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ÖZET 

Herkesin belirli ortamlarda değ iş ik derecelerde hissedebileceğ i sosyal anksiyete bir belirti olarak sosyal fobinin, 
"performans anksiyetesi"nin, yayg ın anksiyete bozuklu ğ unun, kaç ı ngan kiş ilik bozuklu ğ unun bir parçası  olabilir. 
Çocuk ve ergenlerdeki sosyal anksiyeteyi ölçmek için öz bildirime dayal ı  iki ölçek geli ş tirilmiş tir. Bu çalış mada 
bu ölçeklerden birisi olan Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçe ğ i-Yenilenmi ş  Biçim'in geçerliliğ i ve güvenilirliğ i 
araş tı rı lm ış tır. Bu amaçla ölçek üç farkla okuldan 452 çocu ğa uygulanm ış tır. Tekrar test çalış mas ı  bu öğ -
rencilerden 192'si ile bir ay sonra yapı lm ış tı r. Ölçeğ in iç tutarlı lığı  Cronbach alfa yöntemine göre 0.81 olarak 
bulunmuş tur. Test-tekrar test korelasyonu yüksektir (r=0.81). Geçerlilik çal ış ması  kliniğe başvurmuş  sosyal fobi 
olgularıyla yapı lm ış , ölçeğ in olguları  normal kontrollerden ayı rt edebildiğ i görülmüş tür. ÇSAÖ-Y çocuk ve er-
genlerde sosyal anksiyeteyi ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araç olarak görünmektedir. 
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Düş ünen Adam; 2000, 13 (1): 42-48 

SUMMARY 

Everyone may feel social anxiety in certain circumstances at various degrees. As a symptom social anxiety may 
be a part of social phobia, "performance anxiety", general anxiety disorder or avoidant personality disorder. 
Currently there are two scales developed to measure social anxiety in children and adolescents. This study aims 
at investigating reliability and validity of Social Anxiety Scale for Children-Revised. To this end, the scale was 
giyen to 452 children in three different schools. Retest study was carried out one month later with 192 of there 
students. Inner consistency was found to be high according to Cronbach alfa method (a=0.81). Test retest cor-
relation was also high (r=0.81). Validity study was carried out with clinical cases of social phobia; SASC-R was 
able to dillerentiate cases form normal controls. It is concluded that SASC-R a reliable and valid tool to me-
asure social anxiety in children and adolescents. 

Key words: Social anxiety, children, adolescents, scale, reliability, validity 

GİRİŞ  

Sosyal anksiyete olumsuz de ğerlendirilme korkusu 
ve sosyal ortamlarda duyulan rahats ızlık/sıkıntı  ile 
karakterizedir. Bir belirti olarak sosyal anksiyete 
sosyal fobinin, "performans anksiyetesi"nin ve ka-
ç ıngan kiş ilik bozukluğunun temel öğesidir. Bu bi- 

rincil görünümlerinden ba şka kekeleme, ş işmanlık 
ya da görünümü bozan fiziksel kusurlarda oldu ğu 
gibi ikincil olarak da ortaya ç ıkabilir (7) . 

Sosyal anksiyete, çocu ğun sosyal etkile ş im sürecini 

etkileyen baş lıca değ işkenlerden birisidir. Çocuğun 

emosyonel geliş imi açı sından sosyal ilişkiler temel 

* Bakı rköy Ruh ve Sinir Hastal ı kları  Hastanesi, ** İ .O. Cerrahpa şa Tı p Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dal ı  
1 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Sapanca, 1998'de sözlü bildiri olarak sunulmu ş tur. 
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önemde olup, doyurucu toplumsal ili şkiler yaş am ın 

daha sonraki y ı llarında akademik baş arı  ve kiş iler 

aras ı  ilişkilerde uyum için iyi bir erken göstergedir 
(8) .  

