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Bu çaltsma, üniversite ögrencileri için gelistirilmis

olan Akdci Olmayan Inanç Ölçegi'nin (AOIÖ; Türküm,

2003) lise ögrencilerine uyarlanmasini içennektedir.

Akilci Olmayan Inanç Ölçegi-Ergen Fonnu (AOIÖ-E)

16 maddeden olusmaktadir. Ölçegin Cronbach Alpha

içtutaritk katsayisi (.70) ve iki yari-test korelasyanu

(.69) olarak bulunmustur. Faktör analizi bulgulari AO

IÖ-E'nin toplam varyansin % 51.30'unu açikladigini

göstermektedir. Ölçegin uyum geçerligi, Fonksiyonel

Olmayan Tutumlar Ölçegi (.47, p<.01) ve Otomatik

Düsünceler Ölçegi (.85, p< .05) kullanilarak gerçekles

tirilmistir. Bulgular, AOIÖ-E'nin psikolojik danisma ve

rehberlik alanindaki arastinnalarda kullanilabilir ge

çerli ve güvenilir bir araç oldugunu yansitmaktadir.

ANAHTARSÖZCÜKLER
Akilci Olmayan Inanç Ölçegi-Ergen Formu, geçer

lik, güvenirlik

SUMMARY

The Adaptation of the Irrational Beliefs Scale to

High School Students: Validity and Reliability Studies

This study was undertaken to adapt the Irrational

Beliefs Scale (fBS; Türküm, 2003), which was origi

nally developed for university students, for high school

students. The Irrational Beliefs Scale-Adolescent fonn

(fBS-A) contained 16 items. The results of the reliability

studies of IBS-A were found as Cronbach Alpha coeffi

ciency (.70), and Split-half correlation coeffidency

(.69). The results offactor analysis showed that IBS-A

was accounted for 57.16% of the variance. The studies

of concurrent validity were completed by using

Dysfunctional Attitude Scale (.47, p<.01) and Automa

tic Thoughts Questionnaire (.85, p< .05). The findings

indieeited that IBS-A is a valid and reliable im'trument

that can be used in studies in the field of psychological

guidance and counselingo
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Akilci Olmayan Inanç Ölçeginin
Lise Ögrencilerine Uyarlanmasi:
Geçerlik ve Güvenirlik Çalismalari

Ergenlik, bireyin kendisi ve içinde yasadigi dünyayi

algilama biçiminde hizli degisimlerin oldugu bir geli

sim dönemidir. Ergenlikte cinsel uyanisla birlikte, yeni

ruhsal tepkiler ve davranislar belirmeye baslar. Dengeli

ve uyumlu ilkokul çocugu gider, yerine oldukça tedir

gin, kuruntulu, güç beg~nen ve çabuk tepki gösteren bi

ri gelir. Duygularda inis çikislar görülür, toplumsal zit

lik ve otoriteye karsi direnis yasanir (Adams, 1995).

Yaklasik 12-18 yas araligiyla ergenlik dönemi, il

kögretimin ikinci kademesiyle, orta ögretim ve hatta

yüksek ögretirnin ilk yillarini kapsamaktadir. Ergenler,

içinde bulunduklari gelisim döneminde kendilerini tani

maya, kisisel ve mesleki gereksinimlerini belirlemeye,

sorun kaynaklariyla ilgili önlemler almaya, sorunlarini

çözme becerilerini gelistirmeye ve ruh sagliklarini ko

rumaya yönelik psikolojik danisma ve rehberlik hizmet

lerine gereksinim duyarlar. Bu hizmetler, okullarda ög

renci kisilik hizmetleri basligi altinda yürütülmektedir.

Lise ögrencilerinin gereksinimlerini anlamak ve gerekli

yardimlari saglayabilmek için, onlarin düsünme tarzlari

hakkinda bilgiye gereksinim duyulur. Bireylerin kendi

leri, diger insanlar ve içinde bulunduklari dünyaya ilis

kin bilgileri isleme tarZlari ve bu islemdeki yanliliklari
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(düsünme yanliliklari), üzerinde yogun olarak çalisilan

yapilardir.

