifliğin Bedeli Ölçeği: Erken çocukluk 
döneminde çocuklar sadece olumsuz duygu-
larını nasıl yöneteceklerini öğrenmez, aynı 
zamanda sosyal olarak kabul edilebilir yollarla 
nasıl belirtebileceğini de öğrenir.21 Aile ortamın-
da, özellikle annelerin çocukların olumlu duygu-
larına olumsuz bir şekilde tepki vermesi veya 
geçersiz sayması, çocukların duygularını düzen-
lemede ve arkadaşlık ilişkilerinde güçlük yaşa-
malarına yol açacaktır.22 Pozitiflik Değeri Ölçeği 
anne-babanın duygu sosyalleştirmesinin çocuk-
ların duygu düzenleme ve dışsallaştırılmış 
davranış sorunu ile olan ilişkisini incelemeye 
yardımcı olabilir.21  
 
Öfkenin Değeri Ölçeği: Çocuğun öfkesini anla-
ma ve uygun bir şekilde belirtmesine rehberlik 
etme, öfkeyi düzenleme ve dışsallaştırılmış 
davranış sorunları ile ilişkilidir.23 Kuramsal ve 
klinik araştırmalar olumsuz duyguların düzenle-
nemediği durumlarda çocuklarda dışsallaştırıl-
mış davranış sorunlarının ve yıkıcı davranışların 
ortaya çıktığını,24 bu durumda da anne-babanın 
olumlu bir disiplin yöntemi üretmesinin ve geliş-
tirmesinin güç olduğunu vurgulamıştır.25 Bu 
nedenle Öfkenin Değeri Ölçeği önleme temelli 
araştırmalar için yararlı olabilir. 
 
İlişkilerde duygular: Anne-baba ve çocuk 
arasındaki duygusal ilişki başlığında yer alan 
‘Manipülasyon Ölçeği’ ve ‘Anne-Baba Bilgisi 
Ölçeği’ duyguların rolü ile doğrudan ilişkili iki 
ölçektir. Çocukların duygularını başkalarını 
manipüle etmek için kullandıklarına inanan 
anne-babaların çocukların olumlu duygularına 
çok fazla geçerli tepki vermedikleri ve bir iletişim 
yolu olarak çocukların ne hissettiklerini bilme-
lerinin gerektiği vurgulanmıştır. Anne-babaların 
çocukların duyguları hakkındaki değerlendirme-
lerinin anne-baba çocuk ilişkisinin düzenlenmesi 
ve uyumunda önemli rolünün olduğu düşünül-
mektedir.5  
Manipülasyon Ölçeği: Manipulasyon Ölçeği 
anne-babanın duygulara değer biçme eğilimini 
ölçmek, çocuklarına kötü davranan, empatik 
tepkiler vermeyen, çocukların duygusunu doğru 
bir şekilde tanımakta ve çocuklarla duyguları 
tartışmakta zorlanan anneleri araştırmak için 
yararlı olabilir.21 Çocuklarının olumsuz duygula-
rına yönelik olarak küçümseyici ve cezalandırıcı 
tepkiler veren, olumsuz duyguları önemsiz bulan
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anne-babaların çocukların strese girmesine ve 
çocuklarda düşük düzeyde baş etme becerileri 
ve olumsuz duygulanım gibi sosyal duygusal 
risklerin oluşmasına neden olabildiği belirtilmiş-
tir.26  
 
Anne-Baba Bilgisi Ölçeği: Çocukların duygula-
rına ilişkin anne-baba bilgisi bağlanma litera-
türünde27 yer alan anne-baba duyarlılığı28 veya 
çocuk yetiştirme literatüründe yer alan anne-
baba iletişimi ve katılımı29 gibi önemli yapılarla 
ilişkilendirilebilir. Araştırmalar, erken çocukluk 
yıllarından itibaren anne-baba ve çocuk arasın-
daki iletişim, bağlanma ve anne-baba bilgisi 
arasında sistematik bir ilişki olduğunu belirtmiş-
lerdir.30-31 Anne-baba bilgisi ile ilişkilendirebile-
cek diğer bir yapı olan anne-baba katılımının 
duygusal bir süreç olduğu, bu süreçte anne-
baba ve çocuk arasındaki etkileşimin çocuğun 
sosyal yeterliğinin gelişiminde32-33 ve davranış 
sorunlarının azaltılmasında önemli yararlarının 
olduğu34 bildirilmiştir. 
 
