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YAﬁLILARA YÖNEL‹K TUTUM ÖLÇE⁄‹’N‹N B‹R
GRUP ÜN‹VERS‹TE Ö⁄RENC‹S‹ ÜZER‹NDE
TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIﬁMASI
ÖZ
Veli DUYAN1
Selahattin GELBAL2

Giriﬂ: Bu çal›ﬂma Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin (Kogan’s Scale of Attitudes towards the
Elderly) geçerli¤ini ve güvenirli¤i bir grup üniversite ö¤rencisi üzerinde incelemeyi amaçlamaktad›r.
Gereç ve Yöntem: Ölçe¤in güvenirli¤i ve geçerli¤inin belirlenmesi için Türkçe formu, Ankara, Gazi ve Hacettepe Üniversitesi’nin farkl› bölümlerinde okuyan 911 ö¤renciye uyguland›. Araﬂt›rma kapsam›na evrenden seçkisiz olarak al›nan ö¤rencilerin 627’si (%68,8) kad›n, 284’ü
(%31,2) erkektir. Ö¤rencilerin yaﬂ ortalamas› 21,46 (Ss=2,11) olup, yaﬂlar› 18 ile 35 aras›nda de¤iﬂmektedir.
Bulgular: Dokuz yüz on bir üniversite ö¤rencisi üzerinde uygulanan ölçe¤in Cronbach Alpha
güvenirlik de¤eri olumlu tutum alt ölçe¤i için 0.789, olumsuz tutum alt ölçe¤i için 0.794 ve Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤inin tamam› için 0.840 olarak belirlendi. Geçerlik için yap›lan temel bileﬂenler analizi sonuçlar›, ölçe¤in iki boyutu oldu¤unu; olumlu tutumlarla ilgili faktöre ait toplam
de¤iﬂkenli¤i aç›klama oran›n›n %16.488, olumsuz tutumlarda ilgili faktöre ait toplam de¤iﬂkenli¤i aç›klama oran›n›n ise %9.830 ve toplamda % 26.318 oldu¤unu göstermektedir.
Sonuç: Bir grup üniversite ö¤rencisi ile yap›lan bu çal›ﬂma Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin
geçerli ve güvenilir oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Anahtar Sözcükler: Yaﬂl›; Tutum; Ö¤renciler.
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Introduction: The main purpose of this study is to examine the validity and reliability of
Kogan’s Scale of Attitudes Towards the Elderly with a group of university students.
Materials and Method: In order to examine the validity and reliability of the scale, a Turkish
version of the form is administered to 911 students from different departments of Ankara, Gazi
and Hacettepe universities. Among the randomly selected sample, 627 students (68.8%) were
female and 284 (31.2%) were male. Age of the students ranged from 18 to 35, and the mean
age for the sample was 21.46 (2.11).
Results: Cronbach Alpha test, showing the internal consistency of the Kogan’s Scale of
Attitudes towards the Elderly, was 0.789 for positive attitudes subscale; was 0.794 for negative
attitudes subscale and was 0.840 for total scale. Principal component analysis was applied to
examine the validity of the scale. The results showed that the scale had two dimensions: total
variability of the positive attitudes was 16.488%, and the negative attitudes was 9.830%, and
total variability explained by these two dimensions was 26.318%.
Conclusion: The current study conducted on a group of university students shows that
Kogan’s Scale of Attitudes Towards the Elderly is a valid and reliable scale.
Key Words: Aged; Attitude; Students.
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G‹R‹ﬁ
aﬂam süresinin geç dönemindeki geliﬂmenin devam›n› ve

