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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Brown, Miller ve Lawendowski (1999) tarafından davranışsal öz-düzenlemeyi ölçmek
amacıyla geliştirilmiş olan Öz-Düzenleme Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını
yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan
591 öğrenci oluşturmaktadır. Öncelikle ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışmaları gerçekleştirilmiş ve çalışma
grubundan elde edilen veriler üzerinde ölçeğin geçerliği ve güvenirliği için gerekli istatistiksel analizler
yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda üç
faktörlü 51 maddeden oluşan ölçek elde edilmiştir. Madde geçerliğine kanıt olarak da alt ve üst grup ortalamaları
farkına dayalı madde analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini test etmek için hesaplanan iç tutarlık katsayısı
Cronbach alfa değeri (α) ,87 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgular ölçeğin Türkçeye uyarlanmış formunun
ülkemizde kullanılabilir, geçerlik ve güvenirlikte olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Davranışsal Öz-Düzenleme, Öz-düzenleme Ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik

Turkish adaptation of the self-regulation questionnaire: A study on
validity and reliability
ABSTRACT
This study aims to adapt the Self-regulation Questionnaire, developed by Brown, Miller and Lawendowski
(1999) in order to measure behavioral self-regulation, into Turkish and test its validity and reliability. The study
group of the research consisted of 591 students at Gazi University, Faculty of Education. First, the Turkish
adaptation of the questionnaire was completed and then the relevant statistical analyses for the validity and
reliability of the questionnaire were carried out. The exploratory factor analysis for evidence of the structural
validity of the questionnaire resulted in a three-factor questionnaire consisting of 51 items. An items analysis,
based on the difference between the bottom and top group averages, was also carried out for evidence of the
validity of the items. The internal consistency factor - Cronbach alpha value (α) calculated to test the reliability
of the questionnaire -was found to be .87. The findings suggest that the Turkish adaptation of the questionnaire is
valid and reliable, and can be used in Turkey.
Keywords: Behavioral self-regulation, self-regulation questionnaire, validity, reliability
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EXTENDED SUMMARY
This study aims to adapt the Self-regulation Questionnaire, developed by Brown, Miller and
Lawendowski (1999), into Turkish and test its validity and reliability. This questionnaire consists of a
total of 63 items in seven sub-dimensions, which are as follows:
1. Receiving relevant information
2. Evaluating the information and comparing it to norms
3. Triggering change
4. Searching for options
5. Formulating a plan
6. Implementing the plan
7. Assessing the plan’s effectiveness
Each subdimension of the questionnaire contains nine items. This questionnaire was developed by
Brown et al. (1999) in English and contributed to the literature in the five-questionnaire Likert type
from (1) (strongly disagree) to (5) (strongly agree).
In this study, firstly, the items in the original Self-regulation Questionnaire were translated into
Turkish first by two of the researchers and then by two translators. These independently translated
texts were studied by a bilingual expert and the best translation was selected for each item, and thus an
intelligible draft parallel to the original was formed. This draft was translated back into English by an
English-language expert and the consistency between the original text and the retranslation was
checked by a field expert. After certain amendments, the questionnaire was checked by a Turkish
language expert for spelling and intelligibility, after which point the Turkish adaptation phase was
completed. The adapted questionnaire was designed according to the original format and tested with a
group of 44 students. This pilot study was intended for determining any items the students would have
difficulty understanding. In addition, five students from the group were interviewed for the
intelligibility of the items, after which the Turkish draft was finalized.
After the Turkish adaptation was completed, the Self-regulation Questionnaire was administered to
591 students at Gazi University, Faculty of Education, in order to test its validity and reliability.
In structural validity of the questionnaire, a factor analysis was carried out. This factor analysis was
used to find out whether the questionnaire actually measured what it was supposed to measure. An
exploratory factor analysis was used to find out the number of factors that the variables (items) in the
factor analysis were grouped in. The Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy was used to
measure the adequacy of the sample for extraction of the factors. A Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value
found (.91) is quite an acceptable level. This value demonstrates that the data yielded is in excellent
conformity to the factor analysis. The Bartlett test of sphericity was used to test the multivariate
normality of the set distributions. A significance value of (p<0.01) indicate that the data do not
produce an identity matrix. With the factor analysis, we first tried to determine the number of factors
that the questionnaire items were grouped in. For this purpose, the eigenvalues were looked at and the
questionnaire items were found to be grouped in three factors with an eigenvalue over 1. The scree
plot of the eigenvalues shows three basic breaking points, which means that the questionnaire has a
three-factor structure. In this line, the factor analysis was repeated with three factors.