Çocukların yetenekleri: Çocukların duygusal 
yeteneklerine ilişkin anne-baba inanışları Kontrol 
ve Özerklik Ölçeklerini içermektedir.  
 
Çocukların duygusal becerilerinde gelişimsel 
farklılık olmakla birlikte, özellikle küçük yaştaki 
çocuklar olumsuz duygularını kontrol etmekte 
zorlanmaktadır ve bu durum gelişimsel davranış 
bozukluklarına yol açabilecek bir risk etkeni 
olarak değerlendirilmektedir.35 Ailelerin duygula-
rı etkili bir şekilde nasıl yönetecekleri hakkında 
çocuklara zengin bilgiler sağladıkları ve bu duru-
mun çocukların duygularını düzenleme beceri-
sini etkilediğine ilişkin kanıtlar artmaktadır.36 

Anne-babanın çocukların olumsuz duygularına 
yönelik inanışlarında çocukların kızgınlık duygu-
sunu olumlu bir şekilde belirtmesine rehberlik 
etmesinin çocukların duygu düzenleme beceri-
lerini olumlu etkileyeceği ve dışsallaştırılmış 
davranış sorunlarını azaltacağı ileri sürülmüş-
tür.37 Buna karşılık çocukların duygularını kontrol 
ettiğine inanan anne-babalar çocukların olumsuz 
duygularına destekleyici olmayan tepkiler verir.20 
Bu ölçekler çocukların duygularla ilgili yetenek-
lerini ve öz kontrolleri üzerinde araştırma 
yapmak için yararlı olacaktır.   
Değişmezlik Ölçeği: Son olarak Değişmezlik 
Ölçeği anne-babanın çocuğun gelişimi boyunca 
çocukların duygusal stillerinin hangi derecede 
değişmez olduğuna ilişkin inanışlarını ölçmekte-
dir. Anne-babaların çocukların duygularının 
zaman içinde değişip değişmeyeceğine ve 
çocukların gelişimleri boyunca nasıl duygusal 
stiller geliştireceğine ilişkin inanışları anne-baba 
çocuk ilişkilerini etkilemektedir.  

Ölçeğin maddeleri ‘kesinlikle katılıyorum’dan (6 
puan) ‘kesinlikle katılmıyorum’a (1 puan) doğru 
sıralanan altı dereceli bir değerlendirme üzerin-
de işaretlenir ve ölçek 33 maddeden oluşmak-
tadır.   
Verilerin analizi 
 
Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel 
çözümlemelerinde SPSS ve LİSREL 8.8038 
paket programları kullanılmıştır. Katılımcıların 
sosyodemografik özelliklerinin analizinde fre-
kans ve yüzde analizi kullanılmıştır. Yapı geçer-
liğinde doğrulayıcı ve ikinci düzey doğrulayıcı 
faktör analizi, ortaya çıkan faktör yapısını test 
etmek için kullanılmıştır. Dil geçerliği analizinde 
Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsa-
yısı hesaplanmıştır. Güvenilirlik çalışması için 
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ve test-tekrar 
test yöntemi ile elde edilen korelasyon katsayısı 
hesaplanmıştır.   
Çeviri çalışması 
 
Ölçeği geliştiren yazarlardan Türkçeye uyarlan-
ması ile ilgili izin alındıktan sonra ölçek uyarlama 
çalışmanın aşamalardan biri olan anlamsal 
eşdeğerliğin sağlanması işlemi,39 çeviri ve tekrar 
çeviri40 için ölçek, iyi derecede İngilizce bilen, 
gelişim psikolojisi, çocuk gelişimi ve okul öncesi 
alanlarındaki dört akademisyen tarafından Türk-
çeden İngilizceye çevrilmiştir. Oluşturulan Türk-
çe form öncekinden farklı dört akademisyen 
tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Türkçe 
ve İngilizce çeviriler bir araya getirilerek hepsinin 
ortak yönleri aranmıştır. Ölçeğin Türkçe ve 
İngilizce formu kapsam geçerliliğinin sağlanma-
sına yönelik olarak anlamsal, kavramsal ve 
deneyimsel eşitlik incelemesi için en az doktora 
derecesine sahip beş uzman ve akademisyen-
den görüş alınmış ve ölçeğe son hali verilmiştir. 
Ölçeğin, Türkçe ve İngilizce formları ana dili 
Türkçe olan ve iyi düzeyde İngilizce bilen bir grup 
anne-baba (s=25) tarafından bir hafta ara ile 
doldurulmuştur. Türkçe ve İngilizce ölçekten alı-
nan toplam puanlar arasında Pearson Moment-
ler Çarpımı Korelasyon Katsayısı sonucu ölçeğin 
dil eşdeğerliği 0.96 olarak hesaplanmıştır ve dil 
geçerliliğinin olduğu kabul edilmiştir.  
 