Günümüzde psikoloji veya psikoterapi uygulamala

riyla sinirli kalmayip, egitim alaninda da uygulanabilen

Bilissel DavraIllsçi Yaklasim, bir çok modelden olus
maktadir. Bu modellerden biri olan ve Beck tarafindan

gelistirilen Bilissel Terapide (Cognitive Therapy) dü

sünme yanliliklari~ bilissel çarpitmalar (cognitive dis

tortions), islevselolmayan dÜsünceler (disfunctunal

thoughts) gibi kavramlarla açiklanmaktadir. Ayni yak

lasim içinde yer alan bir diger modelolan, Akilci-Duy

gusal-Davranis Terapisi (ADDT-Rational-Emotive-Be

havioral Therapy) Ellis tarafindan gelistirilmistir. Hem

bir terapi, hem de bir psiko-egitim modeli olan

ADDT'de, düsünme yanliliklarini yansitan akilci olma

yan inançlar (irrational beliefs) anahtar kavramdir (El

lis, i963). Akilci olmayan inançlarin tipik özellikleri~

islevsel olmamalari (disfunctional), mantikli ve görgül

olarak geçerliklerinin olmamasina ragmen gerçekmis

gibi kabul edilmeleri ve kisiyi yenilgiye ugratici (self

defeating) örüntüler içermeleridir (Corey, 1991).

Akilci olmayan inanç örüntülerini ölçmek amaciyla

gelistirilmis bir çok ölçme araci olmakla birlikte, en sik

kullanilan araçlarin psikometrik özellikleriyle ilgili çesit

li elestiriler dile getirilmektedir (Smith ve Zurawski,
1983; Malouff ve Schutte, 1986~ Smith ve Allred, i986;

Zurawski ve Smith, i987). Öte yandan akilci olmayan

inanç ölçeklerinin büyük bir kisminin üniversite ögrenci

lerinden ve küçük bir kisminin da yetiskinlerden veri top

lanarak gelistirildigi gözlenmektedir. Oysa i2- i8 yasla

rindaki ergenler, psikolojik yardim hizmetlerinin önemli

bir hedef kitlesini olusturmaktadir. Gelisimsel özellikleri

dikkate alindiginda, yetiskinler veya üniversite ögrencile

ri için gelistirilmis bir aracin, çocuklar ve lise ögrencileri

için geçerli ve güvenilir bir araç olmasi beklenemez. Bi

lissel-Davranisçi Yaklasimin temel alindigi depresyon,

kaygi gibi yapilari ölçen ölçeklerin çocuk ve ergen form

larina rastlanirken, çocuk ve ergenlerin akilci olmayan

inançlarini belirlemeye yönelik tek bir ölçme aracina

(Kordacova ve Kondas, 1998) rastlanmistir.

Oysa akilci olmayan inançlar, lise çaglarindaki er

genlerin dÜsünme sÜreçlerini anlamaya yardimci olacak
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önemli anahtar kavramlardan biridir. Akilci olmayan

inançlarin, çesitli kisilik özellikleriyle, akademik ve

sosyal problemlerle arasindaki iliskilerin arastirilmasi,

ergenleri anlamayi ve onlara yardimci olmayi kolaylas

tiracaktir. Elde edilen bulgularin isiginda, ergenlerin

saglikli gelisimi için destekleyici önlemler alinabilecek,

destek kaynaklarinin zamaninda devreye sokulmasi da

saglanabilecektir. Bu çabalar, sadece ergenlik dönemin

deki ögrencileri koruma ve gelistirme anlaminda önem

li olmayip, hizmetlerden etkin yararlanan ergenlerin,

daha sonraki gelisim dönemlerinde iyilik hallerini koru

malari açisindan da önemli görünmektedir.

Bu görüslerden yola çikarak, üniversite ögrencileri

için gelistirilmis olan Akilci Olmayan Inanç Ölçegi'nin

(Türküm, 2003) lise ögrencileri için revizyonunu yap

mak arastirmanin amacini olusturinustur. Bu ölçegi n, li

se ögrencilerinin bilissel egilimlerini, bu egilimlerin çe

sitli kisilik özellikleriyle iliskisini ve farkli gelisim dö

nemlerindeki bireylerin bilissel egilimlerinin karsilasti

rilmasini irdeleyen betimsel arastirmalarda kullanilabi

lecegi düsÜnülmektedir. Bu tür arastirmalarin yani sira

ölçekten, lise ögrencilerine uygulanan beceri egitimi

programlarinin ve bilgi verici rehberlik etkinliklerinin

etkisini inceleyen deneysel arastirmalarda da yararlani

labilecegi dÜsünülmektedir.