Sosyal anksiyetesi olan ki ş i, başkalarının eleş tirileri-

ne, olumsuz dü şüncelerin karşı  aşı rı  duyarl ıdır ve 
bunlardan kaç ınmak için elinden geleni yapma e ğ ili-

mindedir (20) . Öte yandan sosyal anksiyete a şı n 

oldu-ğunda sosyal çekilmeye, kaçmmaya ve normal 

geliş im aç ı s ından önemli yaş a uygun aktivitelerden 

uzaklaşmaya yol açabilir (1 '9) . 

Liebowitz ve arkada ş ları  belirli bir düzeyde sosyal 
anksiyetenin pek çok ki ş ide görülebilecek olağan bir 

durum olduğunu, ancak tekrara dayal ı  olarak genel-
likle ortam ya da duruma al ışı ldığı m; yine herhangi 
bir toplumsal ya da edimsel durumun seyri s ıras ında 

anksiyetenin azaldığı nı , oysa patolojik durumlarda, 
örneğ in sosyal fobide al ış mamn ve olay ın seyri için-
de anksiyetede azalman ın görülmediğ ini belirtmek-

tedirler (11) . 

Sosyal anksiyetenin de ğ erlendirilmesinde yukar ıda 
say ı lan bu özelliklerin dikkate al ınmas ı  gerekecektir: 
Sosyal anksiyetenin düzeyi, olumsuz de ğerlendiril-
me korkusu ve dü şüncesi, uyumsal beceri düzeyi. 
Çocuk ve ergenlerde sosyal anksiyetenin de ğerlendi-
rilmesinde kullan ılan öz bildirime dayal ı  iki ölçek 
vardır: La Greca ve arkada ş ları  tarafından geliş tiri-
len "Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçe ğ i" (Social 
Anxiety Scale for Children) ile Beidel ve arkada ş la-

rının geliş tirdiğ i ve erişkinler için haz ırlanan biçi-
minden uyarlanan "Çocuklar için Sosyal Fobi ve 
Anksiyete Ölçe ğ i" (Social Phobia and Anxiety In-
ventory for Children) (5 '8-9) . Ayrıca daha genel dü-

zeyde anksiyeteyi, korkular ı , sosyal beceri ve ye-
terliliğ i ölçen ölçekler de de ğerlendirme araçlar ı  
olarak kullan ılmaktad ır (4'10' 13,15,22). 

Çocuklarda sosyal anksiyetenin de ğerlendirilmesi en 

azından iki nedenle önemlidir: Öncelikle, çocuklara 
ilişkin geliş imsel çalış malar sosyal anksiyetenin il-
kokul yıllarından baş layıp ergenlikte de süren önem-
li bir anksiyete biçimi olduğunu göstermi ş tir. İkin-

cisi, sosyal anksiyete sosyal fobi, yayg ın anksiyete 

bozukluğu gibi anksiyete bozukluklanyla ili şkilidir. 

Türkçede geçerlilik ve güvenilirliğ i belirlenmiş  olan 

Çocuklar için Sürekli Kayg ı  Ölçeğ i (ÇSKE), sosyal 
durumlarla ilgili iki-üç soru içermelde birlikte as ıl 
olarak genel kayg ı  düzeyini ölçmektedir. Bu nedenle 
özellikle sosyal anksiyete düzeyini ölçmeyi hedefle-
yen ÇSAÖ-Y'nin bu alandaki bo ş luğu doldurabile-

ceğ i düşünülerek Türkçedeki geçerlilik ve güvenilir-
liğ inin araş tırı lması  amaçlanmış tır. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Çalış ma, Istanbul'un Fatih ilçesinde küme örnekle-
mesi yoluyla seçilen üç okulda yürütülmü ş tür. Ça-

lış ma için İ l Milli Eğ itim Müdürlüğü'nün, okul yö-
neticilerinin ve öğ rencilerin onay ı  al ınmış tır. Çalış -

