
Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğ inin 
Geçerlilik ve Güvenilirli ğ i 

Türkay DEMIR*, Demet ERALP-DEM İR*, Erdoğan ÖZMEN*, Ömer UYSAL** 

ÖZET 

Bu çalış mada araş tırmacı ları n ve klinisyenlerin giderek daha çok ilgisini çeken bir anksiyete bozuklu ğ u olan 

sosyal fobinin tan ınmas ında, derecelendirilmesinde ve izleme sürecinde kullan ı lmak üzere geli ş tirilen Çapa 

Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeğ i'nin (ÇESFÖ) geçerlilik ve güvenilirliğ i araş tırı lm ış tı r. Bu amaçla İs-

tanburdaki üç okulun 4.-9. sı n ıflarında  okumakta olan 500 öğ renciye ölçek uygulanm ış tı r. Tekrar test çalış mas ı  

bu öğ rencilerin yaklaşı k yarı sıyla bir ay sonra yapı lm ış tır. Geçerlilik çalış ması  kliniğ e başvurmu ş  sosyal fobi ol-

gulanyla yürütülmüş tür. Ölçeğ in iç tutarlı lık katsay ıs ı  Cronbach alfa yöntemine göre a=0.83 olarak bulun-

muş tur. Ölçek toplam puan ınında test tekrar-test korelasyonu yüksektir (r=0.82). Tek tek maddelerin test tekrar-

test korelasyonları  0.35-0.66 arası ndadır. Madde-toplam puan korelasyonları  0.26-0.52 arasında değ işmektedir. 

Ölçek sosyal fobi olguları n ı  normal kontrollerden ayırt etmektedir. Ölçek' in çocuk ve ergenlerde sosyal fobi be-

lirtilerinin değ erlendirilmesi için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna varı lm ış tı r. 

Anahtar kelimeler: Sosyal fobi, çocuklar, ergenler, ölçek, psikometrik özellikler 

• 
Düşünen Adam; 1999, 12 (4): 23-30 

SUMMARY 

In this study, the validity and reliability of ÇESFÖ (Social Phobia Scale for Children and Adolescents) was in-
vestigated. ÇESFÖ is developed for the recognition, rating and following-up of social phobia, an anxiety di-
sorder which attracts increasingly more attention from researcher and clinicians. To this end the scale was 
giyen to 500 students from three schools in Istanbul. The scale was administered to approximately half of these 
students one month later for retest. Validity study was carried out with cases of social phobia who apply to child 
and adolescent psychiatry clinics. Using the Cronbach a method internal consistency was found to be high 
(a=0.83). For the total scale score test retest correlation was high (r=0.82). For individual items test retest cor-
relation values were between 0.35-0.66. Item-total score correlations were between 0.26-0.52. Scale was found 
to be able to seperate cases from normal controls. It is concluded that ÇESFÖ is a reliable and valid tool for 

evaluation of social phobia symptoms in children and adolescents. 

Key words: Social phobia, children, adolescents, scale, psychometric properties 

GİRİŞ  

Sosyal fobi kiş inin toplumsal ya da edimsel durum- 

larda küçük dü şeceğ i biçimde davranmaktan, olum- 

suz değerlendirilmekten korkmas ıdır. Korkulan du- 

rumlarda ki ş inin kendisine yönelik dikkati artm ış tı r. 
Genellikle çarp ıntı , terleme, titreme yüz k ızarmas ı  
gibi fiziksel anksiyete belirtileri tabloya e ş lik eder. 

Eleş tiriye karşı  aşı n duyarlı lık, düşük benlik sayg ısı , 

toplumsal ilişki becerilerinde eksiklik (zay ıf göz te- 

* Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları  Hastanesi, ** Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dal ı  

23 

pe
cy

a



Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğ inin Geçerlilik ve 	 Demir, Eralp-Demir, Özmen, Uysal 
Güvenilirliğ i 

ması  gibi), girişkenlik gerektiren durumlarda ya ş a-
nan güçlükler s ıklıkla tablonun bir parças ıdır (14). 

Tanıdık olmayan ki ş ilerin varlığı nda ya da başkala-
nnın gözü kiş inin üzerindeyken duyulan korku ve 
kaçmma hastal ığı n karakteristi ğ idir. En çok korku-
lan durumlar başkalarının önünde konuşma, yeni in-
sanlarla tan ış ma giriş iminde bulunma zorunlulu ğu, 
otorite konumundaki ki ş ilerle konu şma, toplant ılara 
katılma gibi durum ve ortamlard ır. Kimi yazarlar 
sosyal fobinin korkulan durumlar ın niteliğ ine göre 
bölürnlenebileceğ ini, bazı  kiş ilerin sosyal etkile ş im-
lerde baz ılarının ise edimsel durumlarda korku ve s ı -
kıntı  yaşı yor olabileceklerini öne sürmii ş lerdir (30) . 