YÖNTEM

Çalisma Grubu

AOIÖ'nin lise ögrencileri için revizyonunu yapmak

amaciyla gerçeklestirilen bu arastirma, rastlantisal ola

rak seçilen bes farkli tür lisenin ikinci siniflarina devam

eden 450 ögrenciden elde edilen verilerle gerçeklestiril

mistir. Arastiffiiada, eksik veya hatali isaretlemeler ne

deniyle, dört ögrenciden elde edilen veriler analiz disi

tutulmustur. Arastirma grubunu olusturan ögrencilerin

273'Ü (% 61.21) kiz, 173'Ü (% 38.79) erkektir. Ögren

cilerin 80'i(% i7.94) anadolu lisesine, 38'i(%8.52) en

dÜstri meslek lisesine, 43'ü (%9.64) imam hatip lisesi

ne, 208'i(%46.64) genelliseye ve 77(% 17.26) kiz mes
lek lisesine devam etmektedirler.
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Veri Toplama Araçlari

Akilci Olmayan Inanç Ölçegi (AOIÖ): Türküm

(2003) tarafindan gelistirilen ölçek 28 maddeden olus

maktadir. Ölçekte besli derecelemeye göre isaretlerne

yapilmaktadir. Ölçekten 28-140 arasinda bir puan alina

bilmektedir. Ölçekten alinan puanin yüksekligi, akilci

olmayan inanç egiliminin yüksek oldugunu ifade etmek

tedir. AOIÖ'nin güvenirligi, içtutarlik katsayisi (.84) ve

test-tekrar test yöntemiyle (.93) incelenmistir. Faktör

analizine göre, AOIÖ toplam varyansin % 50'sini açik

lamaktadir. Yapilan madde analizine göre ölçegin iki

maddesi için bulunan t degerlerinin p < .05, diger 26

madde için ise p < .001 düzeyinde anlamli oldugu bulun

mustur. Ölçegin madde-toplam puan korelasyonlarinin

.24 ile .53 arasinda ve her bir madde için bulunan içtu

tarlik katsayilari .82 ile .84 arasindadir. Ölçegin uyum

geçerliligi çalismalarinin sonucunda A01Ö'nin, Sinav

Kaygisi Envanteri ile korelasyonu .49 (p < .001), Beck

Depresyon Envanteri ile ise .28 (p < .001) oldugu görül

müstür. Ölçegin bir diger geçerlik çalismasinda, depres

yon tanisiyla yardim karari verilmis 47 ögrenciye, BDE

ve AOIö uygulanmis ve iki ölçekten alinan puanlar ara

sinda korelasyon katsayisinin .37 (p < .001) oldugu bu

lunmustur. Ölçegi n ayirtedici geçerliginin incelendigi

çalisma bulgulari da, BDE' den aldiklari puanlara göre,

"depresif olanlar" "depresyonda olmayanlar" olarak iki

gruba ayrilan üniversite ögrencilerinin, A01Ö'den aldik

lari puanlarin ortalamalari arasindaki farkin (t = 2.03, p

< .05) anlamli oldugunu göstemiistir.

FonksiyonelOlmayan Tutumlar Ölçegi (FO TÖ):

Weismen ve Beck (1978) tarafindan gelistirilen ölçek,

depresyonla iliskili olan fonksiyonelolmayan tutumla

rin ortaya çikma sikligini degerlendirir. 40 maddelik 1

7 arasinda puanlanan likert tipi bir ölçektir. Ölçek Sahin

ve Sahin (1992) tarafindan Türkçe'ye uyarlanmistir.

FOTÖ'nin içtutarlilik katsayisi .79, madde-toplam puan

korelasyonlarinin ortalamasi .34 olarak bulunmustur.

Ölçekten elde edilen iki yari test güvenirligi ise. 72' dir.

Ölçegi n Beck Depresyon Envanteri ile korelasyonu .19,

Otomatik Düsünceler Ölçegi ile korelasyonu ise .29 ola

rak bulunmustur (Savasir ve Sahin, 1997).

Otomatik Düsünceler Ölçegi (ODÖ): Hollon ve

Kendall (1980) tarafindan gelistirilen ölçek, depresyon-

la iliskili olan otomatik olumsuz düsüncelerin ortaya

çikma sikligini degerlendirir. 30 maddeden olusan 1-5

arasi puanlanan likert tipi bir ölçektir. Ölçek Aydin ve

Aydin (1990), Sahin ve Sahin (1992) tarafindan Türk

çe'ye uyarlanmistir. ODÖ'nin içtutarlilik katsayisi .95

(Aydin ve Aydin, 1990) ve .93 (Sahin ve Sahin, 1992)

olarak bulunmustur. Madde- toplam puan korelasyonla

ri .35 ile .69 (Sahin ve Sahin 1992), ve .37 ile .85 (Ay

din ve Aydin, 1990) arasinda bulunmustur. Ölçekten el

de edilen güvenirlik katsayisi (Sahin ve Sahin, 1992)

.91 'dir. Ölçegi n Beck Depresyon Envanteri ile korelas

yonu .75 (Sahin ve Sahin, 1992) .70 (Aydin ve Aydin,

1990), .87 (Aytar, 1987), MMPI-Depresyon Skalasi ile

korelasyonu .85, Çok Yönlü Depresyon Ölçegi ile .60

(Aytar, 1987) ve FOTÖ ile korelasyonu ise .27 (Sahin

ve Sahin, 1992) olarak bulunmustur (Savasir ve Sahin,

1997).