Ybireydeki de¤iﬂimleri anlatan yaﬂl›l›k, kiﬂinin aktif çal›ﬂma dönemini tamamlayarak sosyal güvence sisteminin katk›s›yla ya da biriktirimleriyle yaﬂad›¤› döneme karﬂ›l›k olarak
kullan›lmaktad›r (1). Demografik verilere göre dünyada yaﬂl›
nüfus giderek artmaktad›r. Do¤urganl›k ve ölüm h›z›n›n azalmas›, koruyucu ve tedavi edici sa¤l›k hizmetlerinin geliﬂmesiyle birlikte dünya nüfusu h›zla yaﬂlanmakta (2) ve 2025 y›l›nda 800 milyondan fazla yaﬂl› insan›n olaca¤› tahmin edilmektedir (3). Dünya nüfusunun yaﬂlanmas›na paralel olarak
Türkiye’de de yaﬂl› nüfus giderek artmaktad›r (4). Yaﬂl›larla
ilgili olarak yap›lan araﬂt›rmalar›n (5,6) say›ca art›ﬂ göstermesine ra¤men ço¤u insan yaﬂl› kiﬂilere yönelik ayr›mc›l›¤›n fark›nda bile de¤ildir.
Yaﬂl›lara yönelik insanlar›n tutumlar›n›n aç›¤a ç›kar›lmas› ve insanlar›n yaﬂl›lara yönelik tutumlar›n›n nas›l belirlenece¤i önemli bir sorun olarak ortaya ç›kmaktad›r. Kogan (7)
taraf›ndan geliﬂtirilen Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i (Attitudes towards the Elderly Scale) insanlar›n yaﬂl›lara yönelik
tutumlar›n› de¤erlendirmeye olanak sa¤lamaktad›r. Türkiye’de insanlar›n yaﬂl›lara yönelik tutumlar›n› güvenilir ve geçerli bir biçimde ortaya koyacak bir ölçme arac› bulunmamaktad›r. Bu nedenle Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin
Türkçe uyarlamas›n›n bu gereksinimi büyük ölçüde karﬂ›layaca¤› düﬂünülmektedir.
Bu çal›ﬂman›n amac› Kogan (7) taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ
olan Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin (Attitudes towards
the Elderly Scale) bir grup üniversite ö¤rencisi üzerinde uyarlamas›n› yapmakt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM
u bölümde yaﬂl›lara yönelik tutum ölçe¤i, verilerin top-

Blanmas› ve çözümlenmesine iliﬂkin bilgilere yer verilmiﬂtir.
Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i
Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i Kogan (7) taraf›ndan insanlar›n yaﬂl›lara yönelik tutumlar›n› ölçme amac›yla geliﬂtirilmiﬂtir. Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nde 17 olumsuz ve
17 olumlu olmak üzere toplam 34 madde bulunmaktad›r ve
bu ölçme arac› insanlar›n yaﬂl›lara yönelik tutumlar›n› de¤erlendirmek için düzenlenen kendi kendini bildirim tarz›nda
bir de¤erlendirme arac›d›r. Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i
yaﬂl›lara yönelik olumlu ve olumsuz tutumlar› yans›tan 34
maddeden oluﬂan iki boyutlu bir ölçme arac›d›r. Ölçekte yer
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alan ilk 17 madde olumsuz tutum alt ölçe¤ine aittir. Ölçe¤in
18-34 aras›nda yer alan maddeleri ise olumlu tutum alt ölçe¤ine aittir. Yaﬂl›lara yönelik olumlu tutumlar alt ölçe¤inden
al›nan yüksek ve yaﬂl›lara yönelik olumsuz tutumlar alt ölçe¤inden al›nan düﬂük puanlar yaﬂl›lara yönelik olumlu tutuma
sahip olundu¤unu göstermektedir. Ölçek kesinlikle kat›lm›yorum, kat›lm›yorum, biraz kat›lm›yorum, biraz kat›l›yorum,
kat›l›yorum ve kesinlikle kat›l›yorum ﬂeklinde 6’li Likert tipindedir ve s›ralanan kategoriler 1, 2, 3, 5, 6 ve 7 olarak puanlanmaktad›r. Olumsuz tutumlar› gösteren ifadelerin puanlamas› tersten hesaplanmaktad›r. Dolay›s›yla her bir alt ölçekten al›nabilecek puanlar 17-119 ve Yaﬂl›lara Yönelik Tutum
Ölçe¤i’nden 34-238 aras›nda de¤iﬂmektedir.
Verilerin Toplanmas›
Araﬂt›rma verileri ö¤rencilerin s›n›flar›nda topland›. Ö¤rencilere araﬂt›rman›n amac› ile ilgili bilgi verildi. Araﬂt›rmaya kat›lman›n iste¤e ba¤l› oldu¤u ve herhangi bir zorunluluk olmad›¤› anlat›ld›. Araﬂt›rman›n sadece bilimsel amaçla yap›ld›¤›, bu nedenle kimlik bilgilerine gereksinim olmad›¤› ifade
edildi. Verilerin toplanmas› yaklaﬂ›k olarak 30 dakika sürdü.
Eksik ya da hatal› doldurulmuﬂ form olup olmad›¤› kontrol
edildi ve çal›ﬂmaya kat›ld›klar› için ö¤rencilere teﬂekkür edilerek veri toplama süreci sonland›r›ld›.
Verilerin Çözümlenmesi
Elde edilen veriler amaç do¤rultusunda uygun tekniklerle
analiz edildi. Araﬂt›rma verileri ölçe¤in güvenirli¤ini hesaplamada iç tutarl›l›k ölçüsü olan cronbach alpha katsay›s›na bak›ld›. Madde puanlar›n›n ölçek puanlar›yla uyumu için Spearman s›ra farklar› korelasyon tekni¤i kullan›ld›. Bu korelasyon
katsay›s› her bir maddenin yaﬂl›lara yönelik olumlu ve olumsuz tutuma sahip bireyleri ay›rma indeksi olarak kullan›ld›.
Ölçe¤in dil geçerli¤i için çeviri ve ters çeviri tekni¤i kullan›ld› ve ölçe¤in Türkçeye çevrilen hali ile orijinal hali iki
hafta arayla her iki dili de iyi derecede bilen bir gruba uyguland› ve her iki uygulamadan al›nan puanlar aras›nda Pearson
Momentler Çarp›m› Korelasyon Katsay›s› hesapland›. Ölçe¤in yap› geçerli¤i için iki ayr› örneklem üzerinden aç›klay›c›
ve do¤rulay›c› faktör analizi yap›ld›.