maya 4.-8. s ınıflardaki 452 öğ renci kat ı lmış tır. Öğ -

renciler ÇSAÖ-Y'yi s ınıflarında ve topluca doldur-

muş lardır. Öğrencilere ölçek kısaca tan ıtı lıp nası l 
doldurulacağı  hakkında bilgi verilmi ş  ve her s ınıfta-

ki öğ renciler ölçekleri doldururken en az bir çal ış -

mac ı  sını fta haz ır bulunmuş tur. Öğ renciler Çocuklar 

için Sürekli Kayg ı  Ölçeğ ini ve Çocuklar için Dep-
resyon Ölçeğ ini de aynı  s ırada doldurmu ş lardır. Tek 

rar test için bu ö ğ renciler aras ından 192 kiş iye bir ay 

sonra ölçek yeniden uygulanm ış tır. 

Çalış mada şu araçlar kullan ı lmış tı r: 

Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeğ i-Yenilen-
miş  Biçim (ÇSAÖ-Y) (Social Anxiety Scale for 
Children-Revised): 1988 y ı lında La Greca ve ar-

kadaş ları  tarafından geli ş tirilen öz bildirime dayal ı  
bir ölçektir (9) . 10 sorudan olu ş an bu ölçek 1993'de 
gözden geçirilmiş  ve 18 soruluk yeni bir ölçek ha-
line getirilmiş tir (8) . Yazarlar, maddelerin haz ırlan-

mas ında sosyal anksiyetenin iki bile şenini gözünün-
de tuttuklann ı  bildirmektedirler: Olumsuz de ğerlen-
dirilme korkusu ve sosyal ortamlarda duyulan s ı -
kıntı/rahats ızlık. Ölçeğ in 10 soruluk ilk biçimindeki 
tüm sorular ikincide de yer almaktad ır. İ lk biçim üç 
seçenekte yan ıtlanmaktadır. İkinci biçimde beş li li-
kert tipi tercih edilmi ş tir. Ölçekten al ınabilecek pu-

anlar 18-90 aras ındadır. 

Çocuklar için Durumluk-Sürekli Kayg ı  Envante-
ri (ÇSKÖ) (State-Trait Anxiety Inventory for Child-
ren): Spielberger'in çocuklar için geli ş tirdiğ i bu ank-
siyete ölçe ğ i 20' şer soruluk iki bölümden olu şmak-
tadır. Çalış mada, ölçeğ in durumluk ve sürekli kay- 
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gıyı  araş tıran iki bölümünden durumluk anksiyete 
ölçeğ i kullanı lmamış , yalnızca sürekli anksiyeteye 
ilişkin form (ÇSKE) kullan ılmış tır. 20 maddenin her 
biri için belirtinin varl ığı na ve ş iddetine göre 1, 2 ya 
da 3 olarak puanlanan seçeneklerden birisi i şaretle-
nir. Ölçek puanı  20-60 aras ında olabilir. Ölçeğ in 
Türkiye'de geçerlilik ve güvenilirlik çal ış mas ı  Özus-
ta tarafından yapı lmış tır (18) . 

Çocuklar için Depresyon Ölçe ğ i (ÇDÖ) (Child-
ren's Depression Inventory): Çocukluk ça ğı ndaki 
depresyonu araş tırmada s ık kullamlan ölçeklerden 
birisi olan ÇDÖ, 1980'de Kovacs taraf ından geliş ti-
rilmiş tir. 6-17 yaş ları  arasındaki çocuk ve ergenlere 
uygulanabilir. Ölçek 27 maddeden olu şmaktadır. 
Her maddede üç ifade vard ır. Bu ifadeler sorgulanan 
belirtinin varl ığı na ve ş iddetine göre O, 1 ya da 2 ola-
rak puanlan ır. Ölçek puan ı  0-54 aras ında olabilir. 
Ölçeğ in Türkçe biçiminin geçerlilik ve güvenilirlik 
çalış ması  Öy tarafından yapı lmış tır (16-17) . 