Islem

Lise ögrencilerinin akilci olmayan inanç egilimleri

ni ölçen bir araç gelistirme süreci olan bu çalismada, da

ha önce üniversite ögrencileri için gelistirilmis olan

Akilci Olmayan Inanç Ölçegi (AOIÖ; Türküm, 2003)

temel alinmistir. A01Ö, gönüllü olarak arastirmaya ka

tilan lise ögrencilerine uygulanmistir. Veriler, ögrenci

lerden dogal sinif ortaminda, arastirmacilardan biri tara

findan, tek oturumluk uygulamalarla toplanmistir. Aras

tirmaya katilan ögrencilere arastirmanin amaci ve uygu

lamayla ilgili bilgi verilmistir.

BULGULAR

Bu bölümde gelistirilen ölçegin sirasiyla geçerlik ve

güvenirlik çalismalarina iliskin bulgulara yer verilmis
tir.

AOIö-E'nin Geçerligi

Gelistirilen ölçegin yapi geçerligi, faktör analizi uy

gulanarak incelenmistir. Temel Bilesenler Analizinde

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) degeri kabul edilebilir si

nir olan .50'nin üzerinde, .74 olarak bulunmustur. KMO

testi, kismi korelasyonlarin küçük olup olmadigini, da

giliminin faktör analizi için yeterli olup olmadigini test
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etmektedir. Arastirmada uygulanan Barlett testi sonucu

da [1847.86 (p < .01)] faktör analizinin degiskenler için

uygun oldugunu göstemiektedir.

Faktör analizinde faktör yükünün en az .30 olmasi,

varyans oraninin .40 ve üzerinde olmasi ölçütleri esas

alinmistir. Yapilan faktör analizinde faktör sayisinda

herhangi bir ~inirlama getirilmemis, Kaiser ölçütüne

göre (Büyüköztürk, 2002) özdegeri (eigen value)

1.00' den büyük olan maddeler ölçege alinmis ve mad

delerin dokuz faktöre dagildigi gözlenmistir. Dokuz

faktör tarafindan açiklanan toplam varyans %57.16'dir.

Temel Bilesenler Analizi sonucuna göre sirasiyla birin

ci faktörün özdegeri 3.98, açikladigi varyans % 15.92;

ikinci faktörün özdegeri 2.02, açikladigi varyans

%8.09; üçüncü faktörün özdegeri 1.44, açikladigi var

yans %5.75; dördüncü faktörün özdegeri 1.31, açikladi

gi varyans %5.23; besinci faktörün özdegeri 1.21, açik

ladigi varyans %4.87; altinci faktörün özdegeri 1.16,

açikladigi varyans %4.63; yedinci faktörün özdegeri

1.11, açikladigi varyans %4.45; sekizinci faktörün öz

degeri 1.05, açikladigi varyans %4.18 ve dokuzuncu

faktörün özdegeri 1.02, açikladigi varyans %4.07' dir.

Yapilan Temel Bilesenler Analizi sonucunda, faktör

yük degerinin .30 ve üstünde olmasi ölçütüne göre re

vizyon çalismasina temelolusturan AOIÖ'nün toplam

28 maddesinin iki maddesi sözü edilen ölçütleri karsila

madigi için ölçekten çikartilmis, kalan 26 maddeden bi

ri de, varyans oraninin .40 ve üzerinde olmasi ölçütünü

karsilamadigi için ölçekten çikartilmistir. Bu islem so

nunda 25 madde kalmistir.

Faktör analizi sonucunda çok sayida faktör olusma

si durumunda Scree test yapilarak faktör sayisinin azal

tilmasi önerilmektedir (Kline, 1994). Scree testde grafik

egrisinin egiminde olusan ilk ani degisiklige kadar olan

faktörlerin seçilmesi önerilmektedir. AOIö-E için yapi

lan Scree test sonucu elde edilen grafige göre, grafik eg

risinin egimindeki ilk ani degisiklik, besinci faktörde ol

mustur. Scree test sonuçlarina dayali olarak maddelerin

bes faktörde toplanmasi yönünde varimax rotasyonu

uygulanmistir. Isleme sokulan 25 maddeden 16'sinin

yukaridaki ölçütleri yansittigi saptanmistir. Ölçekte kal
masina karar verilen 16 maddenin özellikleri Tablo l' de

sunulmustur.
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A01Ö-E'nin faktör yapilarini incelemek amaciyla

varimax teknigi uygulanarak yapilan rotasyon islemin

de ayni yapiyi ölçmeyen maddelerin ayiklanmasinda;