Sosyal fobinin çocuklardaki görünümü de pek çok 
yönden eri şkinlerdekine benzemektedir. Olumsuz 
değerlendirilme korkusu karakteristik bir ö ğe olma 
özelliğ ini korumaktadır. Bulantı , çarpıntı , titreme, 
terleme, soğuk ve s ıcak basmas ı  gibi somatik belirti-
lere sıklıkla rastlanmaktadır. S ınav kayg ısı , karşı  
cinsle ilişkilerde sosyal anksiyete de s ık görülmekte-
dir. Sosyal anksiyete nedeniyle olgular giri şkenlik 
becerisi, ilgi çekme, kar şı lıklı  konuşmayı  sürdürme 
gibi alanlarda belirgin biçimde güçlük çekmekte-
dirler. Çocuklara özgü davran ış sal belirtiler aras ında 
huysuzluk, anababaya yap ış ma, yerinde duramama, 
tırnak yeme gibi belirtiler say ı labilir (1,5,6,16). 

DSM-IV'de çocukluk ça ğı n ın kaçmma bozulduğu 
ayrı  bir tan ısal kategori olmaktan ç ıkarılmış  ve bu 
olguların sosyal fobi tam kategorisi içinde de ğerlen-
dirilmesi önerilmi ş tir. Aynı  zamanda da sosyal fobi 
tanı  ölçütlerine çocuklar için baz ı  özel notlar eklen-
miş tir (2) . Sosyal fobinin görülme s ıklığı  yeni tan ısal 
ölçütlere göre hayli yüksek görünmektedir. De ğ iş ik 
çalış ma-larda % 1.9-13.3 aras ında değ işen yaş am 
boyu prevalans de ğerleri bildirilmektedir (103121 '29' 
32 '38) . Çocuklarla ilgili çal ış malar çok az olup bildi-
rilen oranlar % 1 civanndad ır (3 ' 17 '23). 

Erişkin sosyal fobi olgulannda kullanılabilecek öz 
bildirime dayal ı  birçok ölçek vard ır. Bunlar aras ında 
en iyi bilinen ve s ık kullanılanları  Mattick ve Clark' 
ın geliş tirdiğ i "Sosyal Fobi ve Sosyal Etkile ş im Öl-
çekleri" (Social Phobia Scale ve Social Interaction 
Scale), Turner ve ark. geli ş tirilen "Sosyal Fobi ve 
Anksiyete Ölçeğ i" (Social Phobia and Anxiety In-
ventory), Watson ve Friend'in geli ş tirdiğ i "Sosyal 

Kaçmma ve S ıkıntı-Olumsuz Değerlendirilme Kor-
kusu Ölçelderi" (Social Avoidance and Distress 
Scale ve Fear of Negative Evaluation Scale) say ı la-
bilir. Ayrıca genel olarak korku ve anksiyeteye ili ş -
kin olup sosyal fobiyle ilgili bölümleri de içeren 
Marks ve Mathews' ın "Korkulan Belirleme Anketi" 
(Fear Questionarre) ile Wolpe ve Lang'in "Korku 
Tarama Listesi" (Fear Survey Schedule) yayg ın ola-
rak kullan ı lmaktad ır. Yine yayg ı n olarak kullan ı lan 
"Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçe ğ i" (Liebowitz 
Social Anxiety Scale) ise klinisyen tarafından mad-
delerin sorgulanıp puanlandırı lmas ı  yoluyla dol- 
durulur (7,9,13,15,24). 

Çocuk ve ergenler için haz ı rlanm ış  öz bildirime da-
yalı  ölçeklerse yaln ızca iki tanedir. La Greca ve ark. 
tarafından geliş tirilen "Çocuklar için Sosyal Ank-
siyete Ölçeğ i" (Social Anxiety Scale for Children) 
ile Beidel ve ark. geli ş tirdiğ i ve eri şkin fonnundan 
yukarıda söz edilen "Çocuklar için Sosyal Fobi ve 
Anksiyete Ölçeğ i" (Social Phobia and Anxiety In-
ventory for Children) (8 ' 18-19) . Ayrıca daha genel dü-
zeyde anksiyeteyi, korkulan, sosyal beceri ve ye-
terliliğ i değerlendiren ölçekler de kullan ılmaktadı r 
(4,20,22,25,34) 

Sosyal fobinin san ılandan daha s ık görüldüğünün 
anlaşı lması ; çok erken ya ş larda baş layan ve kronik 
gidiş li bir bozukluk olarak çocuk psikiyatrisi için ta-
şı dığı  önem, sosyal fobinin de ğerlendirilmesinde 
kullanı lacak araçlar ın geliş tirilmesini önemli ve ge-
rekli kı lmaktadı r. 

