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Öz 

Bu araştırmada orjinal formu Gaderman, Reichl ve Zumbo (2009) tarafından geliştirilen Çocuklar 

için Yaşam Doyum Ölçeği (ÇYDÖ)’nin Türkçe geçerlilik-güvenilirlik çalışmasının alan yazına 

kazandırılması amaçlanmıştır.Ölçeğin İngilizce Orijinal formu 5 sorudan oluşan 5’li Likert 

tipinde tek faktörlü bir yapıdadır. Bu kapsamda ölçek öncelikle 5 kişilik öğretim görevlisinden 

oluşan bir çeviri grubu tarafından çift kontrol yapılarak tercüme edilmiştir. Ardından  yaşları 8 ile 

13 arasında değişmekte olan 440 çocuğa uygulama yapılmıştır. Bu katılımcılardan 83’ü ile test-

retest çalışması yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği 

görülmüştür. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri 0.677 ile 0.783 arasında değişmektedir. Ölçeğin 

iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0.792 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin madde toplam puan 

korelasyon katsayılarının 0.569 ile 0.745 arasında değiştiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Yaşam Doyumu, Çocuklarda Yaşam Doyumu, Geçerlilik, Güvelilirlik 

 

Abstract 

The purpose of the present study was to develop a Turkish version of the Satisfaction with Life 

Scale Children and to examine its psychometric properties in a sample of Turkish students. The 

English version of the SWLS-C was translated and back translated prior to its administration to 

440 participants ages between 8 and 13 years old. All participants were recruited from Marmara 

Koleji in Turkey. Internal consistency, test-retest reliability, inter-scale reliability, construct and 

criterion-related validity of the Turkish version were analyzed. The results indicated that the data 

collected with the Turkish version do also support the original one-factor model; with reliability 

and validity measures comparable to the original one. The factor loadings of the items vary 

between 0.677 and 0.783. The internal consistency and reliability coefficient of the scale 

calculated to be 0.792. The item total score correlation coefficients of the scale were found to 

vary between 0.569 and 0.745. 

Key Words: Life Satisfaction, Life Satisfaction for  Children, Validity, Reliability  
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Giriş 

Aristo’dan itibaren, “mutluluk arayışı” ve “iyi yaşam” kavramı filozoflar ve teologlar arasında bir 

tartışma konusudur. Pozitif psikolojinin de gelişimiyle, psikolojinin optimal işlevsellik ve 

mutlulukla ilişkili alanlara hitap etme eğilimi artmıştır. Bu durum ise mutluğun ve yaşam 

doyumunun yeniden ilgi çekici birer araştırma konusu olmasını sağlamıştır (Seligman 2002; 

Seligman and Csikszentmihalyi 2000).  

Yaşam doyumu, kişinin hayatının tüm yönlerinin kolektif bir bütün olarak değerlendirmesidir. 

Yaşam doyumu ve mutluluk farklı kavramlardır. Mutluluk bir duygu ve zevk hali ve daha ziyade 

öznel iyi oluş kavramı altında incelenir iken, yaşam doyumu bir hoşnut olma veya hoşnut olmama 

durumudur. (Diener, Seligman, 2004). Öznel iyi oluş hali  bireyin yaşam doyumu ve mutluluğuna 

dair genel bir değerlendirmedir. Bu açıdan pozitif psikolojinin de en önemli araştırma 

konularından biridir. Bununla birlikte son yıllarda, insanların kendi öznel iyi oluş halleriyle ilgili 

faktörleri araştıran çok sayıda makale bulunmaktadır. Yaşam doyumu ise, bireyin başarısını veya 

hayatında sahip olduğu şeylerin değerini nasıl ölçtüğünü içerir.(Owen, 2016). 