The Direct Oblimin rotation method was used for the factor analysis. As the authors warn that, in this
method, the results of the questionnaire subdimensions should not be interpreted independently, the
Pattern Matrix results were used. According to these results, 12 items (3, 7, 16, 21, 23, 27, 28, 29, 37,
41, 51, 56), which were not suitable for the structure of the questionnaire or which were loaded on
more than one factor, were taken out of the questionnaire of 63 items. The 51 items grouped around
three factors account for 34.84% of the total variation.
After the unsuitable items were taken out, an items analysis was carried out in order to determine the
distinctiveness of the remaining items. For the 51-item questionnaire, an items analysis based on
internal consistency was carried out. In this analysis, the top 27% group and the bottom 27% group of
the questionnaire points distribution were determined. The t-test was done and the t-values were
calculated between these two groups in order to find out the discriminating power of items. The
discriminating power of an item rises as the t-value grows (Tavşancıl, 2006: 151).
This three-factor questionnaire, developed by Brown et al. (1999) and adapted into Turkish, is based
on the seven-step self-regulation model put forward by Miller and Brown (1991). The literature review
shows that Miller and Brown’s (1991) self-regulation model is in turn based on Kanfer’s (1970) self25
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regulation model which had the three subdimensions of self-monitoring, self-evaluation, and selfreinforcement. Examination of these dimensions and the questionnaire items reveals that the latter
comply with Kanfer’s (1970) self-regulation model. In this sense, the items of the first factor (32, 47,
38, 39, 46, 35, 49, 48, 42, 61, 54, 60, 30, 58, 57, 31, 17, 1, 11, 63, 18, 53, 25, 59, 34, 36, 52, 22, 14)
form the self-reinforcement dimension, those of the second factor (19, 20, 12, 13, 62, 5, 10, 6, 50, 40,
8, 55, 26, 33, 43, 15, 45, 4) form the self-monitoring dimension, and those of the third factor (2, 9, 44,
24) form the self-evaluation dimension.
Besides, The Cronbach α factor calculated for the totality of the questionnaire was found to be .87. As
for the subdimensions of the questionnaire, it was .88 for the first factor (self-reinforcement), .87 for
the second factor (self-monitoring), and .60 for the third factor (self-evaluation). Reliability factors for
both the totality and the subdimensions of the questionnaire stand at acceptable levels.
It is thought that the Turkish adaptation of the Self-Regulation Questionnaire is useful for measuring
university students’ behavioural self-regulation levels and that its application to more student groups
would enhance its validity and reliability. In addition to behavioural self-regulation, development of
measuring tools for the environmental and covert self-regulation processes would also make a huge
contribution to the field of self-regulation.
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GİRİŞ
Günümüz eğitim sisteminde kendi öğrenmesinin ve yeteneklerinin bilincinde olan, bilgiyi
yapılandıran, öğrenme sürecine aktif olarak katılan bireyler yetiştirmek önemlidir. Bu özelliklere sahip
bireyler kendi öğrenme süreçlerini düzenleyebilen başarılı öğrenciler olmaktadırlar. Yapılan çeşitli
çalışmaların bulguları başarısızlığın en önemli nedeninin öğrencilerin kendilerini etkili olarak kontrol
edememeleri olduğunu göstermiştir. Başarısız öğrenciler düşük akademik hedeflere sahiptirler,
yeteneklerini değerlendirmede daha az başarılıdırlar, kendilerini daha çok eleştirirler ve daha az özyeterliğe sahiptirler. Bu nedenle başarı üzerine etkisi dikkate değer düzeyde olan öz-düzenleme önem
kazanmaktadır (Zimmerman, 1994).