Araştırmanın etik yönü  
 
Aksaray Üniversitesi Etik Kurulu onayı ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü resmi izni alınmış ve il merke-
zindeki okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilko-
kullarında çocukları olan anne-babalara ulaşıl-
mıştır. Çalışmanın amacı ve içeriğini anlatan 
mektup, ölçek ve sosyodemografik form öğret-
menler aracılığı ile anne- babalara kapalı bir zarf 
içinde gönderilmiştir. Çalışmaya katılmaya
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Tablo 1. Anne ve babaların sosyodemografik özellikleri 
_____________________________________________________________________________________________________  
          Anne           Baba 
Değişkenler   Sayı  %      Sayı % 
_____________________________________________________________________________________________________  
Annenin eğitim düzeyi     Babanın eğitim düzeyi   
  İlkokul mezunu     97  27.7    İlkokul mezunu     69 19.7 
  Ortaokul mezunu    27   7.7    Ortaokul mezunu    29   8.3 
  Lise mezunu   107 30.6    Lise mezunu     90 25.7 
  Üniversite mezunu    95  27.1    Üniversite mezunu  117 33.4 
  Meslek yüksekokulu mezunu   17   4.9    Meslek yüksekokulu mezunu   23   6.6 
  Yüksek Lisans/Doktora      7   2.0    Yüksek Lisans/Doktora      2   0.6 
 
Annenin mesleği      Babanın mesleği   
  Ev kadını   199 56.9    Çalışmıyor       3   0.9 
  Profesyonel meslek grubu  115 32. 9    Profesyonel meslek 
    (öğretmen, doktor, avukat vb.)        grubu (öğretmen, doktor vb.) 163 46.6 
  Yarı profesyonel meslek grubu    28   8.0     Yarı profesyonel meslek grubu 
    (laborant, büro yönetimi vb.)         (laborant, büro yönetimi vb.)   57 16.3 

  Profesyonel olmayan meslek gr.    83 23.7 
   Serbest meslek (esnaf vb)   39 11.1 

         Emekli        5   1.4       
Hedef Çocuğun yaşı      
  4 yaş    39 11.1    
  5 yaş    58 16.6    
  6 yaş    49 14.0    
  7 yaş    51 14.6    
  8 yaş    58 16.6    
  9 yaş    48 13.7    
10 yaş    47 13.7    
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
gönüllü anne-babalar ölçekleri ve formu doldu-
rup kapalı zarf ile araştırmacıya verilmek üzere 
ulaştırmışlardır (Tablo 1). 
 
BULGULAR 
 
Ölçeğin faktör yapısının belirlenmesi - Yapı 
geçerliliği  
Doğrulayıcı Faktör Analizi:  Ölçeğin madde ve 
faktör yapısının incelenmesinde Doğrulayıcı 
Faktör Analizi (DFA) uygulanmış ve DFA'nın 
değerlendirilmesi için path diyagramı, uyum 
iyiliği ölçütleri ve düzeltme önerileri göz önünde 
bulundurulmuştur. Verilerin, faktör analizi için 
uygunluğunu belirlemede Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) katsayısı ile Bartlett küresellik testi 
sonuçları yorumlanmıştır. Sonuçlar (KMO=0.63; 
χ2=504.67, p=0.001) şeklinde elde edilmiştir. 
0.60<KMO≤0.70 aralığında olan KMO katsayı-
sının zayıf olduğu kabul edilse de, Field41 KMO 
için alt sınırın 0.50 olmasını gerektiğini, 
KMO≤0.50 için veri kümesinin faktörleneme-
yeceğini belirtmiştir. Bu kapsamda bu çalışmada 
KMO katsayısının kabul edilebilir bir örneklem 
büyüklüğüne sahip olduğu ve Barlett testi sonu-
cuna göre de verilerin normal dağılıma uygun   

olduğu söylenebilir. 
 