Ölçeğ in çevirisi birinci yazar taraf ından yapılmış tır. 
Bazı  maddelerde en uygun çeviriyi bulmak için bir 
çocuk psikiyatri, iki psikiyatr, iki aile hekiminden 
olu şan bir danış ma grubundan yararlan ılmış tır. Elde 
edilen çeviri otuz çocu ğ a uygulanmış , çocuklann so-
rudan ne anlad ıklan, ifadelerin kendileri için yete-
rince aç ık olup olmadığı  araş tmlmış tır. Aynca 
ÇSAÖ'nün ilk biçimindeki gibi üç seçenekli mi, 
yoksa gözden geçirilmi ş  biçimindeki gibi be ş  se-
çenekli mi olmasının daha uygun olacağı  da bu aş a-
mada denetlenmi ş tir. Çoculdann elde edilen son ha-
liyle ölçeğ i anlamada güçlük çekmedikleri ve be ş  
dereceli biçimi kavrayabildikleri görülmüş tür. 

Istatistiksel i ş lemler SPSS for Windows 8.0 paket 
programı  kullanılarak yap ıldı . Korelasyonlar Spe-
arman yöntemiyle de ğerlendirildi. Ölçek puanlann ın 
karşı laş tınlmas ında Mann-Whitney U testi kullan ı l-
dı . Sosyo-ekonomik düzeylere göre ölçek puanlar ı  
Kruskal-Wallis yöntemiyle değerlendirildi. Post hoc 
test olarak Duncan çoklu dizi yöntemi uyguland ı . 
Sonuçlar p5_0.5 düzeyinde anlaml ı  kabul edildi. 

BULGULAR 

Çalış maya kat ılan öğ rencilerin 214'ü kız (% 47.3), 
238'i erkektir (% 52.7). S ını flara göre dağı lım aşağı  
yukarı  eş ittir (Tablo 1). Öğ rencilerin ya ş ları  9-16 

Tablo 1. Öğ rencilerin s ın ıflara göre dağı l ı m ı . 

S ı n ıf Sayı  Yüzde 

4 97 21.5 
5 72 15.9 
6 105 23.2 
7 90 19.9 
8 88 19.5 

Tablo 2. Puan aral ıkları na düşen öğ renci say ısı . 

Puan aral ığı  Say ı  Yüzde 

18-30 68 15 
31-40 149 33 
41-50 125 27.6 
51-60 82 18.2 
60-85 28 6.2 

aras ında değ işmektedir. Ortalama yaş  12.18±1.66' 
dır. Öğ rencilerin 125'i (% 28) üst, 99'u orta (% 22), 
228'i (% 50) alt sosyo-ekonomik düzeyindedir. Puan 
arahldarma göre ö ğ rencilerin dağı lımma bakıldığı n-
da öğrencilerin büyük bir bölümünün 31-60 puan 
arahğı nda yer aldığı  görülmektedir. 452 öğ rencinin 
ortalama puan ı  42.27±11.59 olup dağı lım aralığı  18- 
85'dir (Tablo 2). 

Her bir madde için öğ rencilerin ortalama puanlar ı  ve 
standart sapmalar' a ş ağı da verilmiş tir. Buna göre or-
talama puanın en yüksek olduğu madde 5. madde, 
en düşük olduğu madde 17. maddedir (Tablo 3). 