Yaşam doyumu, bireyin yaşam kalitesini öznel olarak  değerlendirmesini ifade eder. Literatüre 

göre, yaşam doyumu ve öznel iyi oluş arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür (Diener, 

Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; Diener, 1994). Bireyler içsel iyi oluş durumlarını hayatlarının 

birçok yönünü, sahip olduklarını da içine alarak değerlendirdiklerinde yaşam doyumlarını 

değerlendirmiş olurlar. Yaşam doyumu mutluluk,  başarı vb. gibi  kavramları da içermesine karşın 

ana faktör öznel iyi oluş kavramıdır.  

Yaşam doyumu ile ilgili alanyazına bakıldığında, çocukların öznel iyi oluş durumlarının 

incelenmesi için temel metod Batı kültürlerinden elde edilen bulguların, diğer kültürlerde 

yapılmış benzer araştırma sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. (Park, Huebner 2005). Bu bağlamda 

yapılan çalışmalara bakılacak olursa; Liu ve diğ. (2005)  yaptığı çalışmada Çinli öğrencilerin 

Amerikan öğrencilerine göre arkadaşlar, okul ve genel yaşam doyumu boyutlarında daha yüksek 

puan aldıklarını bulmuşlardır. (youth life). Benzer şekilde yine Park ve Huebner’ın (2005) yaptığı 

çalışmada, Koreli ve Amerikan öğrencilerin yaşam doyumu puanlarını karşılaştırmış ve Koreli 

öğrencilerin Amerikan öğrencilere göre daha düşük bir yaşam doyumu rapor ettiklerini ortaya 

koymuştur. Japon ve İsveç kültürleri arasında yapılan bir başka çalışmada ise Japon öğrencilerin 

İsveçli öğrencilerden çok daha düşük seviyede yaşam doyumu rapor gösterdikleri ortaya 

konmuştur. Farklı kültürlerde yetişkinlerin çocuklardan beklentilerinin, devletlerin eğitim 

politikalarının, eğitim sistemlerinin, bireyci ve kollektivist toplum türlerinin  varlığı, çocukların 

yaşam doyumu seviyeleriyle ilişkili olabilir. 

Pozitif psikolojiye göre, yaşam doyumu sadece psikopatolojiye yol açan faktörleri öğrenme 

açısından değil aynı zamanda psikolojik iyi oluşa dair gelişimsel yolların  anlaşılması açısından 

da önemli bir kavramdır (Larson, 2000)  Çocuk ve ergenlerdeki yaşam doyumu üzerine 

araştırmalara bakıldığında, yaşam doyumu  düzeyi düştükçe, benlik kavramı,  içsel kontrol odağı, 
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dışa dönüklük, aktif başa çıkma ve prososyal davranışların azaldığı; zararlı madde kullanımı ve 

psikopatolojik davranışların da arttığı rapor edilmiştir (Huebner, 2004).   

Düşük yaşam doyumu seviyesine sahip bireylerde anksiyete, depresyon gibi psikolojik 

problemlere ve  zayıf sosyal etkileşim gibi sosyal problemlere sahip olma yönünden risk altındadır  

(Lewinsohn, Redner ve Seeley, 1991). Yaşam doyumu çalışmaları bu noktada öngörü 

sağlamaktadır. Örneğin, boylamsal çalışmalar, düşük yaşam doyumu düzeylerinin sıklıkla 

depresyondan ilişkili olduğunu göstermiştir (Seligson, Huebner  ve Valois, 2005; Lewinsohn, 

Redner ve Seeley, 1991). 

Çocuklarda yaşam doyumunu  incelenmesi bir çok faktör açısından önemlidir. Bunlardan biri ise 

öznel iyi oluştur. Örneğin, çocukların öznel iyi oluşlarını ve bu durumu yönetmeyi anlamamızı 

sağlayarak iyi oluş durumunu devamını sağlar (Ben-Arieh ve Frones 2007). Çocukların öznel iyi 

oluşu gibi olumlu gelişimsel çıktılarının değerlendirilmesi, çocuk ve gençlerin sorun 

davranışlarının veya patolojilerinin değerlendirilmesine odaklanan stratejilere farklı bir odak ve 

tamamlayıcı bir yaklaşım sunar (Gadermann, Schonert-Reichl, ve  Zumbo, 2010). 

