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Özet

Bu çal›flman›n amac› "Çocuklar›n Evlilik Çat›flmas›n› Alg›lamas› Ölçe¤i"ni Türkçe’ye çevirerek,

geçerlik ve güvenirli¤ini belirlemektir. Örneklem, klinik düzeyde sorunu olmayan, anne baban›n

birlikte yaflad›¤› ailelerden gelen, 9 ile 12 yafllar aras›ndaki 232 çocuktan oluflmaktad›r. Yap›lan

geçerlilik ve güvenirlik çal›flmas› sonucunda, "Çocuklar›n Evlilik Çat›flmas›n› Alg›lamas›

Ölçe¤i"nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme arac› oldu¤u görülmüfltür. Ölçe¤in

Türkçe formunun faktör yap›s›n›n orijinal formla tutarl›l›k gösterdi¤i, iç tutarl›l›¤›n›n alt ölçekler

olan "Çat›flma özellikleri", "Tehdit" ve "Kendini suçlama" için s›ras›yla .84, .78 ve .77 oldu¤u

görülmüfltür. ‹ki haftal›k test tekrar test tutarl›l›¤› altölçekler için .88, .77 ve .77 olarak bulunmufltur.

Ölçe¤in Türkçe formunun psikometrik özellikleri literatürdeki veriler temel al›narak tart›fl›lm›flt›r.

Anahtar Kelimeler: Evlilik çat›flmas›, çocuklar›n alg›lamas›, çat›flma özellikleri, alg›lanan tehdit,

kendini suçlama, güvenirlik, geçerlik 

A Validity and Reliability Study of the Children’s Perceptions of Interparental Conflict Scale

Abstract

The purpose of the present study was to determine the reliability and validity of the Turkish version

of the Children’s Perceptions of Interparental Conflict Scale. The sample consisted of 232, 9-12-

year-old, nonclinical children from intact families. Results of the reliability and validity study

indicated that the Turkish version of the Children’s Perception of Interparantal Conflict Scale was

a reliable and valid instrument. The factor structure of the Turkish version was found to be similar

to the original version. Internal consistency coefficients of subscales were .84, .78 and .77

respectively. Two week test-retest correlations were .88, .77 and .77 respectively. The

psychometric properties of the Turkish version of the Children’s Perceptions of Interparental

Conflict Scale were discussed in the light of the existing literature.
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Son y›llarda, çocuklar›n anne babalar›n›n
evlilik çat›flmas› konusundaki yorumlar›n›n
neler oldu¤u ve bu yorumlar›n evlilik çat›flma-
s› ve çocuklar›n uyum problemleri aras›ndaki
iliflkiyi nas›l etkiledi¤i, hem geliflim hem de
klinik psikologlar› taraf›ndan oldukça araflt›r›-
lan bir konu olmufltur. Çeflitli uyum problem-
leri yaflayan çocuklar›n aileleri incelendi¤inde,
bu ailelerde evlilik çat›flmalar›n›n yafland›¤›
görülmüfl ve bu çat›flmalar›n çocuklar›n davra-
n›fl problemleri ile ilgili olabilece¤i düflünül-
müfltür (Campbell, March, Pierce, Ewing ve
Szumowski, 1991).

Sistemik aç›dan bak›ld›¤›nda, çift alt siste-
mi ailenin iflleyifli aç›s›ndan çok önemlidir.
Birçok araflt›rmac› evlilik çat›flmas›n›n çocuk-
lar için önemli bir stres kayna¤› oldu¤unu be-
lirtmifllerdir. Cummings, Zahn-Waxler ve
Radke-Yarrow (1981), iki yafl›ndaki çocukla-
r›n bile anne babalar› aras›ndaki öfkeli iletifli-
mi gözlemlediklerinde huzursuzluk ve s›k›nt›
yaflad›klar›n› ifade etmifllerdir. Baflka bir arafl-
t›rmada, çocuklar›n, kendilerini kötü hissetme-
lerine neden olan 20 maddelik bir olaylar liste-
sinde, anne babalar› aras›ndaki çat›flmay›,
üçüncü en kötü olay olarak de¤erlendirdikleri
bulunmufltur (Lewis, Siegel ve Lewis, 1984).
Daha çarp›c› bir bulgu da, ergenlerin evlilik
çat›flmas›n›, boflanmadan daha olumsuz olarak
de¤erlendirmeleridir (Mechanic ve Hansell,
1989).

Evlilik çat›flmas› ve çocuklar›n uyumu ara-
s›ndaki iliflki, 1940’l› y›llardan beri araflt›r›l-
maktad›r. Uyum genel bir kavram olup, çocu-
¤un gösterdi¤i davran›fllar›n, duygu durumu-
nun ve kendilik kavram›n›n uygunlu¤u ve ifl-
levselli¤i olarak tan›mlanmaktad›r (Grych ve
Fincham, 1990). Bat› literatüründeki birçok

çal›flmada evlilik çat›flmas› ve çocuklar›n
uyum problemleri aras›nda pozitif, orta düzey-
de ve tutarl› bir iliflki bulunmufltur (Grych ve
Fincham, 1990). Bu araflt›rmalarda ele al›nan
uyum problemleri düflük akademik perfor-
mans (Long, Slater, Forehand ve Fauber,
1988; Lopez, Campbell ve Watkins, 1989),
düflük benlik sayg›s› (Amato, 1986; Pawlak ve
Klein, 1997), sosyal beceri eksikli¤i
(Anupama, 2001; Rossman ve Rosenberg,
1992), zay›f arkadafll›k iliflkileri (Kitzman ve
Cohen, 2003; Wierson, Forehand ve
McCombs, 1988), içeyönelim ve d›flayönelim
problemleridir (Davies ve Windle, 1997;
Harold ve Conger, 1997; Kerig, 1998). 

Kültürel yap›, evlilik çat›flmas›n›n çocuklar
üzerindeki etkilerini inceleyen araflt›rmalarda
göz önünde bulundurulmas› gereken önemli
bir faktördür (Cummings ve Davies, 2002). Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda, sosyalleflme, ailesel de-
¤erler, çocuk yetifltirme tutumlar› ve genifl aile
ile iliflkiler kültürden kültüre de¤ifliklik göster-
se de; mevcut literatür, farkl› kültürlerde ve et-
nik gruplarda evlilik çat›flmas› ve çocuklarda-
ki uyum problemleri aras›nda anlaml› bir iliflki
oldu¤unu göstermifltir (Bradford ve ark., 2003;
Hart, Nelson, Robinson, Olsen ve McNeilly-
Choque, 1998; Oltmanns, Broderick ve O’Le-
ary, 1977; Tschann, Flores, Pasch ve Vanoss,
1999). 