Öz-düzenleme, kendiliğinden oluşan düşünceler, hisler ve kişisel amaçlara ulaşmak için döngüsel
olarak uyarlanan, planlanan hareketler olarak ifade edilmektedir. (Zimmerman, 2000; Zimmerman,
Bonner & Kovach, 1996). Öz-düzenleme, kişinin kendi öğrenme süreci üzerinde hâkimiyet kurmasını
ve kontrol etmesini sağlar. Öz-düzenlemeye sahip bireyler, sorumluluğunun bilincinde olan kendi
hayatını düzenleyebilen ya da kontrol edebilen başarılı insanlardır. Eğitim ortamında öz-düzenlemeli
öğrenciler bilgi ve beceri kazanmak için öğretmen, aile ya da diğer öğretim etkenlerine güvenmekten
ziyade kendi çabalarını yönetir ve girişimde bulunurlar (Zimmerman, 1989). Ayrıca eğitimsel
görevlere inanç ve gayretle yaklaşırlar, sahip oldukları beceri ve bilginin farkındadırlar ve başarılı
olmak için ihtiyaç duydukları bilgiyi arayıp bulurlar (Zimmerman, 1990). Zimmerman (2002), özdüzenleme becerisinin kişisel bir özellik olmadığını ve kazanılması için belirli süreçlerin sağlanması
gerektiğini ifade ederek, bu doğrultuda öz-düzenlemenin okullarda kazandırılabileceğini
vurgulamıştır. Okullarda öğrencilere bu becerinin kazandırılması için derslerde öğrencilerin özdüzenleme seviyeleri tespit edilmeli ve öğretim ortamı öz-düzenlemeli öğrenmeye yönelik
düzenlenmelidir.
Bandura (1986), öz-düzenlemenin sosyal bilişsel açıdan; kişisel, davranışsal ve çevresel olmak üzere
üç boyutlu döngüsel bir etkileşim süreci olduğunu ifade etmiştir. Çünkü öğrenme ve uygulama
sürecinde davranışsal, çevresel ve kişisel faktörler sürekli değişmektedir. Bu nedenle bireyde aşağıda
belirtilen farklı düzenleme süreçleri öne çıkmaktadır. Kısaca öz-düzenleme amaçlara ulaşmak için
davranışsal, çevresel ve örtülü düzenleme süreçlerini içermektedir (Zimmerman, 2000).
Davranışsal öz-düzenleme: İç-gözlem (self-observe) ve bireyin öğrenme yöntemleri gibi performans
düzenleme süreçlerini kapsar.
Çevresel öz-düzenleme: Çevre koşullarını ve sonuçlarını gözleme ve düzenlemeyi kapsar.
Örtülü(covert) öz-düzenleme: Bilişsel ve duyuşsal durumları izlemeyi ve düzenlemeyi içerir.
Öz-düzenleme teorisine temel katkıyı Kanfer (1970) üç aşamalı öz-düzenleme modeliyle yapmıştır.
Bu modelde ilk süreç öz-izlemedir(self-monitoring). Kişinin kendi davranışlarını gözlemlemesi
hususuna dayanır. İkincisi öz-değerlendirmedir (self-evaluation). Öz-değerlendirmede gözlenen
davranış kişinin içsel değer ya da kriterleriyle karşılaştırılır ve farklılık derecesi not edilir. Yani kendi
kendini değerlendirme sürecidir. Kişinin hedefleri ile şimdiki durumu arasındaki farklılığın
belirlenmesi öz-düzenleme için önemlidir. Üçüncü süreç olan öz-pekiştirmede (self-reinforcement) kişi
sözlü ifadeleri ya da dışsal ödülleri bir motivasyon aracı olarak kullanır. (Brown, 1998).
Miller ve Brown (1991), Kanfer’in modelinin çeşitli alt faktörleri içerdiğini belirterek, bu model
üzerine yedi aşamalı bir öz-düzenleme modeli geliştirmişlerdir. Bu modele göre söz konusu yedi
aşamadan birinde meydana gelen çöküşün davranışsal öz-düzenlemeyi sekteye uğratabileceği
belirtilmiştir. Bu aşamalar:
Bilgiyi Alma: Kişinin kendini izleme süreci ya da kendi davranışına bilinçli olarak odaklanmasıdır ve
bilginin kaynağıdır. İlgili bilgiyi almanın etkin kullanımı mevcut davranışların işe yaramadığına ve bir
değişime ihtiyaç olduğuna dair bir farkındalığı tetikler.