Türkiye’de yetişkin yaşam doyumu, öğrenci yaşam doyumu ile ilgili çok sayıda  bilimsel yayın 

bulunmasına karşın, çocukluk dönemi yaşam doyumuyla ilgili literatürde bir açık bulunmaktadır. 

Çocukluk dönemi yaşam doyumunu ölçen özel bir ölçek bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı  

çocuklarda yaşam doyumunu ölçümlemede, yurtdışında uzun süredir kullanılan, çocuklarda 

yaşam doyumu ölçeğinin Türkçe Geçerlilik güvenililirlik  çalışmasının alanyazına kazandırılması 

ve yaşlara (sınıflara) göre çocukların yaşam doyumu arasındaki farkın ortaya konulmasıdır. 

Çocuklarda Yaşam Doyumu Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri 

Çocuklarda Yaşam Doyumu Ölçeği, Diener ve ark. (1985) tarafından hazırlanan yetişkin 

formundan çocuklar için uygun bir şekilde uyarlanmıştır. Bu ölçek 5’li Likert tipinde (Hiç 

katılmıyorum 1, Çok katılmıyorum 2, Kararsızım 3, Biraz Katılıyorum 4, Tamamen katılıyorum 

5)  5 sorudan oluşur ve tek faktörlü  yapıdadır. Ölçeğin orijinal formu geliştirilirken iç tutarlılık, 

madde puanlarının temelinde hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin tek faktörlü 

yapısının iyi uyum verdiği görülmüştür. Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı ise .86 ve 

ordinal alfa katsaysı .90 olarak hesaplanmıştır (Gadermann, Schonert-Reichl, ve  Zumbo, 2010). 

Yöntem 

Çocuklarda  Yaşam Doyumu Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması için ölçeği çocuklara 

uyarlayan ekipteki araştırmacı Bruno Zumbo ile mail yoluyla iletişime geçilmiştir ve gerekli 

izinler alınmıştır. Orjinal dili İngilizce olan ölçek için öncelikle bir çeviri grubu oluşturulmuştur. 

Ölçek öncelikle 5 kişilik öğretim görevlisinden oluşan bir çeviri grubu tarafından çift kontrol 

yapılarak tercüme edilmiştir. Ölçek öncelikle Türkçeye çevrilmiş, ardından herhangi bir anlamsal 

bozukluk olmaması açısından yeniden İngilizce’ye tercüme edilerek kontrol edilmiştir. Olası 

anlamsal karmaşaları önlemek adına dil bilgisi ve imla açısından gerekli düzenlemeler yapılmış, 
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ardından Türkçe form ilk uygulamalar için hazır hale gelmiştir. 

Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 

Güvenirliği sınamak için ise iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemlerine başvurulmuştur. Geçerlik 

ve güvenirlik analizleri için AMOS 22.0 ve SPSS 23.0 programları kullanılmıştır.  

Çalışma Grubu 

Bu araştırma yaşları 8 ile 13 arasında değişen 440 çocukla yapılmıştır.  Bu çalışmaya 222 kız, 

218 erkek çocuk katılım sağlamıştır. Örneklemin yaşlara göre dağılımı ise; 86 katılımcı 8 yaş, 80 

katılımcı 9 yaş, 70 katılımcı 10 yaş, 55 katılımcı 11 yaş, 75 katılımcı 12 yaş 74 katılımcı ise 13 

yaş şeklinde gerçekleşmiştir.  

Bulgular 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), gözlenen (observed) değişkenler ile gizli (Latent) değişkenler 

arasındaki ilişkiyi ölçebilen yapısal eşitlik modelinin (YEM) bir türüdür (Brown, 2006). 