Toplumumuzda yak›n dönemde yaflanan
kültürel ve sosyal de¤iflimler, evlilik çat›flma-
s›n›n çocuklar üzerindeki etkilerinin daha kap-
saml› bir flekilde incelenmesi ihtiyac›n› ortaya
ç›karm›flt›r. Türkiye’deki ailelerin büyük ço-
¤unlu¤u çekirdek aile yap›s›na sahiptir
(Timur, 1972). Evlilik çat›flmas› da çekirdek
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ailelerin karfl›laflt›¤› önemli problemlerden bi-
ridir. Ayr›ca, endüstrileflme ve kentleflme, an-
ne baba için stres yarat›c› faktörlerin say›s›n›n
ve çeflitlili¤inin artmas›, aile destek a¤lar›n›n
bozulmas› ve kültürel al›flkanl›klar›n de¤iflme-
si gibi etkileri de beraberinde getirmektedir
(Mocan-Ayd›n, 2000). Kentleflme ve çekirdek
aile yaflant›s›, evlilik çat›flmas›na maruz kalan
çocuklar için koruyucu bir faktör olarak düflü-
nebilece¤imiz genifl aileden al›nan sosyal des-
te¤i de azaltmaktad›r. Daha da önemlisi, ülke-
mizde, son y›llarda boflanma oranlar›nda yük-
selme olsa bile, çeflitli ekonomik ve toplumsal
de¤er yarg›lar›na ba¤l› olarak boflanma çok
tercih edilmemektedir. Buna ba¤l› olarak da,
evlilik çat›flmas›n›n daha yo¤un yaflanabilece-
¤i ve  çocuklar› olumsuz yönde etkileyebilece-
¤i düflünülebilir. 

Her ne kadar bu konuda ülkemiz literatü-
ründe pek fazla çal›flma bulunmasa da,  mev-
cut araflt›rmalarda evlilik çat›flmas›n›n Türk
çocuklar› için de stres verici oldu¤u görülmek-
tedir. Bu araflt›rmalar›n birinde, fiirvanl›-Özen
(1998), evlilik çat›flmas› ve boflanman›n ço-
cuklar›n uyum problemleri üzerindeki etkisini
incelemifltir. Çal›flman›n bulgular›, daha çok
çat›flma yaflayan anne babalar›n çocuklar›n›n,
daha az çat›flma yaflayan anne babalar›n ço-
cuklar›na oranla, daha fazla uyum problemleri
yaflad›klar›n› göstermifltir. Ayr›ca, çat›flmas›z
anne babalar›n çocuklar›n›n, çat›flmal› ve bo-
flanm›fl anne babalar›n çocuklar›na oranla çev-
relerinden daha fazla sosyal destek alg›lad›kla-
r› görülmüfltür. Türk örnekleminde yap›lan
baflka bir betimleyici çal›flmada, çocuklar›n,
anne baba aras›nda geçen farkl› yo¤unluktaki
çat›flmal› iliflkileri gösteren resim kartlar›na
verdikleri tepkiler incelenmifltir. Çat›flmal›  et-
kileflimi gösteren kartlar karfl›s›nda araflt›rma-

ya kat›lan çocuklar›n % 93’ü mutsuzluk, endi-
fle ve korku duyduklar›n› belirtmifllerdir. Ayr›-
ca, çat›flmal› etkileflimi gösteren kartlarla ilgili
olarak, kendileri böyle bir durumla karfl›laflt›k-
lar›nda çat›flman›n nedenini merak ettiklerini,
olumsuz bir fley olaca¤›ndan korktuklar›n›, o
ortamdan uzaklaflmak istediklerini, çat›flman›n
nedeninin kendileriyle ilgili oldu¤unu düflün-
düklerini ve anne babaya karfl› olumsuz duy-
gular hissettiklerini ifade etmifllerdir. Daha da
önemlisi, bu çocuklar›n % 83.61’i çat›flmaya
müdahale etmeyi düflündüklerini belirtmifller-
dir (fiendil, 1999). 

Mevcut kuramsal bilgilere ve araflt›rma
bulgular›na bak›ld›¤›nda, Türk çocuklar›n›n
evlilik çat›flmas›n› nas›l alg›lad›klar› ve bun-
dan ne kadar etkilendiklerinin belirlenmesinin
önemli kuramsal ve pratik faydalar sa¤layaca-
¤› görülmektedir. Bu nedenle, bu çal›flmada
geçerlik ve güvenirli¤i test edilen ve benzeri
de¤erlendirme araçlar›n›n gelifltirilmesi, çevi-
ri, uyarlama ve standardizasyon yoluyla kulla-
n›ma kazand›r›lmas› önem tafl›maktad›r.  

Evlilik araflt›rmalar›nda, de¤erlendirme
için en s›k baflvurulan kifliler, e¤itim alm›fl
gözlemciler ve efllerdir. Fakat çocuklarla çal›-
flan araflt›rmac›lar için, farkl› kaynaklardan el-
de edilen bilgiler ço¤u zaman birbiriyle çelifle-
bildi¤i için bunlardan hangisinin kullan›laca-
¤›na karar vermek zor olmaktad›r (Fincham,
1998). Bu araflt›rmac›lar, anne babadan al›nan
ölçümlerin optimal ölçümler olmad›¤›n›, çün-
kü anne baban›n çat›flma olarak de¤erlendir-
medi¤i baz› etkileflimlerin, çocuk taraf›ndan
çat›flma olarak alg›lanabilece¤ini belirtmifller-
dir (Emery ve O’Leary, 1984; Garthland ve
Day, 1991; Grych, Seid ve Fincham, 1992).
Benzer bir flekilde, çocu¤un çat›flma olarak
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de¤erlendirmedi¤i bir etkileflimi, efller çat›flma
olarak de¤erlendirebilmektedir (Fincham,
1998). Bunun sonucunda, yak›n dönemdeki
kuramsal ve görgül çal›flmalar, çocu¤un bak›fl
aç›s›n›n daha önemli oldu¤unu vurgulamaya
bafllam›flt›r (Cummings ve Davies, 2002). Bu
çal›flmalar, çocuklar›n evlilik çat›flmas› konu-
sunda yapt›klar› de¤erlendirmelerin, anne ba-
balar›n de¤erlendirmelerine oranla, çocuklar›n
uyum problemlerini daha anlaml› bir flekilde
yordad›¤›n› ortaya koymufltur (Dumka, Roosa
ve Jackson, 1997; Grych ve ark., 1992). Nite-
kim çocuklarla ilgili olarak, stres ve baflaç›k-
ma konusunda yap›lan araflt›rmalara bak›ld›-
¤›nda, stresli bir olay›n çocuk üzerindeki etki-
sinin, en iyi çocu¤un o olay ya da durumla il-
gili alg›lar›na ve yorumlar›na bak›larak anlafl›-
labildi¤i görülmektedir ki, bu da evlilik çat›fl-
mas› konusunda çocuklar›n alg› ve yorumlar›-
n› de¤erlendirmenin ne kadar önemli oldu¤u-
nu vurgulamaktad›r (Compas, 1987). 