(a) maddelerin yer aldiklari faktörlerdeki yük degerleri

nin yüksek olmasi, (b) maddelerin tek bir faktörde yük

sek, diger faktörlerde ise düsük yük degerine sahip ol

masi, (c) maddelerin faktör yüklerinin en az .30 ve tek

faktör altinda yer almasi, (d) maddenin iki ayri faktör

altinda yüksek faktör yükü almasi durumunda, farkin en

az .10 olmasi ölçütleri (Büyüköztürk, 2002) esas alin

mistir.

Uygulanan rotasyon islemi sonucunda 16 maddenin

toplam varyansin %'51.30'unu açikladigi bulunmustur.

Faktör analizi sonunda elde edilen varyans oranlari ne

kadar yüksek olursa, ölçegin faktör yapisi da o kadar

güçlü olmaktadir (Tavsancil ve Keser, 2002). Sosyal bi

limlerde %40 ile %60 arasinda degisen varyans oranla

n yeterli kabul edilmektedir (Tavsancil ve Keser, 2002).

Arastirmanin bulgulari AOIÖ-E'nin faktör yapisinin

güçlü oldugunu göstermektedir. Ölçegin birinci faktö

ründe yer alan 3 maddenin faktör yükleri .86-.44 arasin

da degismekte, açikladiklari varyans in % 18.52 oldugu

görülmektedir. Ikinci faktörde yer alan 3 maddenin ise

faktör yükleri .74-.58 arasinda degismekte, açikladikla

n varyansin %10.23 oldugu görülmektedir. Üçüncü fak

tör 4 maddeden olusup, faktör yükleri .75-.48 arasinda

degismektedir ve açikladiklari varyans %8.14 'dir. Dör

düncü faktör 4 maddeden olusup, faktör yükleri .71-.34

arasinda degismektedir ve açikladiklari varyans %7.44

'dür. Besinci faktör 2 ise, maddeden olusup, faktör yük

leri .84-.70 arasinda degismektedir ve açikladiklari var

yansin %6.97 oldugu görülmektedir.

Ilgili literatürde sik kullanilan akilci olmayan inanç

ölçeklerinin gelistirilme çalismalarinda (Cash, 1984;

Shorkey ve Sutton-Simon, 1983; Shorkey ve White

man, 1977; Zurawski ve Smith, 1987) gelistirilen ölçek

lerin cinsiyetlere karsi duyarliliginin incelendigi görül

müstür. Bu arastirmada da ölçegi n yapi geçerligine ilis

kin ek kanit elde etmek için ögrencilerin cinsiyetlerine

göre AolÖ-E puan ortalamalari arasinda fark olup ol

madigi sinanmistir. Bulunan t degeri istatistikselolarak

anlamlidir (t(444) = 3.97, p < .0001). CinsiyetIere göre

ögrencilerin Aolö-E puanlari arasinda fark vardir. Bu
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bulgu, kiz ögrencilerin (n = 273, = 61.89, ss = 10.73)

akilci olmayan inanç puanlarinin erkek ögrencilerden (n

= 173, = 58.95, ss = 7.79) daha yüksek oldugunu gös

termektedir.

Ölçegin uyum geçerligi çalismalarinda, ögrencilerin

AOtÖ-E puanlariyla, FonksiyonelOlmayan Tutum Öl

çeginden aldiklari puanlar arasinda hesaplanan Pearson

Momentler Çarpimi Korelasyon Katsayisi .47, p < .01.

Otomatik Düsünceler Ölçeginden elde edilen puanlarla

korelasyon katsayisi .85, p < .05 olarak bulunmustur .

Aoiö-E'nin Güvenirligi

Arastirmaya dahil edilen 446 ögrenciye uygulanan

AOIÖ'den elde edilentoplam puanlarin dagilimina ba

kilmistir. AOIÖ'de 28 madde bulundugundan, beklenen

en düsük puan 28, en yüksek puan ise 140'tir. Ölçek pu
anlarinin tutumun en olumsuz ucundan en olumlu ucu

na kadar olan tutum ögelerini kapsamasi için dizi genis

liginin 112.00 olmasi beklenmektedir. Ölçegin uygulan

masi sonucu alinan en düsük puan 58.00, en yüksek pu

an 138.00, genislik ise 80.00 bulunmustur. Ölçegin bek

lenen genisligin önemli bir kismini kapsadigi görülmek

tedir. Ölçekten alinan puanlarin ortalamasi 108.54, 01'

tanca deger 110.00, standart sapma 11.78 olarak bulun

mustur. Dagilim için hesaplanan çarpiklik katsayisi .68

ve yayvanlik katsayisi 1.13'tür. Bu degerler, ölçek pu

anlari dagiliminin normal dagilima çok yakin oldugunu

göstermektedir.