Öz-değerlendirme: Farkındalık kendi kendini değerlendirme sürecini tetikler. Ayrıca öz-değerlendirme
kişinin kendi davranışı hakkında farkındalık yaratır.
Tetikleme: Davranışlardaki uyuşmazlığın fark edilmesidir. Bu bir değişimin düşünülmesini tetikler.
Arama: Değişimi tetikleme alternatif cevaplar aramayı başlatır. Davranışlardaki uyuşmazlıkla başa
çıkabilmek için kişinin kendine sunduğu yanıtlardır.
Planlama: Bu aşama stratejilerin seçimi, rehber ilkelerin çıkarılması ve bir amacın belirlenmesi
sürecidir. Çeşitli davranış kurallarını, başa çıkma stratejilerini ve eylem planlarını içerir
Uygulama: Bir plan geliştirildiğinde plana uymak için gerçekleştirilen davranışlar ve planı uygulama
sürecindeki davranışların idrak edilmesidir.
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Süreci değerlendirme: Kişinin hedeflerine doğru ilerleyişini değerlendirmesidir. Bir plana uymak,
sürekli kendini izleme ve değerlendirmeyi gerektirir (Brown, 1998).
Kişilerin birçok açıdan başarılı olmasında öz-düzenleme önemli bir rol üstlenmektedir. Artık
günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeleri takip edebilen, bilim okuryazarı olan ve
kendi öğrenmelerini düzenleyebilen bireylerin yetiştirilmesi eğitim kurumlarından beklenmektedir.
Eğitim ortamında öz-düzenleme becerisine sahip öğrenciler bilgi ve beceri kazanmak için öğretmen,
aile ya da diğer öğretim unsurlarına güvenmekten ziyade kendi öğrenme süreçlerini yönetir ve
girişimde bulunurlar (Zimmerman, 1989). Bu açıdan öğrencilerin öz-düzenleme seviyelerinin tespit
edilmesi ve öz-düzenlemeli öğrenme ortamlarının oluşturulması önemlidir. Öğrencilerin öz-düzenleme
seviyesinin belirlenmesine yönelik çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Bu ölçekler çoğunlukla özdüzenlemeli öğrenme stratejilerini ve motivasyonel süreçleri ölçmeye yöneliktir (Pintrich & De Groot,
1990; Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie, 1991). Fakat kişinin öz-düzenleme seviyesini belirlemeye
yönelik olarak geliştirilen ölçekler az sayıdadır. Bu açıdan alana katkı sağlamak amacıyla Brown,
Miller ve Lawendowski (1999) tarafından davranışsal öz-düzenlemeyi ölçmek amacıyla geliştirilen
Öz-Düzenleme Ölçeği Türkçeye uyarlanmıştır. Toplam 63 maddeden oluşan ölçek yedi alt boyuttan
oluşmaktadır. Bu alt boyutlar:
1. İlgili bilgiyi alma
2. Bilgiyi değerlendirme ve normlarla kıyaslama
3. Değişimi tetikleme
4. Seçenek arama
5. Plan oluşturma
6. Planı uygulama
7. Planın verimliliğini değerlendirme
Ölçekte her bir alt boyut 9 madde içermektedir. Brown ve ark. (1999) tarafından alan yazınına
kazandırılan bu İngilizce ölçek “kesinlikle katılmıyorum” (1) ve “kesinlikle katılıyorum” (5)
aralığında puanlanan 5’li likert tipi bir ölçektir.
Çalışmanın Amacı
Çalışmada Brown, Miller ve Lawendowski (1999) tarafından geliştirilmiş olan Öz-Düzenleme
Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Türkçeye Uyarlama
Öz-düzenleme Ölçeği’nin İngilizce orijinalinde yer alan maddeler önce araştırmacılardan ikisi
tarafından daha sonra da iki tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Birbirinden bağımsız olarak
yapılan bu çeviriler, iki dili de iyi şekilde bilen bir uzman tarafından değerlendirilmiş ve her bir madde
için en uygun çeviri seçilerek orijinaline uygun ve anlaşılır bir taslak formu oluşturulmuştur. Bu taslak
form bir İngilizce dil uzmanı tarafından yeniden İngilizceye çevrilmiştir. Geri çevirme yöntemi sonucu
ortaya çıkan ölçek maddeleri ile orijinal ölçek maddelerinin paralelliğine bir uzman tarafından
bakılmıştır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra elde edilen ölçek bir Türkçe dil uzmanı tarafından
imla ve maddelerin anlaşılırlığı açısından incelenmiştir. Bu aşamalardan sonra ölçeğin Türkçeye
uyarlama aşaması tamamlanmıştır.