Hipotetik olarak doğrulanmaya çalışılan model-
ler için χ2/df, RMSEA ve CFI istatistiksel uyum 
ölçütleri olarak kullanılmıştır. İyi bir model için 
χ2/df oranı küçük bir değer alması beklenir. Bu 
oran 2-3 arasında ise, verinin model ile uyumu-
nun kabul edilebilir veya iyi olduğunu gösterir.42 
Modele ilişkin uyum iyiliği indekslerine göre χ2/df 
oranı büyük örneklemlerde mükemmel uyum 
düzeyinde,42-43 2.75 olarak bulunmuştur. 
RMSEA değerinin 0.05’ten küçük veya eşit 
olması mükemmel bir uyumu, 0.10’dan büyük 
olması modelin kabul edilemeyeceğini göster-
mektedir.42 Bu çalışmada RMSEA=0.049, 
SRMR=0.062 olarak bulunmuş ve mükemmel 
uyum düzeyinde olduğu görülmüştür. Karşılaş-
tırmalı uyum indeksinde CFI, AGFI ve NNFI’nın 
0-1 arasında değerler alması beklenir ve bu 
değer yükseldikçe uyum iyiliğinin de arttığı kabul 
edilmektedir.42 Tablo 2'de sunulan uyum indeks-
leri gözlenen verinin yedi boyutlu modele özgün 
ölçekte olduğu gibi iyi uyum gösterdiğini ortaya 
koymaktadır.  
 
Ölçme değişmezliği: Cinsiyet 
 
Ölçekte anne-babanın cinsiyetine dayalı ölçme 
Anadolu Psikiyatri Derg 2017; 18(2):169-178 



174    Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeğinin geçerlilik ve …  
_____________________________________________________________________________________________________ 

Tablo 2. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarından elde edilen uyum iyiliği değerleri 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Ölçek                   χ2 sd χ2/sd   p    AGFI    GFI CFI        NNFI    SRMR  RMSEA 
_____________________________________________________________________________________________________  
Pozitifliğin değeri    1.35   2 0.67 0.51 0.99 1.00 1.00 0.99 0.02 0.00 
Öfkenin bedeli  49.69   9 5.52 0.00 0.95 0.98 0.94 0.92 0.05 0.08 
Manipülasyon     0.01   2 0.01 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.01 0.00 
Kontrol     8.82   4 2.20 0.07 0.98 0.99 0.99 0.99 0.02 0.04 
Anne-baba bilgisi    0.02   1 0.02 0.88 0.89 1.00 1.00 1.00 0.01 0.00 
Özerklik   44.40 14 3.17 0.00 0.96 0.98 0.96 0.95 0.04 0.05 
Değişmezlik    1.72   2 0.86 0.42 0.99 1.00 1.00 1.00 0.01 0.00 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
   
Tablo 3. Ölçme değişmezliği analizi sonuçlarından elde edilen iyilik uyum değerleri ölçme değişmezliği  
_____________________________________________________________________________________________________  