Çalışmada literatürde bulunan araştırmalarda en sık kullanılan uyum iyiliği indeksleri 

kullanılmıştır.  

Ölçeğin daha önceden belirlenmiş faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. 

Doğrulayıcı faktör analize ilişkin diyagram aşağıda verilmektedir. 

 

 

Şekil 1. Çocuklarda Yaşam Doyumu Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Diyagram 

Doğrulayıcı faktör analizine ilişkin uyum iyiliği kriterleri aşağıda verilmektedir.  

Tablo 2. Çocuklarda Yaşam Doyumu Ölçeği Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi İndeks 

Değerleri 

ÇOCUKLARDA

YAŞAM

DOYUMU

,52

M1 e1
,72 ,53

M2 e2,73
,47

M3 e3
,68

,32

M4 e4

,57

,39

M5 e5

,62
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İndeks Normal Değer* Kabul Edilebilir Değer** Çocuklarda Yaşam Doyumu 

Ölçeği 

χ2/sd  <2 <5 0.801 

GFI >0.95 >0.90 0.996 

AGFI  >0.95 >0.90 0.989 

CFI  >0.95 >0.90 1.000 

RMSEA  <0.05 <0.08 0.000 

RMR  <0.05 <0.08 0.019 

*** Kaynaklar: (Şimşek, 2007; Hooper and Mullen 2008; Schumacker and Lomax, 2010; Waltz, 

Strcikland and Lenz 2010; Wang and Wang, 2012; Sümer, 2000; Tabachnick ve Fidel, 2007). 

Analiz sonuçları, doğrulayıcı faktör analizi ile hesaplanan uyum istatistiklerinin ölçeğin daha önce 

belirlenen faktör yapısı ile kabul edilebilir düzeyde uyumlu olduğu saptanmıştır. Standardize 

edilmiş faktör yükleri, t değerleri ve maddelerin oluşturduğu açıklayıcılık (R2) değerleri aşağıda 

verilmektedir. 

Tablo 3. Çocuklarda Yaşam Doyumu Ölçeği Faktör Yükleri ve Maddelere İlişkin 

Regresyon Katsayıları 

Maddeler  Faktörler β Std. β S.Hata t p R2 

M1 <--- F1 1 0.721    0.387 

M2 <--- F1 1.053 0.729 0.083 12.714 p<0.001 0.325 

M3 <--- F1 0.859 0.683 0.071 12.127 p<0.001 0.466 

M4 <--- F1 0.779 0.570 0.075 10.363 p<0.001 0.531 

M5 <--- F1 1.096 0.622 0.098 11.217 p<0.001 0.520 

Standardize edilmiş katsayılar incelendiğinde faktör yüklerinin yüksek, standart hata değerlerinin 

düşük, t değerlerinin anlamlı (p<0.001), R2 değerlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar 

önceden belirlenen faktör yapısına ilişkin yapı geçerliliğini doğrulamaktadır. 

Ölçeğin örneklem üzerinde faktör yapısını belirlemek üzere keşfedici faktör analizi uygulanmıştır. 

Yapılan Barlett testi sonucunda (p=0.000<0.05) faktör analizine alınan değişkenler arasında 
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ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Yapılan test sonucunda (KMO=0.835>0.60) örnek büyüklüğünün 

faktör analizi uygulanması için yeterli olduğu tespit edilmiştir. Faktör analizi sonucunda tek faktör 

bulunmuştur. 

Tablo 4. Keşfedici Faktör Analizi Yükleri, Madde Analizi, Test Tekrar Test Korelasyonu 

Maddeler Faktör 

Yükü 

Madde 

Analizi 

Test Tekrar Test 

Korelasyonu 

Hayatım birçok yönden olmasını isteğim 

gibidir. 

0.782 0.622 0.569 

Hayatımdaki herşey mükemmel. 0.783 0.623 0.745 

Hayatımdan mutluyum. 0.760 0.594 0.617 

Şimdiye kadar hayatta önem verdiğim şeylere 

sahip oldum. 