Türkçeye uyarlanan ölçek orijinal formatına göre biçimlendirilerek 44 kişilik bir öğrenci grubuna
uygulanmıştır. Bu pilot uygulamada öğrencilerin anlamada güçlük çektikleri ölçek maddeleri tespit
edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu gurup içerisinden 5 öğrenciyle görüşmeler yapılarak maddelerin
anlaşılabilirliği sağlanmıştır. Bu şekilde ölçeğin Türkçe formuna son hali verilmiştir.
Çalışma Grubu
Türkçeye uyarlama aşaması tamamlanan Öz-düzenleme Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması için
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 591 öğrenciye uygulanmıştır. Bu
öğrencilere ilişkin demografik özellikler Tablo 1’de verilmiştir.
Çalışma grubunda 400 (% 67,7) kız ve 191 ( %32,3) erkek öğrenci bulunmaktadır. Elde edilen veriler
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (% 29,4), İlköğretim Matematik Öğretmenliği (% 26,2), Biyoloji
Öğretmenliği (% 17,3), Coğrafya Öğretmenliği (% 11), Fen Bilgisi Öğretmenliği (% 10,3) ve Türkçe
28
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Öğretmenliği (% 5,8) bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarından toplanmıştır. Öğretmen
adaylarının sınıflara göre dağılımları da şu şekildedir: 163 (%27,6) kişi 1. sınıf, 167 (%28,3) kişi 2.
sınıf, 154 kişi (% 26,1) 3. sınıf, 55 kişi (%9,3) 4. sınıf ve 52 kişi de (%8,8) 5. sınıf öğrencisidir.
Tablo 1. Çalışma Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Demografik Özellikleri
Demografik Özellikler
Frekans (f)
Yüzde (%)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
174
29,4
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
155
26,2
Biyoloji Öğretmenliği
102
17,3
Bölüm
Coğrafya Öğretmenliği
65
11
Fen Bilgisi Öğretmenliği
61
10,3
Türkçe Öğretmenliği
34
5,8
Toplam
591
100
1.sınıf
163
27,6
2.sınıf
167
28,3
3.sınıf
154
26,1
Sınıf
4.sınıf
55
9,3
5.sınıf
52
8,8
Toplam
591
100
Kız
400
67,7
Cinsiyet
Erkek
191
32,3
Toplam
591
100

Analiz
Veri toplama işlemi tamamlandıktan sonra elde edilen veriler gerekli istatistiksel işlemleri yapmak için
düzenlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 15.0 programı kullanılmıştır.
Ölçeğin geçerliği için;
1. Ölçeğin yapı geçerliğine kanıt sağlamak ve ölçeğin faktör yapısını incelemek için açımlayıcı faktör
analizi uygulanmış, madde seçme ve maddenin uygunluğu için karar vermede faktör yük değeri 0,30
ve üzeri olarak alınmıştır.
2. Ölçeği oluşturan maddelerin geçerliğine kanıt sağlayabilmek için alt ve üst grup ortalamaları farkına
dayalı madde analizi yapılmıştır. Madde seçme ve maddenin ayırt ediciliğini belirlemek amacıyla
maddelerin t değerleri hesaplanmıştır.
Ölçeğin güvenirliği için;