     χ2  df             p   Δχ2        Δ(p)       CFI         ΔCF    TLI        ΔTLI     SRMR   RMSEA 
_____________________________________________________________________________________________________  
Pozitifliğin bedeli    
  Yapısal    0.97   4  0.54 1.00  0.99 0.01 0.00 
  Metrik    1.27   8    0.89 0.35 4.00 1.00 0.00 0.98 0.01 0.02 0.00 
  Skalar    3.46 11   0.76   2.19 0.13 0.99 0.00 0.99 0.01 0.04 0.00 
Öfkenin değeri           
  Yapısal    1.94   4     0.82 1.00 1.01 0,01 0.01 0.00 
  Metrik    6.88   8     0.06   4.94 0.77 0.99 0.00 1.00 0.01 0.03 0.00 
  Skalar  10.36 11   0.06   3.48 0.00 0.99 0.00 0.99 0.01 0.04 0.00 
Manipülasyon            
  Yapısal    7.51   4    0.12 0.99 0.99 0.04 0.04 
  Metrik  10.20   8    0.24 2.69 0.12 0.99 0.00 0.99 0.00 0.04 0.03 
  Skalar  10.57 11   0.57   0.37 0.33 1.00 0.01 1.00 0.01 0.04 0.00 
Kontrol            
  Yapısal 26.60 10   0.00 0.95 0.93 0.04 0.09 
  Madde 21. 39.13   9     0.02 0.94 0.93 0.05 0.08  
    serbest bırak  
Metrik  26.92 15   0.00    0.32 0.00 0.95 0.00 0.94 0.01 0.04 0.07 
  Madde 21 38.89 12   0.03    0.24 0.01 0.95 0.01 0.92 0,01 0.06 0.08 
   serbest bırak  
Skalar 28.70 19   0.00   1.78 0.00 0.95 0.00 0.95 0.01 0.05 0.06 
  Madde 21 44.82 18   0.04    5.93 0.01 0.96 0.01 0.93 0,01 0.05 0.06 
    serbest bırak 
Anne-baba bilgisi 
  Yapısal    1.18   2   0.56 1.00 1.01 0.02 0.00 
  Metrik    5.63   4    0.23 4.45 0.33 0.99 0.01 1.00 0.01 0.04 0.03 
  Skalar    8.41   6    0.18 2.78 0.05 0.96 0.03 0.99 0.01 0.06 0.04 
Özerklik            
  Yapısal    0.44   2    0.80 1.00 0.00 1.00 0.01 0.00 
  Metrik    4.69   4    0.32 4.25 0.48 1.00 0.00 1.01 0.01 0.03 0.02 
  Skalar    4.81   6    0.57    0.12 0.25 1.00 0.00 1.00 0.01 0.03 0.00 
Değişmezlik            
  Yapısal    2.26   4    0.69 1.00 0.00 1.02 0.01 0.00 
  Metrik    5.04   8     0.75    2.78 0.06 1.00 0.00 1.03 0.01 0.02 0.00 
  Skalar    8.7 11   0.65    3.66 0.10 1.00 0.00 1.02 0.01 0.04 0.00 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
değişmezliği yapısal, metrik ve skalar değişmez-
liği44-45 hesaplanarak analiz edilmiştir.  
Ölçme değişmezliği testi için aşamalı olarak elde 
edilen modellerde uyum indekslerin (ki-kare, 
RMSEA, SRMR, CFI, TLI) kabul edilebilir ara-

lıkta olup olmadığı incelenmiştir. Modelin veri ile 
uyum gösterdiği durumlarda yapısal değişmezlik 
testlerinden elde edilen TLI ve CFI değerleri ile 
daha sınırlı modellerden elde edilen TLI ve CFI 
değerleri arasındaki farka bakılmıştır. Bu değer-
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ler arasındaki farkın çok küçük olması beklen-
mektedir. Hesaplanan farkların -0.01≤ΔCFI 
≤0.01 ve -0.01≤ΔTLI≤0.01- aralığı içinde bulun-
madığı durumlarda ilgili aşamada değişmezlik 
koşulunun sağlanmadığına karar verilmiştir.46 
Özgün ölçekte olduğu üzere Pozitifliğin Bedeli, 
Öfkenin Değeri, Manipülasyon, Kontrol, Anne-
Baba Bilgisi, Özerklik ve Değişmezlik şekilsel, 
metrik ve skalar değişmezliği açısından modele 
uyum sağlamış ve uyum iyiliği indeksleri açısın-
dan kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu belirlen-
miştir (RMSEA<0.08, CFI>0.90, TLI>0.90; 
0.01≤ΔCFI≤0.01 ve -0.01≤ΔTLI≤0.01) (Tablo 2). 
Bu nedenle bu altı ölçek anne-baba cinsiyet 

değişmezliği kapsamında tüm ölçme değişmez-
liklerini özgün ölçekte olduğu gibi kabul edilebilir 
bir şekilde göstermiştir. Özgün ölçekte de bu 
ölçeklerde değişmezlik bulunmuştur. Bu çalış-
mada sadece Kontrol ölçeğinde anne-babanın 
cinsiyetinde değişmezlik bulunmamıştır. Bu 
açıdan analizde 21. madde serbest bırakılmış ve 
analizler tekrar edilmiştir. Bu şekilde Kontrol alt 
boyutunda da değişmezliğin sağlandığı görül-
müştür (RMSEA<0.08, CFI>0.90, TLI>0.90; 
0.01≤ΔCFI≤0.01 ve -0.01≤ΔTLI≤0.01). Tablo 
3’te anne-baba cinsiyet değişmezliğine ilişkin 
iyilik uyum indeksleri ve ki-kare değerleri sunul-
muştur. 