Ölçegi olusturacak maddeleri belirlemek amaciyla,
AOIE-E'deki her bir maddenin aritmetik ortalama ve

standart sapmalari, madde-toplam korelasyonu, iki yari

test korelasyonu (Split-half) ve içtutarlik katsayisi he

saplanmistir. Arastirmada, madde-toplam korelasyon

katsayilarinin .20'nin üstünde olmasi ve ölçegin iki ya

risi arasinda hesaplanan korelasyon katsayisinin .05 dü

zeyinde manidar olmasi ölçütleri benimsenmistir. Öl

çekte kalan 16 maddenin ortalamalari 2.60-4.66 arasin

da, standart sapmalari ise .67- 1.40 arasindadir. Hesapla

nan madde-toplam korelasyon katsayilari .20-.41 ara

sinda degismektedir. tki yari-test korelasyon katsayisi

.69 (p< .05), tüm ölçegin içtutarlilik katsayisi .70 olarak

bulunmustuir. Bulunan degerler ölçegin güvenilir oldu-

gunun göstergesi olarak yorumlanmistir. Ölçekteki

maddelerin aritmetik ortalama ve standart sapmalari ve

madde-toplam korelasyon katsayilari Tablo l' de veril

mistir.

Tablo i. Olçektcki Maddelerin .Aritmetik ortalama, SWidart sapma, Madde- ToplaDi Korelasyon

Katsar1Ian ve Faktör AnaIiZi Soiwçlan

Faktllrler

Madde-

'ziziz!'z
Toplam

Lo)Lo)

~
Lo Lo)

Madde No
XSSKordiuyoou:s:s :s;!2. .

eo.
eo.eo....eo.

1

3.1S1.23.33.16

4

3.741.17.27.44

21

3.471.28.41.&3

20

3.981.14.28 .sa

27

4.311.06.22 .74

28

4.41.82.33 .64

14

3.SS1.19.3S .33•.tS

22

2.601.30.29 .75

23

3.181.27.31 .41

24

3.221.40.31 .71

3

3.891.21.29 .71

7

4.IS1.02.32 .34

8

4.021.17.33 .37.48

10

3.861.14.28 .71

13

4.S7.79.20 .14

IS

4.66.67.24 .7U

AçiliJaiiiui V uyiui.YI1zdesi

18.5110.13U47.446.97

TARTISMA

Bu arastirma, lise ögrencilerinin akilci olmayan

inanç örüntülerini ölçmek amaciyla, üniversite ögrenci

leri için hazirlanmis bir ölçek olan AOtÖ'nin, lise ög

rencileri için revizyon çalismalarini içermektedir. Ge

çerlik ve güvenirlik çalismalari sonucu elde edilen bul

gular, 28 maddeden 16 maddeye indirilerek olusturulan

AOIÖ-E'nin geçerlik ve güvenirligine iliskin büyük öl

çüde kanit niteligi tasimaktadir.

Güvenirlik çalismalari, ölçegin bütünü için içtutarlik

katsayisinin.70 oldugunu, ölçegin iki yarisi arasinda he

saplanan korelasyon katsayisinin .69 oldugunu ve mad

de-toplam korelasyon katsayilarinin .20 ile .41 arasinda

degistigini göstermektedir. Bu bulgular, AOtÖ-E'nin

güvenirliginin kanitlari olarak degerlendirilmistir. Fak

tör analizi bulgulari, ölçegin 16 maddesinin toplam var

yansin %51.30'unu açikladigini göstermistir. Açiklanan

yüzdelerin en az %40 olmasi gerektigi (Kline, 1994)
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dikkate alinarak bu deger, ölçegin yapi geçerliginin

güçlü bir kaniti olarak degerlendirilmistir.