3. Cronbach alfa (α) iç tutarlık katsayısı ölçeğin her bir faktörü ve geneli için hesaplanmıştır.
BULGULAR ve YORUMLAR
Ölçeğin Geçerliği
Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi ile ölçeğin,
ölçmek istediği yapıyı ölçüp ölçmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Faktör analizine alınan
değişkenlerin (maddelerin) kaç faktörde toplandığını belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi
kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri ,91 olarak oldukça
kabul edilebilir bir düzeyde bulunmuştur. Bu değer elde edilen verilerin faktör analizine çok uygun
olduğunu göstermektedir. Ayrıca Barlett Sphericity testi sonucu verilerin normal dağılım gösterip
göstermediğini ortaya koymaktadır. Test sonucunun 0.000 (p<0.01) olması dağılımın normal olduğunu
belirtmektedir. Faktör analizinde ilk olarak ölçek maddelerinin kaç faktörde toplandığı belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu doğrultuda özdeğerlere (Eigenvalue) bakılmıştır. Ölçek maddelerinin özdeğeri 1’in
üzerinde olan 3 faktörde toplandıkları belirlenmiştir. Özdeğerlerin grafik dağılımında (scree plot) üç
temel kırılma noktası olduğu gözlenmiştir (Grafik 1). Bu durum ölçeğin üç faktörlü yapıya sahip
olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda faktör analizi üç faktörlü olarak tekrar yapılmıştır.
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Grafik 1. Özdeğer Grafiği

Faktör analizinde ölçek alt boyutlarının birbirinden bağımsız olmaması nedeniyle ve yazarlar
tarafından ölçek alt boyutları sonuçlarının bağımsız olarak yorumlanmaması gerektiği belirtildiğinden
dolayı Direct Oblimin rotasyon yöntemi kullanılarak, Pattern Matrix sonuçlarına bakılmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre 63 maddeden oluşan ölçekten, ölçeğin yapısına uymayan ya da birden fazla
faktöre yük veren on iki madde (3, 7, 16, 21, 23, 27, 28, 29, 37, 41, 51, 56) çıkarılmıştır. Üç faktörde
toplanan 51 madde toplam varyansın %34,84’ünü açıklamaktadır. Üç faktörün varyansı açıklama
oranları ve özdeğerleri Tablo 2 de verilmiştir.
Tablo 2. Faktörlerin Toplam Varyansı Açıklama Oranları ve Özdeğerleri
Faktörler
Özdeğer
Açıklanan Varyans (%)
Toplam Varyans (%)
1
10,668
20,91
20,91
2
5,297
10,38
31,30
3
1,804
3,53
34,84

Ölçeğin yapısına uygun olmayan maddeler çıkarıldıktan sonra kalan ölçek maddelerinin ayırt
ediciliğini belirlemek amacı ile madde analizi yapılmıştır. Madde analizi işlemlerinin temel amacı
kendi içinde tutarlı bir ölçek oluşturmak için, belirli bir yapıyı diğer yapılarla karıştırmadan
ölçebilecek maddeleri seçmektir (Tezbaşaran, 2008: 52). Likert tarafından, ölçülmek istenen özelliği
ölçmek için ölçekteki her maddenin ölçme gücünü belirlemek amacıyla iki tip madde analizi
önerilmiştir:
1. Korelasyonlara dayalı madde analizi
2. İç tutarlık ölçütüne dayalı madde analizi (t-testi) (Mclver ve Carmines, 1982: 24).
Toplam 51 maddeden oluşan ölçek için çalışmada iç tutarlık ölçütüne dayalı madde analizi yapılmıştır.
Bu analizde ölçek puan dağılımının %27’lik üst grubu ile %27’lik alt grubu belirlenmiştir. Maddelerin
ayırt edicilik düzeylerini tespit etmek amacıyla bu iki grup arasında t testi yapılarak t değerleri
hesaplanmıştır. Bulunan t değerleri tutum maddelerinin ayırt etme gücünü göstermektedir. Maddenin
ayırt etme gücü t değerinin büyümesiyle artar (Tavşancıl, 2006: 151). Maddelerin t değerleri, p
anlamlılık düzeyleri ve Direct Oblimin rotasyon sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3. Öz-Düzenleme Ölçeği’nin Faktör Yapısı ve Madde Ayırt Edicilik Düzeyleri