Çocuklar›n evlilik çat›flmas›n› alg›lamas›,
çocu¤un anne babas› aras›ndaki çat›flman›n
anlam›n› ve önemini de¤erlendirmesi fleklinde
tan›mlanabilir (Crockenberg ve Forgays,
1996). Evlilik çat›flmas›n›n çocuklar üzerinde-
ki etkilerini inceleyen mevcut araflt›rmalara
bak›ld›¤›nda, evlilik çat›flmas›n›n en fazla de-
¤erlendirilen boyutlar›n›n, çat›flman›n s›kl›¤›
ve fliddeti oldu¤u görülmektedir. Bu konuda
yap›lan çal›flmalarda, s›k yaflanan evlilik çat›fl-
mas›n›n çocuklar› çat›flmaya duyarl› hale ge-
tirdi¤i ve çocuklarda uyum problemleri görül-
me olas›l›¤›n› artt›rd›¤› bulunmufltur
(Cummings ve ark., 1981; Fincham ve
Osborne, 1993; Johnston, Gonzales ve
Campbell, 1987; Smith, Berthelsen ve O’
Connor, 1997; Wierson ve ark., 1988). Çat›fl-
man›n fliddeti ile ilgili olarak da, sald›rganca

ifade edilen çat›flman›n çocuklarda düflük ben-
lik sayg›s›, içeyönelim ve d›flayönelim prob-
lemleri ile ilgili oldu¤u görülmüfltür (Martin
ve Clements, 2002; O’Brien ve ark., 1997). Bu
konuda ülkemizde yap›lan bir çal›flmada, De-
mir (1997), fliddet içeren evlilik çat›flmas›na
tan›k olan çocuklar›n çevrelerindeki kiflilere
karfl› sald›rgan davran›fllar gösterme e¤ilimin-
de oldu¤unu bulmufltur. Ayr›ca, bu çocuklar›n
çat›flmadan kendilerini sorumlu hissettikleri ve
müdahale etmeye çal›flt›klar›  görülmüfltür.

Yak›n dönemdeki çal›flmalar evlilik çat›fl-
mas›n›n sadece s›kl›k ve fliddet aç›s›ndan de-
¤il, çok boyutlu olarak ele al›nmas› gerekti¤i-
ni vurgulamaktad›r (Cummings ve Davies,
2002). Bunun sonucunda evlilik çat›flmas›n›n
hangi boyutlar›n›n çocuklarda daha çok ger-
ginlik yaratt›¤›n› belirlemek mümkün olacak-
t›r (Grych ve ark., 1992). Çocuklar›n evlilik
çat›flmas› konusundaki alg›lar›n› inceleyen ya-
k›n dönemdeki çal›flmalar,  nedensel at›flar, al-
g›lanan tehdit, kendini suçlama ve baflaç›kabil-
me yetene¤i gibi baz› de¤erlendirmelerin, ça-
t›flman›n çocuklar üzerindeki etkisini anlama-
da önemli oldu¤unu vurgulam›fllard›r (Grych
ve Fincham, 1990; Grych, Harold ve Miles,
2003; Rossman ve Rosenberg, 1992). Çocuk-
lar›n anne babalar› aras›ndaki çat›flman›n ne-
denini kendileriymifl gibi alg›lamalar›n›n, bu
çat›flman›n nedenlerinin kal›c› oldu¤unu dü-
flünmelerinin, çat›flma s›ras›nda kendilerine
yönelik tehdit alg›lamalar›n›n ve bu durumla
bafletme becerilerini yetersiz görmelerinin
önemli oldu¤u düflünülmektedir. Bu konuda
çal›flan araflt›rmac›lardan Grych ve arkadafllar›
(1992), evlilik çat›flmas›n› de¤erlendirmenin
en iyi yolunun, çocuklar›n çeflitli çat›flma bo-
yutlar› (s›kl›k, yo¤unluk, çözüm ve içerik) ko-
nusundaki de¤erlendirmelerini ve çat›flmada
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kendilerine yönelik tehdit alg›lama, çat›flma-
n›n nedensel süreklili¤i, bafletmedeki yeterli-
likleri ve çat›flma için kendini suçlamalar› gibi
konulardaki alg›lar›n› belirlemek oldu¤unu
öne sürmüfllerdir. Bu amaçla, “Çocuklar›n
Evlilik Çat›flmas›n› Alg›lamas› Ölçe¤i“ni
(Children’s Perceptions of Interparental
Conflict Scale)  gelifltirmifllerdir. Ülkemizde
bugüne kadar yap›lan çal›flmalarda evlilik ça-
t›flmas›n› ölçmek üzere gelifltirilmifl ölçme
araçlar› oldu¤u halde (Hatipo¤lu, 1993; Tezer,
1986; Zubaro¤lu, 1996) çocuklar›n evlilik ça-
t›flmas› konusundaki alg› ve de¤erlendirmele-
rini ölçen herhangi bir ölçme arac›na rastlan-
mam›flt›r. Bu bilgiler ›fl›¤›nda araflt›rman›n
amac›, anne-baba aras›ndaki çat›flmay› çok bo-
yutlu olarak ve çocu¤un bak›fl aç›s›ndan ölçen,
“Çocuklar›n Evlilik Çat›flmas›n› Alg›lamas›
Ölçe¤i”ni Türk literatürüne  kazand›rmakt›r.
Bu amaçla bir geçerlik ve güvenirlik çal›flmas›
yürütülmüfltür.   

YYöönntteemm

ÖÖrrnneekklleemm

Araflt›rmaya, 9-12 yafl grubundan 232 ço-
cuk kat›lm›flt›r. Bu çocuklar, Ankara’daki üç
ilkö¤retim okulunun üçüncü, dördüncü, beflin-
ci ve alt›nc› s›n›flar›ndan seçilmifltir. Örnek-
lem seçilirken çocuklar›n son alt› ay içinde
herhangi bir psikolojik yard›m almam›fl olma-
s› ve öz anne babalar›yla yafl›yor olmalar› kri-
terleri gözönünde bulundurulmufltur. Örnek-
lem 116 k›z ve 116 erkek ö¤renciden oluflmak-
tad›r. Yafl ortalamas› 10.4 olarak bulunmufltur.

VVeerrii  TTooppllaammaa  AArraaççllaarr››

DDeemmooggrraaffiikk  BBiillggii  FFoorrmmuu.. Bilgi toplama
formu araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilmifltir

ve çal›flmaya kat›lan çocu¤un yafl›, s›n›f›, anne
ve babas›n›n yafl›, evlilik süresi, e¤itim durum-
lar›, birlikte yaflay›p yaflamad›klar›, çocu¤un
son alt› ay içinde herhangi bir psikolojik yar-
d›m al›p almad›¤› gibi bilgileri içermektedir.