Cinsiyet ve s ınıfa göre sosyal anksiyete puan ında 
farklı lık olup olmadığı  çift yönlü varyans analizi ile 
test edilmi ş tir. S ınıf temel etkisinin anlaml ı  olduğu 
(F=3.07, p=0.016), cinsiyet temel etkisinin anlaml ı  
olmadığı  (F=0.001, p=0.98); cinsiyet ve s ınıfın ortak 
etkilerinin anlamlı  olmadığı  (F=1.6, p=0.17) bulun-
muş tur. S ınıf temel etkisinin kayna ğı nı  bulmak ama-
cıyla Duncan' ın çoklu dizi testi uygulanm ış tır. Buna 
göre 8. s ımflann ortalama puanlar ı  4., 5. ve 6. s ını f-
lann ortalama puanlar ından anlaml ı  biçimde düşük-
tür. Bir başka değ iş le daha küçük s ınıflardaki öğ ren-
ciler daha fazla sosyal anksiyete bildirmektedirler. 

Üst sosyoekonomik düzeyden çocuklar ın ortalama 
puan ının (38.9±10.1), orta (43.1±11.2) ve alt (43.7± 
12.1) sosyo-ekonomik düzeydelcilere göre daha dü-
şük olduğu bulunmuş tur (p=0.001). 
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Tablo 3. Maddelerden al ı nan ortalama puan ve standart sap-
malar. 

No 

1. 

Ortalama ± SS 

2.4204 1.3219 
2. 2.3938 1.2739 
3. 2.5243 1.4132 
4. 2.5996 1.3340 
5. 3.4712 1.5622 
6. 2.6460 1.3313 
7. 2.0288 1.2121 
8. 2.5553 1.4264 
9. 2,4624 1.2318 

10. 2.2146 1.2460 
11. 2.2500 1.3734 
12. 2.2788 1.3108 
13. 2.3119 1.3574 
14. 2.1549 1.2974 
15. 1.9403 1.2506 
16. 2.2810 1.2399 
17. 1.5288 1.0536 
18. 2.2080 1.3909 

Tablo 4. Ölçeğ in iç tutarl ı l ık incelemesine ilişkin değerler. 

Madde 
	

Madde - 	 Madde 
ç ıkarı ldığı nda 
	

toplam puan 	çıkarı ld ığı nda 
ölçek ort. 	korelasyonu 	alfa değeri 

1. 39.8496 .4005 .8036 
2. 39.8761 .1746 .8162 
3. 39.7456 .3819 .8048 
4. 39.6704 .4805 .7987 
5. 38.7987 .2203 .8163 
6. 39.6239 .4922 .7980 
7. 40.2412 .4369 .8017 
8. 39.7146 .4277 .8019 
9. 39.8075 .4897 .7987 

10. 40.0553 .3481 .8065 
11. 40.0199 .4156 .8026 
12. 39.9912 .3903 .8042 
13. 39.9580 .4773 .7988 
14. 40.1150 .3942 .8039 
15. 40.3296 .3541 .8062 
16. 39.9889 .4283 .8021 
17. 40.7412 .3892 .8047 
18. 40.0619 .4696 .7992 

Ölçeğ in iç tutarl ı lık incelemesi Cronbach alfa yön-
temine göre yap ı ldığı nda a=0.813 civar ında yüksek 
düzeyde bir iç tutarl ı lık bulunmaktadır. Tek tek 
maddelerin ölçek toplam puan ı  ile korelasyonuna 
bakı ldığı nda yaln ızca 2 ve 5 numaral ı  maddelerin 
toplam puanla korelasyonlann ın dü şük olduğu gö-
rülmektedir (Tablo 4). 

Ölçek, öğ rencilerden 192'sine ilk uygulamadan bir 
ay sonra tekrar uyguland ığı nda toplam puan bak ı -
mından test-tekrar test korelasyonunun yüksek 
(1=0.8096) oldu ğu bulunmuş tur. Tek tek maddelerin 

Tablo 5. Test tekrar test korelasyonlar ı . 

No 

1. 

