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Okul öncesi yaştaki çocuklar için sosyal-duygusal gelişimin önemli unsurlarından ikisi 

sosyal beceriler ve duygu düzenlemedir. Önceki çalışmalarda bu iki unsurun uzun dönemde 
sosyal yetkinlik ve okul başarısıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda duygu 
düzenlemede güçlük ve sosyal beceri eksikliğinin ileriki yaşlarda olumsuz sonuçları da 
bilinmektedir. Bu nedenle risk altındaki çocukların erken dönemde belirlenip önleyici 
müdahale programlarına yönlendirilmesi önemlidir. Bu çalışmada okul öncesi dönemde risk 
altındaki çocukların belirlenmesinde kullanılan ölçüm araçlarından biri olan Sosyal Yetkinlik 



ve Davranış Değerlendirme Ölçeği-30’un geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Daha önce pek çok ülkede ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine dair incelemeler 
yapılmış ve bulgularla desteklenmiştir. Türkiye’de okul öncesi dönemde sosyal beceri ve 
davranış bozukluğu gösterme riski altında olan çocukların belirlenmesinde kullanılabilecek 
geçerlik ve güvenirliği incelenmiş ölçüm araçları konusundaki eksikliği doldurma açısından 
çalışmamız önemlidir.  

Bu çalışmada ölçeğin Türkçe uyarlaması yapılarak geçerlik ve güvenirliğin bir Türk 
örnekleminde değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya yaşları 31 ve 73 ay arasında 
olan, İstanbul’un çeşitli ilçelerinden toplam 18 anaokulundan (7 devlet anaokulu ve 11 özel 
anaokulu) 417 çocuk, anneleri ve anaokulu öğretmenleri katılmıştır. Ölçeğin 10’ar maddeden 
oluşan 3 alt ölçeği vardır. Bu alt ölçekler sırasıyla çocukların akranlarıyla ilişkilerinde 
uyumunu (Sosyal Yetkinlik alt ölçeği), yetişkin ve akran ilişkilerinde dışsallaştırma sorun 
belirtilerini (Kızgınlık- Saldırganlık alt ölçeği) ve çocukların içselleştirme sorun belirtilerini 
(Anksiyete-İçe dönüklük alt ölçeği) ölçmektedir.Anneler davranış sorunları ve duygu 
düzenleme ölçeklerini, öğretmenler ise duygu düzenleme ölçeklerini ve Sosyal Yetkinlik ve 
Davranış Değerlendirme Ölçeği-30’u doldurmuşlardır. 130 çocuktan kendini denetleme 
becerisi verisi doğrudan gözlem yöntemi ile elde edilmiştir. Veriler toplandıktan sonra gerekli 
istatiksel analizler yapılmış ve alt ölçekler için bulunan değerler (Sosyal Yetkinlik alt ölçeği 
için .88, Kızgınlık- Saldırganlık alt ölçeği için .87 ve Anksiyete-İçe dönüklük alt ölçeği için 
.84),  yüksek iç tutarlılık göstermiştir. Sonuç olarak bulgular ölçeğin Türk örneklemi üzerinde 
de geçerli ve güvenilir bir tarama ölçeği olduğuna işaret etmektedir. 

 