ÇÇooccuukkllaarr››nn  EEvvlliilliikk  ÇÇaatt››flflmmaass››nn››  AAllgg››llaammaass››
ÖÖllççee¤¤ii ((CChhiillddrreenn’’ss  PPeerrcceeppttiioonn  ooff  IInntteerrppaarreennttaall
CCoonnfflliicctt  SSccaallee)).. Ölçek, Grych ve arkadafllar›
(1992) taraf›ndan çocuklar›n anne babalar›n›n
evlilik çat›flmalar› konusundaki de¤erlendir-
melerini ölçmek amac›yla gelifltirilmifltir.
Bu ölçek, çocuklar›n yaflad›¤› uyum problem-
leriyle ilgili oldu¤u düflünülen çeflitli çat›flma
boyutlar› konusunda çocuklar›n alg›lar›n›
ölçmektedir. Ölçek, Grych ve Fincham’›n
(1990), biliflsel-ba¤lamsal (cognitive-contex-
tual framework) kuram›na dayan›larak geliflti-
rilmifltir. Bu bak›fl aç›s›na göre, anne baba ara-
s›ndaki s›k, fliddetli, düflmanca, çözülmemifl ve
çocukla ilgili olan çat›flma çocuklar için önem-
li bir stres kayna¤›d›r. Bunun yan›nda, çocuk-
lar›n çat›flma ile karfl›laflt›klar›nda yapt›klar›
baz› de¤erlendirmelerin çok önemli oldu¤u
ifade edilmifltir. Bu de¤erlendirmeler, çat›flma-
n›n kendilerine ve anne baban›n gelecekteki
iliflkisine yönelik tehdit içerip içermedi¤i, ken-
di baflaç›kma becerilerinin yeterlili¤i ve kendi-
ni çat›flmadan sorumlu tutma ve bu yüzden
suçlamad›r. Bütün bu varsay›mlar sonunda,
araflt›rmac›lar, evlilik çat›flmas›n› de¤erlendir-
menin en iyi yolunun çocuklar›n çeflitli çat›fl-
ma boyutlar›n› (s›kl›k, yo¤unluk, çözüm ve
içerik) de¤erlendirmesi ve çat›flmada kendile-
rine yönelik tehdit alg›lama, çat›flman›n ne-
densel süreklili¤i, bafletmedeki yeterlilikleri
ve çat›flma için kendini suçlamalar› ile ilgili al-
g›lar›n› belirlemek oldu¤unu ifade etmifllerdir.
Bu amaçla, “Çocuklar›n Evlilik Çat›flmas›n›
Alg›lamas› Ölçe¤ini” (Children’s Perceptions
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of Interparental Conflict Scale)  gelifltirmifller-
dir. Bu ölçek dokuz ayr› boyutu; çat›flman›n
s›kl›k, yo¤unluk, çözümlülük ve içeri¤i ile al-
g›lanan tehdit, baflaç›kma yeterlili¤i, kendini
suçlama, üçgenleflme (triangulation) ve neden-
sel süreklili¤i, ölçmek üzere haz›rlanm›flt›r.
Araflt›rmac›lar her bir boyut için iç tutarl›l›¤›
olan bir alt ölçek haz›rlam›fllard›r. Bu dokuz
boyut, faktör analizi sonucunda üç boyuta in-
dirgenmifltir. Analiz sonucunda, çat›flman›n
s›kl›¤›, yo¤unluk ve çözümlülü¤ünü ölçen
maddeler ayn› faktör alt›nda toplanm›fl ve
“Çat›flma Özellikleri” (Conflict Properties)
olarak adland›r›lm›flt›r. Bu alt ölçek, evlilik ça-
t›flmas›n›n s›kl›¤›n›, yo¤unlu¤unu ve çözüme
kavuflup kavuflmad›¤›n› ölçmektedir. Alg›la-
nan tehdit ve baflaç›kma yeterlili¤i ayn› faktör
alt›nda toplanm›fl ve “Tehdit” (Threat) alt öl-
çe¤i olarak adland›r›lm›flt›r. Bu alt ölçek, ço-
cuklar›n anne babalar›n›n tart›flmas›yla ilgili
olarak ne kadar tehdit hissettiklerini ve kendi
bafletme yeterlilikleriyle ilgili alg›lar›n› ölç-
mektedir. Son olarak, çat›flman›n içeri¤i ve
kendini suçlama maddeleri ayn› faktör alt›nda
toplanm›fl ve “Kendini Suçlama” (Self-Blame)
alt ölçe¤i olarak adland›r›lm›flt›r. Bu alt ölçek,
çocuklar›n anne babalar› aras›ndaki çat›flma-
n›n nedeninin kendileri olup olmad›¤› ile ilgili
alg›lar›n› ve çat›flma için kendilerini suçlay›p
suçlamad›klar›n› ölçmektedir. Nedensel sürek-
lilik (stability) ve üçgenleflme alt ölçekleri, öz-
gün çal›flmada, kullan›lan iki örneklem gru-
bunda tutarl› olarak ayn› faktörde toplanmad›-
¤› için, ölçe¤in son halinde yer almam›flt›r.  

“Çocuklar›n Evlilik Çat›flmas›n› Alg›lamas›
Ölçe¤i”, 9-12 yafl grubu için gelifltirilmifltir.
Ölçe¤i cevapland›r›rken, çocuklardan her bir
maddeyi “do¤ru”, “bazen/biraz do¤ru” ve
“yanl›fl” fleklinde cevapland›rmalar› istenmek-

tedir. Her bir boyuttaki yüksek puanlar çat›fl-
man›n olumsuz çeflitlerine ve çocuklar›n
olumsuz alg›lar›na iflaret etmektedir. Ölçek,
hem anne babalar› birlikte yaflayan, hem de
anne babalar› boflanm›fl veya ayr› yaflayan ço-
cuklarla kullan›labilmektedir. Ölçe¤in özgün
formu yüksek iç tutarl›l›¤a sahiptir. Alt ölçek-
lerin alfa katsay›lar› .78 ve .90 aras›nda de¤ifl-
mektedir. Ölçek iki hafta arayla yap›lan de¤er-
lendirmede test tekrar test güvenirli¤ine sahip-
tir. “Çat›flma özellikleri” alt ölçe¤inin geçerli-
li¤i, anne babalardan elde edilen çat›flma özel-
likleri de¤erlendirmeleriyle çocuklar›n de¤er-
lendirmeleri aras›ndaki anlaml› korelasyonla
ortaya konmufltur. “Tehdit” ve “Kendini Suç-
lama” alt ölçeklerinin geçerlili¤i, ölçe¤in uy-
gulanmas›ndan iki ay sonra, çocuklar›n, veri-
len çat›flma hikayelerine gösterdikleri tepkiler-
le, ölçe¤e verdikleri cevaplar aras›nda bulunan
anlaml› iliflkiyle desteklenmifltir. 