 
 
Tablo 4. Ölçeklere ve ölçeğin tümüne ilişkin Cronbach alfa güvenilirlik katsayıları 
________________________________________________________________________  
                      Cronbach                Standardize edilmiş     Madde  
                                        alfa         Cronbach alfa değerleri            sayısı 
________________________________________________________________________  
Pozitifliğin bedeli 0.60 0.61 4 
Öfkenin değeri 0.65 0.66 6 
Manipülasyon 0.61 0.60 4 
Kontrol 0.67 0.68 5 
Anne-baba bilgisi 0.71 0.72 3 
Özerklik 0.65 0.65 7 
Değişmezlik 0.62 0.63 4 
Ölçeğin tümü 0.78 0.77                               33 
________________________________________________________________________ 
 
* p<0.05,  ** p<0.01   
 
 
Ölçeğin güvenilirliği  
İç tutarlılık güvenilirliği: Ölçeğin güvenilirliğini 
incelemek için Cronbach alfa ve test-tekrar test 
güvenirliğine ilişkin analizler yapılmıştır. Ölçeğin 
Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı sırasıyla 
pozitifliğin bedeli için 0.60, öfkenin değeri için 
0.65, kontrol için 0.67, anne-baba bilgisi için 
0.71, özerklik için 0.65, değişmezlik için 0.62 
olarak bulunmuştur. Tüm ölçeğin güvenilirlik 
katsayısı 0.78 olarak bulunmuştur (Tablo 4). Bu 
değerler dikkate alındığında, alt ölçeklerin ve 

tüm ölçeğin iç tutarlılığının kabul edilebilir sınırlar 
içinde olduğu söylenebilir. 47   
 
Test-tekrar test güvenilirliği: Test-tekrar test 
güvenilirliği için ölçek 37 katılımcıya üç hafta ara 
ile uygulanmış ve elde edilen veriler üzerinde 
Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsa-
yısı hesaplanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test 
güvenilirlik katsayısı pozitifliğin bedeli ölçeği için 
0.83, öfkenin değeri ölçeği için 0.62, manipülas- 
yon ölçeği için 0.69, kontrol ölçeği için 0.67, 
anne-baba bilgisi ölçeği için 0.66, özerklik  ölçeği

 
 
Tablo 5. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği analizi sonuçları 
______________________________________________________________  
Ölçek        Sayı         Test-tekrar test korelasyonu       p 
______________________________________________________________  
Pozitifliğin bedeli 37 0.833 <0.01 
Öfkenin değeri 37 0.624 <0.01 
Manipülasyon 37 0.690 <0.01 
Kontrol 37 0.674 <0.01 
Anne-baba bilgisi 37 0.664 <0.01 
Özerklik 37 0.594 <0.01 
Değişmezlik 37 0.647 <0.01 
______________________________________________________________ 
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için 0.59, değişmezlik ölçeği için 0.65 olarak 
bulunmuştur (Tablo 5).   
 