Spearman bağı ntı  katsay ısı  

0.3605 
2. 0.5552 
3. 0.5515 
4. 0.4947 
5. 0.4895 
6. 0.4793 
7. 0.3899 
8. 0.3803 
9. 0.4092 

10. 0.3463 
11. 0.4423 
12. 0.5400 
13. 0.4776 
14. 0.4356 
15. 0.4770 
16. 0.4699 
17. 0.4576 
18. 0.4520 

*Tüm değerler istatistiksel olarak p<0.0001 düzeyinde anlamhchr. 

birbiriyle test-tekrar test korelasyonlan 1=0.346 ile 
0.552 arasında değ işmektedir (Tablo 5). 

Ölçüt bağı ntılı  geçerliliğ in (uyum geçerliliğ i) s ınan-
ması  için Çocuklar için Sürekli Kayg ı  Envanteri uy-
gulanmış tır. Bu ölçekle ÇSAÖ-Y iyi bir korelasyon 
göstermektedir (r=0.5975, p<0.001). 

ÇSAÖ, belirli bir bozuklu ğu değil, klinik olsun ol-
mas ın çeş itli durumlarda sosyal anksiyeteyi ölçüp 
değerlendirmeye çal ış maktad ır. Bununla birlikte, 
sosyal anksiyetenin ş iddetli olduğu klinik durumla-
nn başı nda gelen sosyal fobi olgularmda ÇSAÖ'nün 
yüksek bulunmas ı  beklenir. Bu amaçla klini ğe baş -
vuran ve sosyal fobi tan ı sı  alan 13 çocu ğ a ve çalış -
manın yürütüldüğü okuldaki öğrenciler arasmdan 
daha önce testi yan ıtlamamış  16 kiş iye ölçek birey-
sel olarak verilmi ş tir. Bu öğ renciler aynca ÇSKE ve 
ÇDÖ ölçeklerini doldurmu ş lardır. ÇDÖ iki grubu 
ay ırt etmemektedir. Genel kayg ı  düzeyini ölçen 
ÇSKE aç ısından iki grup aras ında anlaml ı  farkl ılık 
vardır. ÇSAÖ ise iki grubu ÇSKÖ'den daha iyi ay ırt 
edebihnektedir (Tablo 6). 

TARTIŞ MA 

Çocuklarda sosyal anksiyete eri şkinlerdekine benzer 
biçimde olumsuz de ğ erlendirilme korkusu ve özel-
likle yeni ortamlarda duyulan s ıkıntıyla ilintilidir. 
Olumsuz değerlendirilme korkusu, çevrede bunun 
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Tablo 6. Üç ölçeğ in sosyal fobik çocuklar ı  ayı rdetme yeteneğ i 

Olgu Kontrol Z (t) değeri p değeri 

Yaş  11.85±1.2 12.5±1.3 -1.42 0.17 

ÇDÖ 16.7±8.4 12.6±4.5 -1.23 0.23 

ÇSKE 43.4±5.7 37.1±7.7 -2.2 0.028 

ÇSAÖ-Y 60.1±8.9 42.8±12.7 -3.45 0.0006 

İki grubun yaş ları  t testiyle, ölçek puanları  Mann-Whitney U 
testiyle karşı laş tırı lmış tı r. 

izlerini aramaya programl ı  bir biliş sel yapıyla bir-
liktedir. Sosyal anksiyetenin bili ş sel, davran ış sal, so-
matik ve duygusal yönleri vard ır. ÇSAÖ-Y'nün as ı l 
olarak sosyal anksiyetenin bili ş sel yanlann ı  sorgula-
dığı  görülmektedir. 

Ölçeğ i geliş tiren yazarlar, ölçe ğ in üç bile ş eni oldu-
ğunu belirtmektedirler. Olumsuz de ğerlendirilme 
korkusu, yeni ortamlarda duyulan rahats ızlık ve sos-
yal rahats ı zl ık/kaç ınma. Türkçe çeviride faktör ana-
litik çal ış mada benzer bir sonuç bulunamam ış tı r. 