“Çocuklar›n Evlilik Çat›flmas›n› Alg›lama-
s› Ölçe¤i”, Türkçe’ye niteliksel yöntemlerden
biri olan tek yönde çeviri tekni¤i kullan›larak
çevrilmifltir (Savafl›r, 1994). Ölçek en az yük-
sek lisans derecesi olan ve her iki dili de iyi bi-
len alt› psikolog taraf›ndan ayr› ayr› Türkçe’ye
çevrilmifltir. Çevirinin tutarl›l›¤›n› sa¤lamak
için, alt› farkl› çeviri formu karfl›laflt›r›lm›fl,
benzerlikler ve farkl›l›klar tan›mlanm›flt›r. Bu
karfl›laflt›rmalarda, çeviriler içinde birbirinden
çok farkl› tan›mlamalar olmad›¤› görülmüfltür.
Daha sonra, özgün maddeyi en iyi temsil etti-
¤i düflünülen çeviriler seçilmifltir. Bu yap›l›r-
ken, maddelerin, kat›l›mc›lar›n yafl gruplar›na
uygun olmas›na da dikkat edilmifltir. Ayr›ca,
çevirinin son hali, bu yafl grubu çocularla de-
neyimi olan bir Türkçe ö¤retmeniyle birlikte
gözden geçirilmifl ve onun önerileri de göz
önünde bulundurulmufltur. Daha sonra bu
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form, 9-12 yafl aras› befl çocu¤a uygulanm›flt›r.
Bütün maddeler, yönergeler ve cevap katego-
rileri çocuklarla birlikte gözden geçirilmifl, her
bir ifadenin ne anlama geldi¤i çocuklara sorul-
mufltur. Bu gözden geçirmeler s›ras›nda, 9 yafl
grubu çocuklar›n›n baz› ifadeleri anlamakta
güçlük çektikleri görülmüfltür. Örne¤in, ölçe-
¤in özgün formunda “hardly ever” karfl›l›¤›
olarak kullan›lan “nadir” kelimesi “çok az”
fleklinde de¤ifltirildi¤inde, çocuklar›n daha ra-
hat anlad›¤› görülmüfltür. “Sort of true” karfl›-
l›¤› kullan›lan “k›smen do¤ru” tan›mlamas›
daha sonra “bazen/biraz do¤ru” fleklinde de-
¤ifltirilmifltir. Benzer flekilde, baz› ölçek mad-
delerinde de sorunlar oldu¤u görülmüfltür.
Örne¤in; “When my parents argue, I can do
something to make myself feel better” cümle-
si, bafllang›çta “Anne babam tart›flt›klar›nda
ben kendimi iyi hissetmek için birfleyler yapa-
bilirim” fleklinde kullan›lm›fl ama çocuklarla
yap›lan gözden geçirmelerde daha uzun ve
aç›klay›c› bir cümleye ihtiyaç duyulmufltur.
Eski ifade yerine “Anne babam tart›flt›klar›nda
ben kendimi kötü hissederim ama daha iyi his-
setmek için birfleyler yapabilirim” cümlesi
kullan›lm›flt›r. Benzer bir iyilefltirme, bu mad-
denin olumsuz formu için de yap›lm›flt›r. Ayr›-
ca, “My parents have arguments because they
don’t know how to get along” cümlesindeki
“get along” kelimesinin karfl›l›¤› olarak kulla-
n›lan “geçinmek” kelimesi küçük çocuklar ta-
raf›ndan ekonomik yaflant›, ekonomik geçim
olarak alg›land›¤› için, bu cümle “Anne babam
iki insan birlikte nas›l yaflar bilmedikleri için
tart›fl›rlar” fleklinde ifade edilmifltir. Bir baflka
madde olan “Anne babam›n tart›flma nedenle-
ri hiç de¤iflmez” cümlesini anlamada küçük
yafl grubundaki çocuklar›n güçlük yaflad›¤› gö-
rülmüfl ve bunun yerine “anne-babam›n tart›fl-
ma nedenleri hep ayn›d›r” ifadesi kullan›lm›fl-

t›r. Son olarak, ölçe¤in ad›nda yer alan
“interparental conflict” kavram›, ölçekteki ifa-
delerin sadece anne baba rolündeki çat›flmala-
r› de¤il, genel anlamda evlilikte yaflanan çat›fl-
malar› yans›tt›¤› düflünüldü¤ünden, “evlilik
çat›flmas›” olarak kullan›lm›flt›r.

Çocuklarla birlikte yap›lan gözden geçir-
melerden sonra, problemli ölçek maddeleri
tekrar yaz›lm›fl ve ölçe¤in son hali 9 ve 12 yafl-
lar›nda iki çocu¤a uygulanm›flt›r. Bu uygula-
malar s›ras›nda, çocuklar›n maddeleri anlama-
da ve cevap vermede herhangi bir güçlük ya-
flamad›klar› görülmüfltür. Çevirinin uygunlu¤u
bu yöntemlerle test edildikten sonra, ölçek 232
kiflilik bir örnekleme uygulanm›flt›r.

Çeviri ve uygulama aflamas›ndan sonra,
“Çocuklar›n Evlilik Çat›flmas›n› Alg›lamas›
Ölçe¤i”nin Türkçe versiyonunun psikometrik
özelliklerini belirlemek amac›yla bir geçerlik
ve güvenirlik çal›flmas› yürütülmüfltür.

‹‹flfllleemm

Milli E¤itim Bakanl›¤› ve okul yönetimle-
rinden gerekli izinler al›nd›ktan sonra, okullar-
daki rehber ö¤retmenler yard›m›yla üçüncü,
dördüncü, beflinci ve alt›nc› s›n›flar belirlen-
mifl ve her bir düzeyden birer s›n›f seçilmifltir.
Seçilen ö¤rencilerin anne babalar›na araflt›r-
man›n amac›n›, uygulama biçimini anlatan ve
kat›l›m izni istenen bir mektup gönderilmifltir.
Çal›flmaya kat›lmay› isteyen veliler mektuba
ek olarak gönderilen demografik bilgi formu-
nu doldurmufllard›r. Mektuba olumlu cevap
veren ailelerin çocuklar›na  “Çocuklar›n Evli-
lik Çat›flmas›n› Alg›lamas› Ölçe¤i” araflt›rma-
c› taraf›ndan, s›n›flarda toplu halde uygulan-
m›flt›r. Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerden 49
kiflilik bir alt gruba, test tekrar test güvenirli¤i
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için iki hafta sonra ayn› ölçek tekrar uygulan-
m›flt›r. Bu alt örneklem, uygulama yap›lan
okullar›n bir tanesinden seçilmifl, üçüncü ve
alt›nc› s›n›f ö¤rencilerinden oluflmufltur. Bu
grupta 27 erkek ve 22 k›z ö¤renci bulunmakta-
d›r. Bu ö¤rencilerin 30’u üçüncü s›n›f, 19’u al-
t›nc› s›n›f ö¤rencisidir. 

BBuullgguullaarr

Bu bölümde öncelikle örneklemin demog-
rafik özelliklerinden bahsedilecek ve daha
sonra “Çocuklar›n Evlilik Çat›flmas›n›
Alg›lamas› Ölçe¤i”nin faktör yap›s› ve güve-
nirli¤i ele al›nacakt›r. 

BBeettiimmsseell  ‹‹ssttaattiikklleerr

Çal›flmaya öz anne babalar›yla birlikte ya-
flayan ve son alt› ay içerisinde herhangi bir psi-
kolojik yard›m almayan çocuklar dahil edil-
mifltir. 232 kat›l›mc›n›n 116’s› (% 50) k›z,
116’s› (% 50) erkektir. Çal›flmaya kat›lan ço-
cuklar›n 80’i üçüncü s›n›f, 50’si dördüncü s›-
n›f, 42’si beflinci s›n›f ve 60’› alt›nc› s›n›f ö¤-
rencisidir. Çocuklar›n yafl ortalamas› 10.4, an-
nelerin 35, babalar›n yafl ortalamas› ise 39 ola-
rak bulunmufltur. Ortalama anne e¤itimi (y›l
olarak) 10.5, ortalama baba e¤itimi (y›l olarak)
11.5’tir. Ortalama evlilik süresi 14.4 y›l, orta-
lama kardefl say›s› 2 olarak bulunmufltur.