Ölçek Maddeleri
t değerleri
p değerleri
Faktör Yükleri
1
2
3
32
13,991
,000
,679
47
15,790
,000
,663
38
13,211
,000
,661
39
12,167
,000
,657
46
12,166
,000
,657
35
12,776
,000
,655
49
13,333
,000
,646
48
10,743
,000
,645
42
14,555
,000
,639
61
14,188
,000
,638
54
11,424
,000
,635
60
7,661
,000
,582
30
9,022
,000
,576
58
13,965
,000
,558
57
13,771
,000
,553
31
8,002
,000
,551
17
11,242
,000
,545
1
9,929
,000
,534
11
10,736
,000
,520
63
6,758
,000
,501
18
11,306
,000
,501
53
9,701
,000
,501
25
7,913
,000
,493
59
6,612
,000
,488
34
12,007
,000
,479
36
6,057
,000
,450
52
6,931
,000
,416
22
8,692
,000
,398
14
2,522
,013
,376
19
10,228
,000
,673
20
9,899
,000
,667
12
9,214
,000
,628
13
8,329
,000
,613
62
15,525
,000
,607
5
6,819
,000
,597
10
10,837
,000
,580
6
9,969
,000
,536
50
11,654
,000
,535
40
10,596
,000
,535
8
9,518
,000
,512
55
12,614
,000
,506
26
4,301
,000
,493
33
10,732
,000
,491
43
14,655
,000
,484
15
8,441
,000
,461
45
9,672
,000
,446
4
7,152
,000
,347
2
2,711
,007
,669
9
3,182
,002
,649
44
8,534
,000
,564
24
5,973
,000
,526
p<0,05

Tablo 3 incelendiğinde üç faktörlü olduğu belirlenen Brown ve ark. (1999) tarafından geliştirilen ve
Türkçeye uyarlaması üzerinde çalışılan bu ölçek, Miller ve Brown (1991) tarafından ortaya konulan
yedi aşamalı öz-düzenleme modeline dayanmaktadır. Yapılan literatür taramaları sonucunda Miller ve
Brown (1991)’un geliştirdikleri bu öz-düzenleme modelinde Kanfer (1970)’ın öz-düzenleme modelini
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temel aldıkları görülmüştür. Kanfer’ın öz-düzenleme modeli öz-izleme (self-monitoring), özdeğerlendirme (self-evaluation) ve öz-pekiştirme (self-reinforcement) olarak üç alt boyuttan
oluşmaktadır. Bu boyutlar ve ölçek maddeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda ölçekteki
maddelerin Kanfer (1970)`in öz-düzenleme modeline uygun oldukları belirlenmiştir. Bu doğrultuda 1.
faktöre giren maddelerin (32, 47, 38, 39, 46, 35, 49, 48, 42, 61, 54, 60, 30, 58, 57, 31, 17, 1, 11, 63, 18,
53, 25, 59, 34, 36, 52, 22, 14) öz-pekiştirme boyutunu, 2. faktöre giren maddelerin (19, 20, 12, 13, 62,
5, 10, 6, 50, 40, 8, 55, 26, 33, 43, 15, 45, 4) öz-izleme boyutunu, 3. faktöre giren maddelerin (2, 9, 44,
24) ise öz-değerlendirme boyutunu oluşturdukları tespit edilmiştir. Bu şekilde ölçek üç faktör il sınırlı
olmuştur.
Ölçeğin Güvenirliği
Brown ve ark. (1999) tarafından geliştirilen 63 maddeden oluşan, beşli likert yapıdaki öz-düzenleme
ölçeği, Türkçe uyarlamasını takiben yapılan madde ve açımlayıcı faktör analizi sonucunda 51 madde
olarak düzenlenmiştir. Türkçeye uyarlanan ölçeğin güvenirlik analizi için Büyüköztürk, (2009) ve
Tezbaşaran (2008)’ında belirttiği gibi likert tipi ölçeklerin güvenirliğinin hesaplanmasında kullanılan
Cronbach α katsayısı hesaplanarak iç tutarlığı sınanmıştır.
Ölçeğin geneli için hesaplanan Cronbach α katsayısı ,87 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutları için
hesaplanan değerler ise 1. faktör olan öz-pekiştirme boyutu için ,88; 2. faktör olan öz-izleme boyutu
için ,87; 3. faktör olan öz-değerlendirme boyutu için de ,60 olarak bulunmuştur. Hem ölçeğin geneli
hem de alt boyutlara ait güvenirlik katsayıları kabul edilebilir düzeydedir.
Ölçek Puanlarının Değerlendirilmesi
Türkçeye uyarlanan 51 maddeden oluşan ve 3 alt boyut içeren öz-düzenleme ölçeğinden elde edilen
puanların yorumlanması şu şekilde önerilmektedir.