BULGULAR
Çal›ﬂma Grubu
Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤inin Türkçe uyarlamas› çal›ﬂmas›n›n yap›ld›¤› gruba iliﬂkin bilgiler Tablo 1’dedir.
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Tablo 1— Çal›ﬂma Grubunu Tan›t›c› Bilgiler (N=911)
Tan›t›c› Bilgiler
Cinsiyet
Kad›n
Erkek
Yaﬂ*
18
19
20
21
22
23
24 ve üzeri
S›n›f
1
2
3
4
En Uzun Süreyle Yaﬂad›¤› Yer
Köy
Kasaba
‹lçe
‹l

Say›

%

627
284

68.8
31.2

30
122
155
193
185
115
111

3.3
13.4
17.0
21.2
20.3
12.6
12.2

229
158
242
282

25.1
17.3
26.6
31.0

80
40
251
540

8.8
4.4
27.6
59.3

*Ort.=21,46; Ss=2,11; En küçük=18; En büyük = 35.

Tablo 2— Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤ine Ait Güvenirlik Analizi
Sonuçlar›
Ölçe¤in Boyutlar›
Olumlu Tutum
Olumsuz Tutum
Toplam

Soru
Say›s›

Cronbach Alpha
Güvenirlik Katsay›s›

17
17
34

0.789
0.794
0.840

tamam›n›n ve alt boyutlar›n›n güvenirli¤inin sa¤land›¤› ifade
edilebilir. Ölçe¤i oluﬂturan maddelerin özellikleri ve faktör
analizi sonuçlar› Tablo 3’de yer almaktad›r.
Tablo 3 incelendi¤inde Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin madde-test korelasyonlar› (madde ay›r›c›l›klar›) ile faktör yükleri bulunmaktad›r. Madde ay›r›c›l›k indeksleri genellikle yüksek görülmektedir (Madde-test puan korelasyonlar›
olumsuz tutumlar için 0.301 ile 0.639; olumlu tutumlar için
0.317 ile 0.573 aras›nda de¤iﬂmektedir). Yaﬂl›lara Yönelik
Tutum Ölçe¤i’nin iki ana alt boyutunda yer alan sorular›n tamam› do¤rulay›c› faktör analizine al›nd›, uyum indekslerinin
istenilen düzeyde olmas› nedeniyle alt boyutu oluﬂturan sorular ilgili örtük özelli¤i ölçtü¤ü kabul edildi.
Geçerlik