FFaakkttöörr  GGeeççeerrllii¤¤ii

Faktör analizi sonucunda özde¤erleri 1’den
büyük olan 15 faktör bulunmufltur. Özde¤erle-
rin grafik da¤›l›m›  incelendi¤inde, 3 faktörün
yeterli olaca¤› görülmüfl ve orijinal ölçekte ol-
du¤u gibi 3 faktörlü ve varimaks rotasyonlu
çözüm tercih edilmifltir. Tablo 1’de görüldü¤ü
gibi, “Çat›flma özellikleri”, “Tehdit” ve “Ken-

dini Suçlama” olarak adland›r›lan faktörler
7.90, 3.79 ve 3.07’lik özde¤erlere sahiptir ve
bu üç faktör varyans›n % 30.1’ini aç›klamak-
tad›r. 

Faktör analizi sonucunda, birçok ölçek
maddesi, özgün çal›flmadakine benzer sonuç-
lar göstermifltir. 28, 39, 27, 31, 43, 46, 10, 12,
36, 14, 35, 11, 47, 2, 38, 30, 19, 9, 1, 18, 4, 22,
44, 21 ve 23. maddeler, Çat›flma özellikleri
faktörü alt›nda toplanm›flt›r. Bu maddelerden
11, 21, 30 ve 47. maddeler, özgün ölçe¤in ilk
formunda Süreklilik alt ölçe¤ine aittir. Özgün
çal›flmada, bu maddeler, kullan›lan iki örnek-
lem grubunda ayn› faktör alt›nda toplanmad›¤›
için ölçekten ç›kar›lm›flt›r. Bu nedenle, ölçe¤in
özgün yap›s›n› göz önünde bulundurmak için,
bu maddeler Türkçe formdan da ç›kar›lm›flt›r.
Bunun d›fl›nda 22, 44 ve 31. maddeler iki ayr›
faktörde de yüklemeleri oldu¤u için ölçekten
ç›kar›lm›flt›r. Ayr›ca 23. maddenin bu faktör-
deki yükü .30’un alt›nda oldu¤u için bu madde
de ölçe¤in son halinde kullan›lmam›flt›r. Tüm
bunlar›n sonucunda, Çat›flma özellikleri alt öl-
çe¤inin alfa katsay›s› .84 ve ortalama düzeltil-
mifl madde-toplam korelasyonu .45 olarak bu-
lunmufltur.

24, 6, 13, 40, 15, 33, 45, 49, 32,  ve 5. mad-
deler Tehdit faktörü alt›nda toplanm›flt›r.   5.
maddenin yükü .30’un alt›nda oldu¤u için bu
madde de ölçekte yer almam›flt›r. Sonuç ola-
rak, bu altölçe¤in alfa katsay›s› .78 ve ortala-
ma düzeltilmifl madde-toplam korelasyonu .46
olarak bulunmufltur.

20, 29, 37, 41, 48, 8, 17, 16, 26, 42, 3, 34
ve 25. maddeler Kendini suçlama faktörü al-
t›nda toplanm›flt›r. Bu maddelerden 16, 25, 34
ve 42 numaral› maddeler Üçgenleflme alt ölçe-
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TTaabblloo  11
Çocuklar›n Evlilik Çat›flmas›n› Alg›lamas› Ölçe¤i’nin Son Formunun
Varimaks Rotasyonu Sonras› Faktör Örüntüsü

MMaaddddee//MMaaddddee  nnoo Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3

Anne-babam›n tart›flt›klar›n› hiç görmedim (1)* .39 .03 .09
Anne-babam benim bildi¤imin fark›nda de¤iller ama onlar çok tart›fl›rlar (9) .40 .19 .15
Anne-babam yanlar›nda ben olsam bile birbirlerine s›k s›k kötü davran›rlar (14) .54 .24 .05
Anne-babam› s›k s›k tart›fl›rken görürüm (18) .35 .12 .10
Anne-babam çok az tart›fl›rlar (27)* .62 .06 .11
Anne-babam evde s›kça birbirlerinden flikayet ederler (35) .52 .13 .22
Anne-babam tart›fl›rken ç›ld›rm›fl gibi olurlar (4) .30 .26 .12
Anne-babam bir anlaflmazl›klar› oldu¤unda sakince konuflurlar (12)* .58 .09 .07
Anne-babam tart›fl›rken çok az ba¤›r›rlar (36)* .57 .08 .04
Anne-babam tart›fl›rken birfleyler k›rar veya f›rlat›rlar (38) .41 .07 .09
Anne-babam tart›fl›rken birbirlerini itip kakarlar (43) .60 .22 .09
Anne-babam tart›flt›klar›nda genellikle sorunu çözerler (2)* .42 .03 .07
Anne-babam›n, tart›flmalar› bittikten sonra bile birbirlerine olan k›zg›nl›klar› devam eder (10) .58 .17 .11
Anne-babam bir konu hakk›nda anlaflamad›klar›nda genellikle bir çözüm bulurlar (19)* .40 .11 .19
Anne-babam tart›flt›klar›nda genellikle hemen bar›fl›rlar (28)* .68 .03 .00
Anne-babam tart›flmalar› bittikten sonra birbirlerine arkadaflça davran›rlar (39)* .65 .03 .04
Anne-babam tart›flmalar› bittikten sonra birbirlerine kötü davranmaya devam ederler (46) .59 .15 .04
Anne-babam tart›flt›klar›nda korkar›m (6) .10 .66 .06
Anne-babam tart›flt›klar›nda bana ne olacak diye endiflelenirim (15) .04 .60 .15
Anne-babam tart›flt›klar›nda kötü birfley olacak diye korkar›m (24) .15 .72 .03
Anne-babam tart›flt›klar›nda ikisinden birine bir zarar gelecek diye korkar›m (33) .11 .58 .04
Anne-babam tart›flt›klar›mda bana da ba¤›racaklar›ndan korkar›m (40) .10 .63 .13
Anne-babam tart›flt›klar›nda boflanabilirler diye korkar›m (45) .16 .50 .00
Anne-babam tart›flt›klar›nda ne yapaca¤›m› bilemem (13) .08 .64 .05
Anne-babam tart›flt›klar›nda onlar› durdurmak için hiçbirfley yapamam (32) .27 .35 .11
Anne-babam tart›fl›rken benim söyledi¤im hiçbirfleyi dinlemezler (49) .16 .36 .03
Anne-babam s›k s›k benim okulda yapt›klar›m yüzünden tart›fl›rlar (3) .09 .01 .38
Anne-babam›n tart›flmalar› genellikle benim daha önce yapt›¤›m birfleyle ilgilidir (20) .04 .11 .67
Anne-babam genellikle benim yapt›¤›m fleyler yüzünden tart›fl›rlar (29) .08 .11 .63
Anne-babam s›k s›k ben yanl›fl birfley yapt›¤›mda tart›flmaya bafllarlar (37) .05 .17 .62
Anne-babam›n tart›flmalar› benim suçum de¤il (8)* .01 .04 .57
Anne-babam›n tart›flmalar› genellikle benim suçumdur (17) .11 .16 .54
Anne-babam tart›flt›klar›nda, söylemeseler bile suçlu benim (26) .00 .07 .49
Anne-babam tart›flt›klar›nda beni suçlarlar (41) .20 .15 .61
Anne-babam›n tart›flmalar› genellikle benim hatam de¤ildir (48)* .05 .06 .59
Özde¤erler (eigenvalues) 7.90 3.79 3.06
Varyans yüzdeleri 16.1 7.7 6.03
Alfa Katsay›s› .84 .78 .77
Ortalama düzeltilmifl madde-toplam korelasyonlar› .45 .46 .44

*Ters yüklü maddeler
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¤ine ait oldu¤u için ölçe¤in son formundan ç›-
kar›lm›flt›r. Bu faktörün alfa katsay›s› .77 ve
ortalama düzeltilmifl madde-toplam korelasyo-
nu .44 ‘dür.