Ölçeğ in özgün biçimi 4-6. s ınıf öğ rencilerine uygu-
lanmış tır. Ortalama ya ş ları  11±1 olan 459 öğ renci 
bu çalış mada yer almış tır. Kızlar erkeklerden daha 
fazla sosyal anksiyete bildirmi ş lerdir (8) . Daha 
küçük s ı nı ftakilerin daha fazla sosyal anksiyete bil-
dirdiğ i görülmüş tür. Çal ış mam ızda ise kızların or-
talama puan ının erkeklerden daha yüksek oldu ğu, 
ancak aradaki fark ın anlamlı  olmadığı  görülmü ş tür. 
Önceden kuramsal varsay ımlara dayal ı  olarak ya-
pılabilecek tahminlerin aksine daha küçük s ı nıflarda 
daha fazla sosyal anksiyete bildirilmesi bizim örnek-
lemimiz için de doğ rudur. 

Aynı  durumun genel kayg ı  düzeyi aç ı sından da söz 
konusu olmas ı , bu bulguyu istikrarl ı  kılmaktad ır. Bu 
bulgu geliş imin çocuklar ı n sosyal anksiyeteyi nas ı l 
yaş adıkların ı  etkilediğ i biçiminde yorumlanabilir. 
Başka bir aç ıklama, daha büyük s ınıflarda yineleyen 
sosyal iliş kinin giderek anksiyetenin azalmas ına yol 
açtığı , uzun bir süre boyunca birlikte olunan ar-
kadaş lardan duyulan sosyal rahats ızlığı n azaldığı  bi-
çiminde olabilir. 

Emmelkamp ve arkada ş ları  sosyal fobide oldukça 
karakte-ristik say ı labilecek belirli bir biliş sel yap ı  ve 

bununla ilintili belirtiler tammlarn ış lardır. Sosyal fo-
biğ in kendi davran ışı nı  ve bunun başkaları  üze-
rindeki etkisini yarg ılaması  ve değerlendirmesiyle 

olarak şu özelliklerden bahsedilmektedir: Sosyal 
ilişkilere olumsuz yüklemeler yapmak; kendi dav-
ranış larını  abart ı lı  biçimde olumsuz değerlendirmek, 
aş ağı lamak; ho ş  ya da olumlu durum ya da olaylar ı  
önemsiz kabul edip bir yana koyarken yetersiz, do-
yumsuz yaş antılann üzerinde daha çok durmak, sos-
yal ilişkilerde hoş  olan durumlarda kendileri d ışı nda 
nedenler ararken hayal k ırıklığı  yaratan durumlar ın 
nedenini kendilerinde aramak (6) . Çocuk ve ergen-
lerde de sosyal anksiyetenin özgül bir bili ş sel kar-
şı lığı  vardır ve ÇSAÖ-Y ağı rlıklı  olarak bu bili ş sel 
yapının varlığı nı  araş tırmaya çal ış maktad ır. 

ÇSAÖ-Y çal ış mada kullan ılan genel anksiyete ölçe-
ğ iyle r=-0.6 düzeyinde bir korelasyon göstermekte-
dir. Ölçeğ in özgün formunun ölçüt ba ğı ntı lı  geçerli-
liğ inin araş tırı lması  için kullanılan genel anksiyete 
ölçeğ iyle korelasyonu da hemen hemen ayn ı  dü-
zeydedir. Sosyal anksiyete yayg ın anksiyetenin önde 
gelen bir belirtisi olabilir. DSM IV'de yayg ın ank-
siyete bozukluğu kategorisi içine dahil edilen a şı rı  
anksiyete bozukluğu olan çocuklarda yanl ış  yapma, 
eleş tirilme, alay konusu olma korkulan en önde ge-
len korkulardır (10) . 