TARTIŞMA 
 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki araştırmacı-
lara ve literatüre anne-babaların çocuklarının 
duygularına yönelik inanışlarını değerlendiren 
bir ölçme aracı kazandırmaktır. Bu amaçla 
Halberstadt ve arkadaşlarının3 geliştirdiği 
ABÇDİÖ'nün Türk ailelerinde kullanımının 
uygunluğuna bir dizi geçerlilik ve güvenilirlik 
analizi ile bakılmış ve Türkçeye uyarlaması 
yapılmıştır. DFA sonuçları incelendiğinde özgün 
ölçekteki faktör yapısının bu çalışmada da 
doğrulandığı görülmüştür. Ölçeğin güvenilirlik 
çalışması için iç tutarlılık katsayısına ve test-
tekrar test yöntemi yoluyla kararlılığına bakılmış-
tır. Ortaya çıkan sonuçlar, alt ölçeklerin iç tutar-
lılığının ve test-tekrar test korelasyonlarının 
yeterli ve kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu 
göstermiştir. Halberstadt ve arkadaşları,3 özgün 
ölçekte cinsiyete bağlı ölçme değişmezliğini de 
kanıtlamış ve ölçeğin anneler ve babalar tarafın-
dan doldurulabileceğini belirtmiştir. Gruplar ara-
sında anlamlı karşılaştırmalar yapılabilmesi için 
ölçme değişmezliğinin gerekliliği göz önünde 
bulundurularak bu çalışmada da anne baba 
cinsiyetine göre ölçme değişmezliği analizi yapıl-
mış ve özgün ölçek ile benzer sonuçlara ulaşıl-
mıştır. ABÇDİÖ'nün diğer güçlü yanı, anne-
babaların 4-10 yaşları arasındaki çocukların 
olumlu ve olumsuz duygularına ilişkin inanış-
larını ölçmesidir. Uygulanmasının kısa ve puan-
lanmasının güvenilir olması ölçeğin kullanışlı-
lığını artırmaktadır. Bu nedenle araştırmacılar 
tarafından bu ölçme aracının anne-babaların 
çocukların duygularına yönelik inanışlarını 
ölçmek amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanı-

labileceği düşünülmektedir. Ölçeğin çocukların 
duygularının değeri ve bedeli, aile içinde duygu-
nun rolü, çocukların duygusal yetenekleri ve 
duygusal yaşantıların değişmezliğini ölçmek için 
Türk kültüründe kullanılmasının uygun olduğu 
söylenebilir. Ölçek çocukların iyilik hali ve sosyal 
duygusal gelişim alanlarına odaklanan klinik, 
gelişimsel araştırmalarında kullanılabileceği gibi, 
aile sistemlerini araştıran çalışmalarda da kulla-
nılabilir, anne-babalık ve duygu sosyalizasyo-
nuna güçlü katkılar sağlayabilir. Ayrıca bu ölçek 
anne-baba duygu sosyalizasyonu davranışları-
nın çocukların davranışlarını nasıl etkileyece-
ğine ilişkin daha özel ve incelikli bir anlayış orta-
ya koymaya da yardımcı olacaktır.   
 
Çalışmanın verilerinin toplandığı anne babalara 
ulaşılırken herhangi bir sosyodemografik özelli-
ğe (alt-orta-üst sosyoekonomik düzey gibi) veya 
özel bir gruba göre seçim yapılmamıştır. Sadece 
gönüllülük temeline dayalı olarak ölçme aracını 
dolduran ve aracı yanıtlarken eksik veri bırak-
mayan bireylerin verileri kullanılmıştır. Bu 
nedenle çalışma sonuçlarını etkileyecek herhan-
gi özel bir durum söz konusu değildir ve ölçek 
herhangi sosyodemografik gruba bağlı kalma-
dan tüm anne-babalar için geçerlidir. 
 
Bu çalışmanın sınırlılığı kapsamında, özgün 
ölçekte olduğu gibi ölçeğin bütünüyle kullanıl-
masının yanı sıra, ayrı ayrı kullanılmak istenmesi 
durumunda, ölçeğin bütününden bağımsız bir 
şekilde tekrar geçerlilik ve güvenilirlik çalışmala-
rının yapılması gerektiği belirtilebilir. Anne-baba-
ların çocukların duygularına yönelik inanışlarının 
psikometrik özelliklerinin incelenmesi amacıyla 
yapılan bu çalışma, yalnız Aksaray il merkezinde 
yaşayan anne-babalarla yapılmıştır. Bu, araştır-
manın bir sınırlılığı olarak kabul edilebilir.  

 
 
Yazarların katkıları: Y.Y.: Konunun belirlenmesi, literatür taraması, planlama, araştırmanın yürütülmesi, istatistik, 
makalenin yazılması;  Z.K.: Konunun belirlenmesi, literatür taraması, planlama, araştırmanın yürütülmesi, 
makalenin yazılması. 
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