Ölçe¤in güvenirli¤i ve geçerli¤inin belirlenmesi için
Türkçe formu, Ankara, Gazi ve Hacettepe Üniversitesi’nin
farkl› bölümlerinde okuyan 911 ö¤renciye uyguland›. Bu ö¤rencilerin 627’si (%68.8) kad›n, 284’ü (%31.2) erkektir. Ö¤rencilerin yaﬂ ortalamas› 21.46 (2.11) olup, yaﬂlar› 18 ile 35
aras›nda de¤iﬂmektedir. Ö¤rencilerin 229’u (%25.1) birinci
s›n›fta, 158’i (%17.3) ikinci s›n›fta, 242’si (%26.6) üçüncü s›n›fta ve 282’si (%31.0) dördüncü s›n›fta okumaktad›r. Araﬂt›rma kapsam›na evrenden seçkisiz olarak al›nan ö¤rencilerin
en uzun süreyle yaﬂad›¤› yer s›ras›yla köy (80; %8,8), kasaba
(40; %4.4), ilçe (251; %27.6) ve il (540; %59.3)’dir.
Güvenirlik
Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin olumlu ve olumsuz tutum alt boyutlar›na iliﬂkin olarak Cronbach Alpha katsay›s›
ile hesaplanan güvenirlik analizi sonuçlar› Tablo 2’de yer almaktad›r.
Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin bütününe ve alt boyutlar›na ait iç tutarl›l›k ölçüsü olarak hesaplanan güvenirlik
katsay›lar›n›n istenilen düzeyde oldu¤u, dolay›s›yla ölçe¤in
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Dil Geçerli¤i: Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin dil geçerli¤ini belirlemek amac›yla aﬂa¤›daki iﬂlemler yap›ld›: Orijinali ‹ngilizce olan Attitudes towards the Elderly Scale, Ankara
Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde akademisyen olan
beﬂ kiﬂiye Türkçe çevirisi yapt›r›ld›. Daha sonra bu çeviriler
bir araya getirilerek hepsinin ortak yönleri arand› ve farkl›l›k
gösteren ifadeler, çeviri yapan kiﬂiler ile görüﬂülerek ortak bir
cümle haline getirildi. Uzman görüﬂüne dayanarak oluﬂturulan Türkçe formu, öncekinden farkl› dört kiﬂi taraf›ndan tekrar ‹ngilizce’ye çevrildi. Ölçe¤in orijinal hali ile tekrar ‹ngilizce’ye çevrilen hali öncekinden farkl› dört akademisyene
(Ankara Üniversitesi 2 ve Hacettepe Üniversitesi 2) incelettirilerek, ikisi aras›nda farkl›l›¤›n olmad›¤› yönünde ortak görüﬂe var›ld›. Uzman görüﬂü referans al›narak elde edilen ölçe¤in Türkçe formu ile ‹ngilizce formunun ayn› anlam› ifade
edip etmedi¤ini, uygulamada görebilmek aç›s›ndan, iyi derecede ‹ngilizce bilgisine sahip 45 kiﬂiye iki hafta arayla uyguland› ve her iki ölçekten al›nan puanlar aras›nda Pearson Momentler Çarp›m› Korelasyon Katsay›s› 0.94 (p=<0.0001) olarak bulundu. Elde edilen korelasyon katsay›s›na ve uzman görüﬂlerine bak›larak ölçe¤in çeviri aç›s›ndan paralelli¤in sa¤land›¤› kabul edildi.
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Tablo 3— Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin Alt Boyutlar›na Göre Maddelerin Özellikleri
Sorular
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
N11
1N2
N13
N14
N15
N16
N17
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
1P2
P13
P14
P15
P16
P17