1lgili literatürde akilci olmayan inanç ölçeklerinin

gelistirilme çalismalarinda ölçegi n cinsiyet faktörüne

karsi duyarliliginin incelendigi, bazi araçlarin faktör ya

pilarinin cinsiyete göre degismedigi (Cash, 1984; Shor

key ve Sutton-Simon, 1983; Zurawski ve Smith, 1987),

bazi araçlarin ise degistigi (Shorkey ve Whiteman,

1977) görülmüstür. Bu arastirmada da yapilan benzer

karsilastirmanin sonucu, Shorkey ve Whiteman'in

(1977) bulgularina benzer olarak, kiz ögrencilerin akil

ci olmayan inanç puanlarinin erkek ögrencilerden an

lamli olarak daha yüksek oldugunu göstermistir. Bu du

rum, veri toplanilan grubun özelliklerinden kaynaklan

mis olabilecegi gibi, lise çagindaki Türk gençlerinin bi

lissel örüntülerinin bir yansimasi da olabilir. Ölçegin

psikometrik özellikleriyle ilgili olarak gelecekte yapila

cak çalismalarda bu konuda bilgi saglanabilecektir.

Ölçegin uyum geçerligine iliskin bulgular Ao1ö

E'nin FonksiyonelOlmayan Tutum Ölçegiyle (.47) ve

Otomatik Düsünceler Ölçegiyle (.85) iliskisinin anlamli

oldugunu göstermistir. Akilci olmayan inanç ölçeklerini

gelistirme çalismalari incelendiginde, gerek yurtdisinda

ki çalismalarda (Jones, 1969; Shorkey ve Whiteman,

1977; Smith ve Zurawski, 1983; Smith ve Allred, 1986),

gerekse Türkçeye uyarlama çalismalarinda uyum geçerli

ginde elde edilen korelasyon degerlerinin (FOTÖ için

BDE ile .19 ve ODÖ ile .29 bulunmasi gibi; Savasir ve

Sahin, 1997) düsük oldugu gözlenmektedir. Bu durumun,

yurtdisinda gelistirilmis olan ölçme araçlarinin inanç ifa

delerinden baska duygu ifadeleri içermesiyle açiklandigi

(Warren ve Clark, 1984; Malouf ve Schutte, 1986) göz

lenmektedir. Ancak bu yönde uyarilar dikkate alinarak

A01Ö'nin duygu ifadeleri içermemesine özellikle çaba

gösterildigi belirtilmistir (Türküm, 2003). Lise çagindaki

ergenler için revizyon çalismasi yapilan AolÖ-E 'nin öl

çüt geçerligi için bulunan korelasyon degerleri, ölçegin

geçerli bir araç oldugunu göstermektedir.

Sunulan çalismanin bulgulari bir bütün olarak deger

lendirildiginde, gelistirilen A01Ö-E'nin güvenirliligine

ve geçerligine iliskin kanitlar büyük ölçüde doyurucu

bulunmustur. Ancak gelecekte yapilacak bazi ek çalis-
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malarla, aracin psikometrik özellikleri hakkinda ek bilgi

saglanabilecektir. Arastirma verilerinin analizinin ta

mamlandigi zaman diliminde, lise ögrencilerinin akilci

olmayan inançlarini ölçen baska bir aracin bulunmama

si nedeniyle, sunulan arastirmanin uyum geçerligi çalis

masinda, üniversite ögrencilerinden veri toplanarak

Türkçe'ye uyarlama çalismalari yapilmis araçlar kulla

nilmistir. Ancak geçen zaman içinde lise çaglarindaki er

genlerin bilissel yapilarini ölçen bir araç (Bilgin, 2004)

gelistirilmistir. Bu araç kullanilarak geçerlik çalismalari

nin yapilmasi, A01Ö-E'nin geçerligi hakkinda ek bilgi

saglayacaktir. Arastirmanin verileri bahar döneminde

toplanIllistir. Veri toplama islemi öncesi yapilan görüs

melerde okul yöneticileri, üniversite sinavina hazirlan

ma çabasiyla lise son sinif ögrencilerinin büyük bir kis

Illinin okullara gelmediklerini, okula devam eden ögren

cilerin de ölçekleri doldurma konusunda isteksiz olacak

larini belirtmislerdir. Bu bilgiler dogrultusunda, sadece

lise ikinci sinif ögrencilerinden veri toplanmasi yoluna

gidilmistir. Gelecekteki ek geçerlik ve güvenirlik çalis

malarinin, özellikle veri toplama zamanini iyi planlaya

rak (örnegin güz dönemi basinda) lise bir ve lise üçüncü

sinif ögrencilerini de kapsayarak gerçeklestirilmesi ben

zer sorunlarin yasanmasini engelleyebilecektir.