198 ve yukarısı yüksek seviyede öz-düzenleme kapasitesi
197-160 orta seviyede öz-düzenleme kapasitesi
159 ve aşağısı düşük seviyede öz-düzenleme kapasitesinin göstergesi olarak kabul edilebilir.
Bu değerlerin belirlenmesi, çalışma grubundan elde edilen veriler normal dağılım gösterdiği için
ortalama (178,7) ve standart sapma (18,95) değerleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Bu
aralıklar çalışma grubundaki verilerden elde edilen değerler oldukları için ölçek başka gruplara
uygulandığında bu değerlerin yeniden hesaplanması uygun olacaktır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Brown ve ark. (1999) tarafından bireylerin davranışsal öz-düzenleme seviyelerini ölçmek amacıyla 63
madde olarak geliştirilen Öz-düzenleme Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik
çalışması sonucu elde edilen bulgular, ölçeğin 51 maddelik halinin Türkçe olarak geçerli ve güvenilir
bir biçimde kullanılabileceğini göstermektedir. Ölçeğin geçerlik çalışması için yapılan açımlayıcı
faktör analizi sonucunda ölçeğin. Kanfer (1970)’ın üç aşamalı öz-düzenleme modeli temel alınarak
Miller ve Brown (1991) tarafından geliştirilen yedi aşamalı öz-düzenleme modeline yönelik hazırlanan
ölçeğin, Türk kültür yapısında orijinalinde olduğu gibi yedi boyutlu değil de üç boyutlu yapıya sahip
olduğu tespit edilmiştir
Ayrıca ölçeğin yapısına uymayan ya da birden fazla faktöre yük veren on iki madde (3, 7, 16, 21, 23,
27, 28, 29, 37, 41, 51, 56) ölçekten çıkarılarak ölçeğin yapı geçerliği için en uygun değerler elde
edilmiştir. Ölçeğin son halinde bulunan tüm maddelerin faktör yükleri ,30’un üzerindedir (Kline,
1994). Bunun yanında madde ayırt edicilik düzeylerini belirlemek amacıyla alt ve üst grup
ortalamaları farkına dayalı madde analizi yapılmıştır. Yapılan madde analizi sonucunda her bir madde
için elde edilen t değerinin uygun ve p değerlerinin ,05 düzeyinde anlamlı olduğu yani maddelerin
ayırt edici olduğu tespit edilmiştir.
Ölçeğin güvenirliği için iç tutarlık katsayısı olan Cronbach alfa (α) güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır.
Ölçeğin tümü için hesaplanan alfa değeri ,87 olarak bulunmuştur. Üç boyutlu yapıya sahip olan
ölçeğin 1. boyutu olan öz-pekiştirme boyutunun güvenirlik katsayısı ,88, 2. boyutu olan öz-izleme
boyutunun ,87, 3. boyutu olan öz-değerlendirme boyutunun ise ,60 olduğu tespit edilmiştir. Elde
edilen tüm bu bulgular Türkçeye uyarlama çalışması yapılan öz-düzenleme ölçeğinin 51 maddeden
oluşan formunun Türk kültür ve yapısına uygun, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu
göstermektedir. Ülkemizdeki ölçek uyarlama çalışmaları incelendiğinde genellikle motivasyonel
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stratejilere yönelik olarak hazırlanmış ölçeklerin Türkçeye uyarlandığı görülmüştür (Sungur, 2004;
Büyüköztürk, Akgün, Kahveci & Demirel, 2004). Bu nedenle bireylerin sahip oldukları öz-düzenleme
seviyelerini belirlemeye yönelik olan bu ölçeğin Türkçeye uyarlanmasıyla alana katkı sağlanıldığı
düşünülmektedir.
Türkçeye uyarlanan Öz-düzenleme Ölçeği’nin üniversite öğrencilerinin davranışsal öz-düzenleme
seviyelerini ölçme açısından yararlı olacağı, farklı öğrenci gruplarına da uygulanmasının ölçeğin
geçerlik ve güvenirliğine katkıda bulunacaktır. Ayrıca davranışsal öz-düzenlemenin yanında çevresel
ve örtülü öz-düzenleme süreçlerini de içeren ölçme araçlarının geliştirilmesi öz-düzenleme alanına
katkı sağlayacaktır.
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