Rs
Yaﬂl›lar özel konutlarda yaﬂamal›d›r.
Yaﬂl›lar farkl›d›r.
Yaﬂl›lar de¤iﬂemez.
Yaﬂl›lar emekli olunca, iﬂten elini ete¤ini çeker.
Yaﬂl›lar›n evleri bak›ms›zd›r.
Bilgelik, yaﬂ›n ilerlemesiyle oluﬂmaz.
Yaﬂl›lar›n toplumda aﬂ›r› nüfuzu vard›r.
Yaﬂl›lar di¤er insanlar›n kendini rahats›z hissetmesine neden olur.
Yaﬂl›lar hikâyeleri ile insanlar› bunalt›r.
Yaﬂl›lar her zaman baﬂkalar›n›n iﬂine kar›ﬂ›r.
Yaﬂl›lar›n rahats›z edici hatalar› vard›r.
Yaﬂl›lar›n yaﬂad›klar› çevre üzerinde olumsuz etkileri vard›r.
Yaﬂl›lar birbirine çok benzer.
Yaﬂl›lar pasakl›d›r.
Yaﬂl›lar sinirli, huysuz ve memnuniyetsizdir.
Yaﬂl›lar gençlerden yak›n›r.
Yaﬂl›lar›n aﬂ›r› sevgi talepleri vard›r.
Yaﬂl›lar gençlerle iç içe yaﬂamal›d›r.
Yaﬂl›lar herhangi bir kimseden farkl› de¤ildir.
Yaﬂl›lar yeni ﬂeylere uyum sa¤layabilir.
Yaﬂl›lar güçleri yetti¤i sürece çal›ﬂmay› tercih eder.
Yaﬂl›lar›n temiz ve göz al›c› evleri vard›r.
Yaﬂl›lar ilerleyen yaﬂla birlikte daha da bilgeleﬂir.
Yaﬂl›lar toplumda daha fazla güce sahip olmal›d›r.
Yaﬂl›larla birlikte olmak huzur vericidir.
Yaﬂl›lar›n geçmiﬂlerinden söz etmeleri hoﬂ bir ﬂeydir.
Yaﬂl›lar sadece kendi iﬂleriyle meﬂgul olur.
Yaﬂl›lar›n hatalar› gençlerinkinden farkl› de¤ildir.
Yaﬂl›larla iç içe olan bir çevre güzeldir.
Yaﬂl›lar birbirlerinden farkl›d›r.
Yaﬂl›lar temiz ve düzenlidir.
Yaﬂl›lar neﬂeli, uzlaﬂmac› ve esprilidir.
Yaﬂl›lar gençlerden nadiren yak›n›rlar.
Yaﬂl›lar sevgiye baﬂkalar›ndan daha fazla gereksinim duymaz.

.367
.394
.501
.441
.517
.307
.301
.558
.566
.639
.593
.538
.466
.528
.578
.465
.384
.542
.492
.572
.475
.487
.503
.515
.558
.480
.340
.348
.567
.357
.538
.573
.423
.317

Faktör Yükleri
.376
.417
.437
.403
.472
.289
.298
.561
.551
.618
.532
.547
.449
.560
.588
.464
.450
.464
.363
.526
.558
.477
.485
.584
.646
.541
.281
.289
.624
.317
.602
.637
.339
.247

Rs: Spearman S›ra Farklar› Korelasyon Katsay›s›.

Yap› Geçerli¤i: Ölçe¤in yap› geçerli¤ini belirlemek amac›yla aç›klay›c› ve do¤rulay›c› faktör analizi yap›ld›. Toplam
911 uygulama rastgele (random) olarak ikiye ayr›ld›, birinci
gruba aç›klay›c› faktör analizi, ikinci gruba da do¤rulay›c› faktör analizi uyguland›. ‹ki uygulaman›n tutarl› sonuçlar vermesi nedeniyle ölçe¤in yap› geçerli¤ini destekledi¤i görüldü.
Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin “olumsuz tutumlar”
ve “olumlu tutumlar” olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktad›r. Faktör analizi yap›lan ölçe¤in uyguland›¤› örneklemin
yeterlili¤i için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett sonu-
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cuna bak›ld›. Buna göre KMO de¤eri 0.815 ve Bartlett ki-kare de¤eri 3420.932 (p=0.0001) olarak hesapland›. Aç›klay›c›
faktör analizi ile orijinal ölçekte olan “olumsuz tutumlar” ve
“olumlu tutumlar” boyutlar›n›n uyumlu olup olmad›¤›na bak›ld›. Bu nedenle varimax döndürme yöntemi kullan›larak
maddeler iki faktöre göre s›n›rland›r›ld› ve orijinal ölçekteki
grupland›rma elde edildi. Faktör analizine al›nan 34 maddenin özde¤erleri (Eigenvalue) ve varyans›n aç›klanan yüzdeleri
Tablo 4’te yer almaktad›r.
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Tablo 4— Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i Maddelerinin Özde¤erleri ve
Aç›klanan Yüzdeleri
Bileﬂenler