Özet olarak, bu çal›flmada da faktör analizi
sonucunda toplam 35 maddeden oluflan, 3 al-
tölçek elde edilmifl ve bunlar özgün çal›flmada
oldu¤u gibi Çat›flma Özellikleri, Tehdit ve
Kendini Suçlama olarak adland›r›lm›flt›r. 

GGüüvveenniirrlliikk  

Ölçe¤in güvenirli¤i iki teknikle test edil-
mifltir. Bunlar iç tutarl›l›k ve test tekrar test gü-
venirli¤idir. Ölçe¤in iç tutarl›l›¤›n› belirlemek
için alfa katsay›lar› hesaplanm›flt›r ve bu kat-
say›lar Çat›flma özellikleri, Tehdit ve Kendini
suçlama alt ölçekleri için s›ras›yla .84, .78 ve
.77 olarak bulunmufltur. 

Test tekrar test tekni¤i ile üç faktörün za-
man içerisindeki tutarl›l›¤›na bak›lm›flt›r. Bu
amaçla, 49 kiflilik bir alt örneklem seçilmifl ve
Pearson korelasyon katsay›lar› hesaplanm›flt›r.
Bu katsay›lar, Çat›flma özellikleri faktörü için
.88, Tehdit faktörü için .77 ve Kendini suçla-
ma faktörü için .77 olarak bulunmufltur. Bu so-
nuçlar, Çocuklar›n Evlilik Çat›flmas›n› Alg›s›
Ölçe¤i’nin Türkçe versiyonunun iç tutarl›l›¤a
ve süreklili¤e sahip oldu¤unu göstermektedir.   

TTaarrtt››flflmmaa

Çat›flma her evlili¤in kaç›n›lmaz ve normal
bir parças›d›r. Farkl› çat›flma tarzlar›n›n ço-
cuklar üzerinde farkl› etkileri oldu¤u bilin-
mektedir. Baz› çat›flma tarzlar› yap›c› iken, ba-
z›lar› çocuklar için olumsuz olabilmektedir
(Fincham, 1998). Cummings ve Davies
(2002), olumsuz çat›flma tarzlar›n›n çocuklar›n

anne baba-çocuk, anne baba aras›nda ve üçlü
(anne baba-çocuk) iliflkilerle ilgili olumsuz
temsiller oluflturmalar›na neden oldu¤unu be-
lirtmifltir.

Evlilik çat›flmas›n›n çocuklar üzerindeki
olumsuz etkilerini inceleyen araflt›rmac›lar, bu
etkinin hem direk hem de dolayl› yollarla orta-
ya ç›kt›¤›n› savunmufllard›r. Dolayl› etkileri
savunan araflt›rmac›lar, çat›flman›n çocuklar›,
anne baba-çocuk iliflkisinin kalitesini bozarak
ve anne baban›n çocuk yetifltirme tutumlar›n›
de¤ifltirerek etkiledi¤ini savunmufllard›r
(Almedia, Wethington ve Chandler, 1999;
Harrist ve Ainslie, 1998; Kerig, Cowan ve
Cowan, 1993; Ketzetzis, Ryan ve Adams,
1998; Kitzmann, 2000). Bu konuda ülkemizde
yap›lan bir araflt›rmada, fliddete maruz kalan
annelerin bu duruma tan›k olan çocuklar›n› sa-
kinlefltirmeye çal›flmad›¤›, daha da önemlisi
çocuklar›na daha sald›rgan davranmaya baflla-
d›klar› görülmüfltür (Demir, 1997). 

Evlilik çat›flmas›n›n do¤rudan etkilerini in-
celeyen araflt›rmac›lar, bu etkilerin, çocuklar›n
çeflitli olumsuz çat›flma davran›fllar›n› model
almas› (Cummings, Iannotti ve Zahn-Waxler,
1985; Kline, Johnston ve Tschann, 1991;
Smith, Berthelsen ve O’Connor, 1997) ve ça-
t›flman›n kendisinin çocuklar için bir stres kay-
na¤› oluflturmas› (Emery, Fincham ve
Cummings, 1992; Grych ve Fincham, 1990;
Harold, Fincham, Osborne ve Conger, 1997)
yoluyla ortaya ç›kt›¤›n› vurgulam›fllard›r. Ça-
t›flman›n do¤rudan etkilerini inceleyen yak›n
dönemdeki çal›flmalarda çocuklar›n çat›flma
ile ilgili yorumlar›n›n önemi ortaya konmufltur
(Grych, Fincham, Jouriles ve McDonald,
2000; O’Brien ve Chin, 1998). Davies ve
Cummings (1998), çocuklar›n anne babalar›
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aras›ndaki çat›flmaya tan›k olduklar›nda, bu
durumun kendileri ve aileleri için ne anlama
geldi¤i  konusunda yorumlar yapt›klar›n› ve
bu yorumlar›n da çocuklar›n evlilik çat›flmas›-
na gösterdikleri tepkileri belirledi¤ini ifade et-
mifllerdir. Literatürdeki daha önemli bir bulgu
da, çocuklar›n belirli yorumlar› sürekli yapma-
lar›n›n uyum problemlerinin geliflimiyle iliflki-
li oldu¤udur (Grych, Harold ve Miles, 2003;
Harold ve Conger, 1997; Kerig, 1998;
Rossman ve Rosenberg, 1992). Çocuklar›n ça-
t›flman›n nedenini kendileri olarak alg›lamala-
r›n›n, çat›flmadan dolay› sorumluluk, suçluluk
hissedip müdahale etmeye çal›flmalar›n›n ve
çat›flmadan dolay› kendileri ve anne babalar›-
n›n iliflkisinin gelece¤i konusunda tehdit his-
setmelerinin kendine olan güvenlerinde azal-
ma, depresyon ve kayg› gibi problemlerle ilifl-
kili oldu¤u bulunmufltur (Grych ve Fincham,
1993; Grych ve ark., 2003).