Bulgulanmıza göre üst sosyoekonomik düzeyden 
çocuklar, alt ve orta sosyoekonomik düzeydeki ço-
cuklardan anlaml ı  biçimde dü şük puan almış lardır. 
Özgün ölçekte cinsiyet ve s ınıf etkisi ara ş tınlmakla 
birlikte sosyoekonomik düzey aç ı sından bir karşı laş -
tırma yoktur. Çocuk ve ergen nüfusta yap ı lmış  epi-
demiyolojik çalış maların yokluğu bu bulguyu de-
ğ erlendirmeyi güçle ş tirmektedir. Ancak eri şkinlerle 
yapı lmış  çalış malarda klinik örneklemde üst sos-
yoekonomik düzeyin genel nüfustaki sosyal fobi ör-
nekleminde ise sosyoekonomik düzeyin a ğı rlıklı  ol- 
duğu bulunmuş tur (3,12,14,18,21). 

 

Bulgulanmız ölçeğ in iç tutarl ı lığı nın, test-tekrar test 
güvenilirliğ inin iyi düzeyde olduğunu ve ölçüt ba-
ğı ntı lı  geçerliliğ inin yeterli düzeyde bulundu ğunu 
desteklemektedir. ÇSAÖ-Y sosyal fobi olgular ın' 
normal kontrollerden ay ırt edebilmektedir. Sonuç 
olarak ÇSAÖ-Y sosyal anksiyetenin özellikle bili ş -
sel yapı sına ilişkin belirtilerinin varl ığı nı  araş tırmak 
için yararl ı  bir araçt ır. 
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EK 1: ÇOCUKLAR İ ÇİN SOSYAL ANKSİYETE ÖLÇEĞİ  (YENİLENMİŞ  BİÇİM) 

Aş ağı da baz ı  cümleler ve yanlar ında da baz ı  seçenekler verilmi ş tir. Her cümleyi okuduktan sonra, son bir ay ı  dü-
şünerek bu cümle için size en uygun gelen seçene ğ i iş aretleyin. Cümlenin size uygunlu ğuna göre o cümleye 1-5 
aras ında bir puan verin. Cümledeki ifade size hiç uymuyorsa 1, çok az uyuyorsa 2, bazen uyuyorsa 3, ço ğu 
zaman uyuyorsa 4, daima uyuyorsa 5'i i ş aretleyin. 

1= hiç bir zaman 	2= çok az 	3= bazen 	4= çoğ u zaman 	5= daima 

Rakamlar ın altındaki uygun kutucuğa X işareti koyun 1 2 3 4 5 

1. Başka çocuklann önünde yeni bir ş ey yapmaktan rahats ız olurum 

2. Bana ş aka yapı lmas ından rahats ız olurum.  

3. Tanımadığı m çocuklann yanında utan ınm. 

4. Diğ er çocuklar arkamdan konu ş uyorlar diye dü şünürüm. 

5. Yaln ızca iyi tan ıdığı m çocuklarla konu şurum. 

6. Diğer çocuklar benim hakk ımda ne düşünüyorlar diye endi şelenirim. 

7. Diğer çocuklann benden ho ş lanmayacağı ndan korkar ım. 

8. İyi tanımadığı m çocuklarla konu şurken rahats ız olurum. 

9. Diğer çocuklar benim hakk ımda ne diyecekler diye endi şelenirim. 

10.Yeni tan ış tığı m çocuklarla konuşurken rahats ız olurum. 

11.Diğ er çocuklar benden ho ş lanm ıyorlar diye üzülürüm. 

12.Bir grup çocukla birlikteyken sessiz kal ınm. 

13.Diğ er çocuklar benimle alay ediyor diye dü ş ünürüm. 

14.Başka bir çocukla tart ışı rsam, onun benden ho ş lanmayacağı ndan 

korkarım. 

15.Başkalarını  evime çağı rmaktan çekinirim, çünkü hay ır diyebilirler. 

16.Bazı  çocukların yan ındayken rahats ız olurum. 

17. İyi tan ıdığı m çocuklar ın yan ındayken bile utan ınm. 

18.Baş ka çocuklara birlikte oynamay ı  teklif etmek bana zor gelir. 
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