Özde¤er

Olumlu Tutumlar
Olumsuz Tutumlar
Toplam
KMO=0.815

5.606
3.342

Aç›klanan Varyans
(De¤iﬂkenlik) %
16.488
09.830
26.318
p < 0.0001

Bartlett ki-kare=
3420.932

Tablo 4 incelendi¤inde iki boyuttaki özde¤erlerin birincisinde 5.606 ve di¤erinde de 3.342 oldu¤u görülmektedir.
Toplam varyans›n aç›klanma yüzdesi incelendi¤inde birinci
boyutun %16.488 ve ikinci boyutun da %09.318, toplamda
ise %26.318 oldu¤u görülmektedir. Bu toplam›n istatistiksel
olarak %67’den büyük olmas› amaçlan›r; yine de elde edilen
bu sonuçlar Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin temel iki boyutunu gösterdi¤ine iﬂaret olarak yorumlanabilir.
Ölçe¤in ölçmek istedi¤i yap›y› ölçüp ölçmedi¤ine ikinci
örneklem ile do¤rulay›c› faktör analizi yap›ld›. Do¤rulay›c›
faktör analizine iliﬂkin sonuçlar ﬁekil 1’de yer almaktad›r.
Do¤rulay›c› faktör analizi ile model-veri uyumuna iliﬂkin
hesaplanan istatistiklerden en s›k kullan›lanlar› ki-kare (χ2),
χ2/sd, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA),
Root Mean Square Residual (RMR), Goodness of Fit Index
(GFI) ve Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)’dir. Hesaplanan χ2/df oran›n›n 5’ten küçük olmas›, GFI ve AGFI de¤erlerinin 0.90’dan yüksek olmas›, RMR ve RMSEA de¤erlerinin ise 0.05’den düﬂük ç›kmas› model veri uyumunu göstermektedir (8). Bununla birlikte, GFI’nin 0.85 den, AGFI’nin
0.80’den büyük ç›kmas›, RMR ve RMSEA de¤erlerinin
0.10’dan düﬂük ç›kmas› model veri uyumu için alt s›n›r olarak kabul edilmektedir (9,10).
Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤ine ait do¤rulay›c› faktör
analizi sonuçlar›n›n uyumuna iliﬂkin istatistikler Tablo 5’te
yer almaktad›r.
Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin kuramsal yap›s›na
iliﬂkin kurulan model ﬁekil 1’de görülmektedir. Kurulan bu
modellerin uygunlu¤una iliﬂkin yap›lan do¤rulay›c› faktör
analizinden (Confirmatory Factor Analysis) elde edilen uyum
indeks sonuçlar›na göre, model ve veri aras›ndaki uyum yük-