Bu çal›flmada, çocuklarda uyum problem-
leriyle ilgili oldu¤u düflünülen çeflitli çat›flma
boyutlar› ile ilgili çocuklar›n alg›lar›n› ölçen
Çocuklar›n Evlilik Çat›flmas›n› Alg›lamas›
Ölçe¤i’nin geçerlik ve güvenirli¤inin belirlen-
mesi amaçlanm›flt›r. Bu amaçla, titiz bir çeviri
çal›flmas› yap›lm›flt›r. Faktör analizi sonuçlar›
ölçe¤in Türkçe çevirisinde elde edilen temel
faktörlerin özgün çal›flmadakine benzer oldu-
¤unu göstermektedir. Buna göre ölçek üç fak-
törlü bir yap›ya sahiptir. Faktör yap›lar›n›n
benzer olmas›, ölçe¤in Türkçe versiyonunun
yap› geçerlili¤ine sahip oldu¤una iflaret etmek-
tedir. Bu sonuca göre, Bat›’da gelifltirilmifl
kavramlar olan çat›flma özellikleri, tehdit ve
kendini suçlaman›n Türk çocuklar› taraf›ndan
da anlaml› bir flekilde ay›rt edilebilen kavram-
lar oldu¤u söylenebilir. Alfa katsay›lar› ölçe-
¤in iç tutarl›l›¤›n›n yeterli düzeyde oldu¤unu

ve test tekrar test korelasyonlar› da ölçe¤in uy-
gun bir tutarl›l›¤a sahip oldu¤unu göstermifltir.
Bu sonuçlar, çocuklar›n evlilik çat›flmas›n› al-
g›lamalar›n›n bu ölçekle benzer bir flekilde
kavramsallaflt›r›l›p, ölçülebilece¤ini göster-
mektedir. 

Psikoloji araflt›rmalar›nda ölçek kullan›m›
oldukça önemlidir. Ülkemizde geçerlili¤i ve
güvenirli¤i belirlenmifl ölçme araçlar›n›n ye-
terli say›da olmamas›, bu konuda yap›lacak ça-
l›flmalar›n önemini artt›rmaktad›r. Ülkemizde
çocuklar›n evlilik çat›flmas› ile ilgili de¤erlen-
dirmelerini ölçen baflka bir ölçek bulunmama-
s› nedeniyle, çal›flman›n bu konuda önemli bir
bofllu¤u dolduraca¤› düflünülmektedir. 

Çocuklar›n evlilik çat›flmas›na verdikleri
tepkiler, karmafl›k ve çok boyutludur. Çat›fl-
man›n ve çocuklar›n çat›flma ile ilgili de¤er-
lendirmelerinin çok boyutlu olarak ele al›nma-
s›, evlilik çat›flmas›n›n çocuklar üzerindeki et-
kilerini belirlemede oldukça yararl› olacakt›r.
Çocuklar›n Evlilik Çat›flmas›n› Alg›lamas› Öl-
çe¤i,  9-12 yafllar aras› çocuklar için gelifltiril-
mifltir. Nispeten genifl say›labilecek bu yafl
aral›¤› ile yap›lacak uygulamalar, bu dönem-
deki geliflimsel de¤iflimleri görmek aç›s›ndan
faydal› olabilir. 

Bu ölçekle yap›lacak araflt›rmalar›n alana
birçok aç›dan katk›lar sa¤layaca¤› düflünül-
mektedir. ‹lk olarak, ülkemizdeki efller aras›
çat›flman›n çocuklar üzerindeki psikolojik et-
kileri konusundaki s›n›rl› bilginin geliflmesine
zemin haz›rlayacakt›r. Ayr›ca, anne babalar›n
çat›flman›n çocuklar› üzerindeki olumsuz etki-
leri konusunda bilinçlendirilmelerinin sa¤lan-
mas›na yard›mc› olmas› ölçe¤in pratik yarar›n›
oluflturacakt›r. Olas› ailesel risklerin bilinmesi,
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çok boyutlu anne baba e¤itimi programlar›n›n
gelifltirilmesine ve bu programlarda evlilik ça-
t›flmas›n›n çocuklar üzerindeki etkileri konu-
sunda daha do¤ru bilgilerin yer almas›na yar-
d›mc› olabilir. Evlilik iliflkisinin çocuklar›
olumsuz etkileyen yönlerinin iyilefltirilmesi ev-
lilik veya aile terapileri için önemli konulard›r. 

Kültürümüzde, evlilik çat›flmas› ile ilgili
birtak›m yanl›fl inançlar oldu¤u gözlenmekte-
dir. Genellikle çat›flma kaç›n›lmas› gereken
olumsuz bir durum olarak görülmekte, çat›fl-
mas›z evliliklerin daha sa¤l›kl› oldu¤u düflü-
nülmektedir. Çocuklarla iliflkisine bak›ld›¤›n-
da, anne babalar çocuklar›n önünde tart›fl›lma-
mas› gerekti¤ini düflünebilmektedirler. Bu tip
yanl›fl bilgilendirilme ve inançlar›n de¤ifltiril-
mesi mesle¤imizin koruyucu yönünü ön plana
ç›karmaktad›r. Çat›flman›n birçok farkl› flekil-
de ifade edilebilece¤inin bilinmesi ve çocuk-
larda stres yaratan boyutlar›n neler oldu¤unun
belirlenmesi önemlidir. Bu boyutlar bilinirse,
anne baba aras›ndaki çat›flmalar çocuklar için
daha olumlu bir deneyim haline getirilebilir
(Cummings ve Davies, 2002). Sald›rgan olma-
yan, bir sonuca ba¤lanan çat›flmalar çocuklara
sa¤l›kl›, etkili problem çözme becerilerinin ka-
zand›r›lmas›nda model olabilir ve sa¤l›kl› ba-
fletme becerileri gelifltirmelerine yard›mc› ola-
bilir (Grych ve ark., 1992). Bunun yan›s›ra,
çocuklar›n evlilik çat›flmas› konusundaki yo-
rumlar›n›n bilinmesi, çocu¤un çat›flmaya ver-
di¤i biliflsel ve davran›flsal tepkilere yönelik
müdahalelerin gelifltirilmesi ve bu flekilde
olumsuz sonuçlar›n önlenebilmesi aç›s›ndan
da önem tafl›maktad›r.  

SSoonnuuçç

Çocuklar›n Evlilik Çat›flmas›n› Alg›lamas›
Ölçe¤i’nin geçerlik ve güvenirlik çal›flmas› so-

nucunda psikometrik özelliklerinin araflt›rma
ve uygulama alan›nda kullan›ma uygun oldu-
¤u görülmüfltür. Türkçe formunun faktör yap›-
s›na bak›ld›¤›nda çat›flma özellikleri, tehdit ve
kendini suçlama boyutlar›n›n kullan›lan ör-
neklemde anlaml› bir flekilde ay›rt edilebilen
kavramlar oldu¤u görülmüfltür.

Bu çal›flma klinik düzeyde problemi olma-
yan çocuklarla yürütülmüfltür. Bundan sonraki
çal›flmalarda, evlilik çat›flmas›n› alg›lama kav-
ram› klinik düzeyde sorun yaflayan, boflanm›fl
veya ayr› yaflayan anne babalar›n çocuklar› gi-
bi de¤iflik örneklem gruplar› üzerinde test edil-
melidir. Farkl› örneklemlerden gelen çocukla-
r›n alg›lar›nda farkl›l›klar olup olmad›¤›n›n
belirlenmesinin önemli do¤urgular› olabilir.
Bulunmas› olas› farkl›l›klar farkl› aile yap›lar›-
n›n ifllevselli¤i konusunda bilgi verebilir. 
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