Daha sonraki çalismalarda, lise ögrencileriyle gerçek

lestirilecek bilissel davranisçi yaklasimli öfke kontrolü,

giriskenlik, sosyal beceri egitimi gibi temali deneysel

arastirmalarda deney ve kontrol gruplarindan veri topla

yarak A01Ö-E'nin ayirt edici geçerligine iliskin kanit

toplanmasi planlanmaktadir. Sonuç olarak, lise çagindaki

ergenler için uyarlamasi yapilan A01Ö-E'nin psikolojik

danisma ve rehberlik alaninda kullanilabilecek geçerli ve

güvenilir bir araç oldugu düsünülmektedir.
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Summary

THE ADAPTATION OF THE IRRATIONAL BELIEFS SCALE TO ADOLESCENCES:
VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES

Ayse Sibel Türküni**, Aysen Balkaya***, Erol Karaca****

Adolescence is a special developmental period in

which an individua!'s perception about her/himself has

been changing frequently. At that period, along with the

awakening to sexuality, new emotional reactions and

new behaviors have begun to emerge. As a result of

these changes, aiready harmonious primary school

child becomes a new person who is anxious, nervous,

fussy and highly reactive. Moreover, fluctuations in

feelings are observed, and resistances to authority are

experienced by adolescents (Adams, 1995).

Cognitive-Behavioral Approach, which includes a

variety models, can be applied to educational settings,

as well as to psychotherapy. One of the models within

this approach, Cognitive Therapy (CT) developed by

Beck explained cognitive biases by using such concepts

as cognitive distortions and dysfunctional thoughts.

Another model, cal/ed as Rational Emotive Behavioral

Therapy (REBT), was developed by El/is. REBT, both a

psychotherapy and a psycho-educational model, con

siders irrational beliefs as a key term, reflecting thought

biases (El/is, 1963). The typical characteristics of ir

rational beliefs are their dysfunctionality, self-defeating

patterns, and their acceptance as being real though they

are not logical and empirical (Corey, 1991).

Irrational beliefs can be considered as an important

concept in understanding the adolescent's thought

process. The search of the relationship between ir

rational beliefs and personality characteristics, and

academic and social problems, facilitates the unders

tanding of adolescents and the process of helping them.

In the light of this search, supportive prevention ser-

vices may be planned, and available support resources

can be activated just on time. These attempts are impor

tant not only for the protection and improvement of

adolescents' wel/-being but alsa for the maintenance of

it during the developmental stages.

Sparked off by this point of view, the purpose of this

study is to adapt the IBS, which was originally devel

oped for Turkish university students, for high school

students (IBS-A). Thus, the adapted instrument (IBS-A)

can be used in descriptive studies examining adoles

cents' cognitive tendencies and its relations to per

sonality characteristics, and in same studies comparing

cognitive tendencies of individuals on different develop

ment stages. Apart from these, IBS-A can be used on ex

perimental studies as well.

METHOD

Data were collectedfrom 446 students in the class

room setting, from various high schools. The IBS that is

used to develop IBS-A is a 5-point Likert scale ranging

between 'strongly disagree' (1) and 'strongly agree'

(5). This scale consists of 28 items, none of which are

reversed. High scores indicate relatively high level of

irrationality.

Results

The construct validity of IBS-A was examined by

means of factor analysis. In Principal Components

Analysis, the value of Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) was

• Arastirmanin istatistiksel analizlerindeki katkisi nedeniyle, Yard. Doç. Dr. Nuray Karaca'ya tesekkür ederiz .
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found as .74. The result of Barlett test indicated that

factor analysis was appropriate for the variables. In

factor analysis, the factor loading being at least .30,

and the variance be ing at least .40 were taken as crite

ria. The results of Principle Component Analysis in

dicated that the loadings of 26 items were grouped un

der nine factors. The findings of Varimax Rotation ref

lected that IBS-A with 16 items explains 51.30% of total

variance within five factors.

The Cronbach a Coeffident, and Split-half cor

relation coeffidency of IBS-A were obtained as .77 and

.69 respectively. The concurrent validity of the scale

was assessed by using Dysfunctional Attitude Scale

(.47, p< .01) and Automatic Thoughts Questionnaire

(.85, p< .05).

DISCUSSION

Thefindings offactor analysis indicate that 16 items

of this scale explain 51.30% of total variance. As Kline

(1994) indicates a scale is considered to have construct

validity with at least 40% of variance. In comply with

this, IBS-A with 51.30% of total variance can be con

side red as having a high level of construct validity.

Moreove r, the findings indicate that the concurrent

validities of IBS-A with Dysfunctional Attitude Scale is

.47 and with Automatic Thoughts Questionnaire is .85.

When the findings of the present studyare con

sidered altogether, the reliability and validity levels of

IBS-A seem to be satb,factory. Thus, it can be stated that

IBS-A is an instrument that can be used in both descrip

tive and experimental studies in the fields of psycholog

ical guidance and counseling.
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