0.677 0.503 0.645 

Eğer hayatımı yeni baştan yaşayabilseydim, 

herşeyin yine aynı olmasını isterdim. 

0.715 0.547 0.686 

Crombach Alpha=0.792 

Keşfedici faktör analizi faktör yükleri, madde analizi korelasyonları, test tekrar test korelasyon 

değerleri yüksek bulunmuştur. 

Tartışma 

Bu araştırmada, çocuklar için yaşam doyumu ölçeğinin psikometrik özellikliklerinin Türkiye 

örnekleminde sınanması amaçlanmıştır. Bir  çeviri grubu oluşturulmuştur. Bu grup çok iyi 

derecede ingilizce bilen 5 öğretim üyesinden oluşmuştur. Ölçek öncelikle Türkçeye çevrilmiş, 

ardından herhangi bir anlamsal bozukluk olmaması açısından yeniden İngilizce’ye tercüme 

edilerek kontrol edilmiştir. Bu prosedür sonrasında ölçeğin maddelerinin  İngilizce anlamlarıyla 

Türkçe anlamları anlamsal açıdan yakın oldukları anlaşılmıştır. 

İlk yapılan analiz yapısal eşitlik kuramına göre uyum analizinde madde değerlerinin 0.72 ile 0.63 

arasında değiştiği ve uyumunun iyi olduğu gözlemlenmiştir.  Ölçeğin tek faktörülü yapısının da 

uyum gösterdiği görülmüştür. 

Araştırmanın güvenilirlik çalışmalarında faktör Chronbach alpha iç tutarlılık kat sayısı ve ön test 

son test katsayısı değerlelendirilmeleri yapılmıştır. Ölçeğin değerinin Chronbach alpha değerinin 

0.792 olduğu ve  bu değerin ise kültüre bağlı geçerlilik güvenilirlik çalışmalarında  literatürde de 

kabul edilebilir eşiği  olan 0.70 değerinin üstünde olduğu görülmüştür (Özgüven, 1994).  
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Bu araştırma çıktılarına göre Çocuklar için Yaşam Doyum Ölçeğinin Türkiye  örneklemi için 

geçerli ve güvenilir bir test olduğu analizler tarafından ortaya konulmuştur. Buna göre, bu ölçek 

eğitimden, kliniğe birçok alanda kullanıma uygun hale getirilmiştir.  

Çocuklarda Yaşam Doyum Ölçeğinin değerlendirmesi ise  en  yüksek puan en iyi doyum en düşük 

puan ise en düşük doyum olarak değerlendirilmektedir. Yüksek puanlar pozitif duygulanım, 

akademik başarı ile ilişkiliyken, düşük puanlar  psikopatolojilerle ilişkili bulunmuştur (Huebner, 

2004).   

Her ölçekte olabileceği gibi çocuklara için yaşam doyumu ölçeğinde de sınırlılıklara 

bulunmaktadır. Ölçek öz bildirim yoluyla cevaplanmaktadır. Bu tarz  ölçeklerde birey kendini 

olduğundan farklı göstermek  adına cevapları manipüle edebilmektedir. Bununla birlikte, ölçeğin 

5 maddeden oluşan kısa ve kolay anlaşılır formu, ilerleyen süreçlerde kolayca ve kısa sürede 

uygulanabilmesini  sağlamaktadır. 

Bu çalışmada elde edilen bulgular sonucu, çocuklarda da yetişkinler gibi yaşam doyumunun 

Türkiye örneklemi için geçerli ve güvenilir  bir şekilde ölçülebilir olduğu ortaya konulmuştur. 

Gelecekte yapılacak ileri çalışmalar için çocuklarda yaşam doyumunun yaşlara göre farkları 

incelenebilir. Yaş alamanın veya sınıfsal farklılıkların yaşam doyumunu nasıl etkilediği ortaya 

konulabilir. 
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