sek oldu¤u söylenebilir. Ki-kare de¤eri manidar bulunmuﬂ olmas›na ra¤men bu sonuç modeldeki parametre fazla oldu¤undan beklenen bir durumdur. Ki-kare de¤erinin serbestlik derecesine olan ba¤›ml›l›¤›n› düzeltmek için bu de¤er serbestlik
derecesine bölündü¤ünde, elde edilen sonuç model-veri uyumuna iﬂaret etmektedir. Buna ek olarak yine model-veri uyumu göstergelerinden olan GFI (0.85) ve NFI (0.85) de¤erlerinin 0.90’a yak›n olmas› ve AGFI (0.83) de¤erinin de 0.80 ve
üzerinde olmas› da model veri uyumunun oldu¤unu göstermektedir. Ayr›ca, örneklemden ba¤›ms›z olarak SRMR de¤erinin olas›l›¤›n› veren uyum indeksi IFI de¤erinin 0.91 düzeyinde olmas› model veri uyumuna iﬂaret etmektedir. Modelin
standartlaﬂt›r›lm›ﬂ hatalar›na iliﬂkin model uyumunu veren
SRMR (0.067) de¤erinin 0.08’den küçük (11) olmas› da modelle veri uyumunun bir göstergesi olarak de¤erlendirilebilir.
Buna karﬂ›l›k RMSEA (0.059) de¤erinin 0.05’e yak›n (11) olmas› ve RMSEA de¤erinin %90 olas›l›kl› güven aral›¤› 0.05
de¤erini kapsad›¤›ndan model veri uyumunun oldu¤unu göstermektedir. Model – veri uyumuna iliﬂkin de¤erlerin tamam› dikkate al›nd›¤›nda kurulan modelin veriyle uyumlu oldu¤u, bu nedenle Ölçe¤in yap›sal geçerli¤e sahip oldu¤u söylenebilir. Ölçe¤i oluﬂturan maddeler Yaﬂl›lara Yönelik Tutum belirleme örtük de¤iﬂkenini ölçebildi¤i kabul edilebilir
görülmektedir.
Bu çal›ﬂmada Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin uyarlamas› Ankara’da bulunan üç devlet üniversitesinde okuyan ö¤renciler üzerinde yap›ld›. Öncelikle Yaﬂl›lara Yönelik Tutum
kavramlar›na aç›kl›k getirilmeye çal›ﬂ›ld›. Bu ba¤lamda Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin yaﬂl›lara yönelik olumlu tutumlar ve olumsuz tutumlar olmak üzere iki boyutuna yer verildi. Kogan (7) taraf›ndan geliﬂtirilen Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i, insanlar›n yaﬂl›lara yönelik tutumlar›n› ölçmek
için geliﬂtirilmiﬂ kendi kendini bildirim tarz›nda bir de¤erlendirme arac›d›r.
Ölçe¤in uyarlanmas› orijinal çal›ﬂmada oldu¤u gibi üniversite ö¤rencileri üzerinde gerçekleﬂtirildi. 34 maddeden
oluﬂan Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i iki boyutlu bir ölçme
arac› olup Ölçekte yer alan maddelerin yar›s› yaﬂl›lara yönelik
“olumlu” yar›s› da “olumsuz” tutumlar ile ilgilidir. Ölçe¤in
olumlu alt boyutundan al›nan yüksek puanlar ve olumsuz alt
boyutundan al›nan düﬂük puanlar insanlar›n yaﬂl›lara yönelik
tutumlar›n›n olumlu oldu¤u anlam›na gelmektedir.

Tablo 5— Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i ‹çin Uyum ‹yili¤i Testlerine (Goodness-of-Fit Indices) ‹liﬂkin De¤erler
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Ki-kare

Sd

p

GFI

NFI

AGFI

IFI

SRMR

RMSEA

90% C.I RMSEA

1213.98

510

p < .05

0.85

0.85

0.83

0.91

0.067

0.059

0.055–0.063
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ﬁekil 1— Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’ne uygulanan do¤rulay›c› faktör analizi diyagram›.

Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin olumlu ve olumsuz
alt boyutlar›na iliﬂkin güvenirlik analizi Cronbach Alpha katsay›s› ile hesapland›. Bu katsay›lar olumlu tutumlar alt ölçe¤i
için 0.789 ve olumsuz tutumlar alt ölçe¤i için 0.794 olarak
belirlendi. Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin madde-test
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puan korelasyonlar› ölçe¤in tamam›nda 0.301 ile 0.639 aras›nda de¤iﬂti¤i saptand›.
Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’nin dil geçerli¤i Pearson
Momentler Çarp›m› Korelasyon Katsay›s› ile hesapland› ve
0.94 (p=0.000) olarak bulundu. Yap› geçerli¤ini belirlemek
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amac›yla da aç›klay›c› ve do¤rulay›c› faktör analizi yap›ld›.
Yap›lan aç›klay›c› varyans analizinde toplam aç›klanan varyans›n %26.342 düzeyinde hesapland› ve do¤rulay›c› faktör
analizinde elde edilen uyum istatistiklerinin kabul edilebilir
düzeyde olmas› nedeniyle ölçek yap› geçerlili¤ine sahiptir.

TARTIﬁMA
aﬂl›lara karﬂ› olumsuz ve ayr›mc› tutumlar modern top-

Ylumlarda geleneksel toplumlara oranla çok daha fazlad›r

(12). Geliﬂmiﬂ ülkelerde yaﬂlanma ve yaﬂl›lara yönelik tutumlar konusunda yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar (13-16) bulunmakta ve bu
çal›ﬂmalar giderek artma e¤ilimindedir. ‹nsanlar›n, yaﬂlanma
hakk›nda pek çok önyarg›s›n›n oldu¤u, yaﬂl›lar›n büyük ço¤unlu¤unun ekonomik güvenceden yoksun, yaln›z, çok fazla
sa¤l›k problemi yaﬂayan ve fiziksel ve zihinsel güçlerinin zay›f oldu¤una inand›klar›n› (17) göstermektedir. ‹nsanlar yaﬂland›klar› zaman yaﬂlanmaya ba¤l› olarak özgürlüklerinin k›s›tlanaca¤› ve pek çok zorluk yaﬂayacaklar› düﬂüncesindedir.
Bu durum insanlar›n yaﬂlanmaya karﬂ› önyarg› geliﬂtirmelerine, yaﬂl›lara karﬂ› olumsuz tutum beslemelerine neden olmaktad›r. Yaﬂlanmaya karﬂ› oluﬂan olumsuz tutumlar›n, sa¤l›k
bak›m› veren çeﬂitli meslek elemanlar› taraf›ndan da benimsendi¤i gözlenmektedir. Yaﬂl› hastalar tan›mlan›rken internler ve bak›m verenler taraf›ndan aﬂa¤›lay›c› bir terim olan
“aciz kimse (crocks)” terimini kullan›lmakta, hemﬂirelerin
büyük bir bölümü yaﬂl› hastalar yerine genç hastalarla çal›ﬂmay› tercih etmektedir (18,19). Bu konuda Kulakç› (19) taraf›ndan hemﬂirelik bölümü ö¤rencileri üzerinde yap›lan araﬂt›rman›n bulgular›, dördüncü s›n›f ö¤rencilerinin birinci s›n›f
ö¤rencilerine göre yaﬂlanma ve yaﬂl›l›¤a yönelik daha olumlu
düﬂünce ve görüﬂlere sahip olduklar›n› ve gençlerin yaﬂl›lar›
geçmiﬂle s›n›rlanm›ﬂ ve tats›z kiﬂiler olarak gördüklerini ortaya koymaktad›r.
Happell (17) ve Lookinland ve Anson (18)’a göre gençler
yaﬂl›lara karﬂ› daha fazla pozitif tutumlar besleyebilseydi, yaﬂl›lara yönelik hizmetlerdeki kalite gün geçtikçe daha iyiye
do¤ru gidebilirdi. Üniversiteler gençlerin yaﬂl›lara karﬂ›
olumlu tutumlar›n› güçlendirecekleri yerlerdir. Benzer ﬂekilde gençlerin yaﬂlanma konulu e¤itimler almalar› ile birlikte
yaﬂlanma ve yaﬂl›lara karﬂ› tutumlarda pozitif yönde bir de¤iﬂim yaﬂanmaktad›r (20,21).
Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i’ni oluﬂturan maddelerin
istendik özelliklerde olmas›, Ölçe¤in güvenirli¤inin ve geçerli¤inin kabul edilebilir düzeyde olmas›, bu Ölçe¤in Türkiye’de üniversite ö¤rencilerinin yaﬂl›lara yönelik tutumlar›n›
belirmede kullan›labilece¤ini, ayr›ca Ölçe¤in bu özellikleri-
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nin orijinal haliyle benzerlik göstermesi, Türkçe formunun
Türkiye’de kullan›labilece¤ini göstermektedir. Bununla birlikte, ölçe¤in hem aç›klay›c› faktör analizi hem de do¤rulay›c› faktör analizi sonuçlar› yap› geçerli¤i konusunda kimi sorunlar›n olabilece¤inin ipuçlar›n› vermektedir. Bu nedenle
geçerlik ve güvenirlik için destekleyici çal›ﬂmalar›n yap›lmas›na gereksinim vard›r. Ayr›ca, sonuçlar›n yorumlanmas›nda
bu durum gözden kaç›r›lmamal›d›r. Belirtilen s›n›rl›l›klar
içerisinde, ölçek yaﬂl›lara yönelik tutumlar bak›m›ndan bireysel farkl›l›klar›, grupsal farkl›l›klar› belirlemek için bir de¤erlendirme arac› olarak kullan›labilece¤i düﬂünülmektedir. Ayr›ca Ölçekten mesleki uygulamalar›n (bireyle çal›ﬂma, grupla
çal›ﬂma gibi) yaﬂl›lara yönelik tutumlar üzerindeki etkilili¤ini de¤erlendirebilmek amac›yla da yararlan›labilir.
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