Bu çalış man ı n konusunu olu ş turan ölçek birinci 
yazar tarafından çocuk ve ergenlerde sosyal fobi be 
lirtilerini araş tırmak ve derecelendirmek, epidemiyo-
lojik çalış malarda tarama amac ıyla kullanmak ve te-
davi giri ş imlerinin ve bozukluğun gidiş ini değ erlen-
dirmek amaçlarıyla hazırlanm ış tır. Bu çal ış mada öl-
çeğ in geçerlilik ve giivenilirliğ i sınanmış tır. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Çalış maya İstanbul ili Fatih ilçesinden küme örnek-
lemesi yoluyla seçilen üç okulun 4.-9. s ını flardaki 
500 öğ rencisi katı lmış tır. Çalış ma için İ l Milli Eğ i-
tim Müdürlüğ ü'nün, okul yöneticilerinin ve ö ğ renci-
lerin onay ı  alınm ış tır. Öğ rencilerin ölçekleri s ın ı fla-
rında ve topluca doldurmu ş lardır. Ölçekler dolduru- 
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lurken çocuk psikiyatrisi klini ğ inde çal ış an heldm-
lerden birisi sınıfta bulunmu ş tur. Öğ renciler ayn ı  sı -
rada "Çocuklar için Sürekli Kayg ı  Ölçeğ i"ni ve 
"Çocuk Depresyon Ölçe ğ i"ni de doldurmu ş lardır. 
Tekrar test çal ış ması  bu öğ rencilerin yakla şı k ya-
rıslyla (n=256) ilk çalış madan bir ay sonra yap ı lmış -

tır. Geçerlilik çal ış mas ına alınan olgular, kliniğ e 

başvurmu ş  sosyal fobi olguland ır. Geçerlilik çal ış -
ması  için kontrol grubunu olu ş turan öğ renciler ayn ı  
okullardan, daha önceki çal ış maya katılmamış  (daha 
önce ölçek doldurmam ış ) öğ rencilerdir. Geçerlilik 
çalış masında ölçek kontrol grubuna da olgu grubun-
daki gibi bireysel olarak uygulanm ış tır. 

Çalış mada kullan ı lan araçlar şunlardı r: 

Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğ i 

(ÇESFÖ) 

Ölçek ilk aşamada 35 soruluk bir form olarak haz ır-
lanmış , klinikte sosyal fobik olan ve olmayan 30 ço-
cuğ a uygulanarak maddelerin ifade edili ş  tarzlar ı nı n 
hedeflenen ya ş  grubu için uygun olup olmadığı  de-
netlenmiş tir. Böylece baz ı  maddeler yeniden yaz ı l-
mış  ya da başka biçimde düzenlenmi ş tir. Maddeler-
den bir kısm ı  ç ıkanlarak ölçekteki madde say ısı  25'e 
indirilmiş tir. Ölçek formu olarak be ş li likert tipi ter-
cih edilmi ş tir. Belirtilerin ara ş tınlacağı  ifadeler li-
kert tipi ölçekler için tutum ifadeleri yazmada gö-
zönünde tutulmas ı  gereken temel ölçütlere dikkat 
edilerek olu ş turulmuş tur (35) . 

Ancak epidemiyolojik çal ış malarda testin çok say ıda 
öğ renciye uygulanmas ının testin değerlendirilmesin-
de güçlük yaratabilece ğ i düşünülerek tersine ifade-
lerden kaçını lmış tır. 

Çocuklar için Depresyon Ölçeğ i (ÇDÖ) (Child-
ren's Depression Inventory): Çocukluk ça ğı ndaki 
depresyonu ara ş tırmada s ık kullanılan ölçeklerden 
birisi olan ÇDÖ, 1980'de Kovacs taraf ından geli ş ti-
rilmiş tir. 6-17 yaş tan aras ındaki çocuk ve ergenlere 
uygulanabilir. Ölçek 27 maddeden olu şmaktadır. 
Her maddede üç ifade vard ır. Bu ifadeler sorgulanan 
belirtinin varlığı na ve ş iddetine göre O, 1 ya da 2 ola-
rak puanlard ır. Ölçek puan ı  0-54 aras ında olabilir. 
Ölçeğ in Türkçe biçiminin geçerlilik ve güvenilirlik 
çalış ması  Öy tarafından yap ılmış tır (26-27) . 

Çocuklar için Durumluk-Sürekli Kayg ı  Envan-

teri (State-Trait Anxiety Inventory for Children): 
Spielberger'in çocuklar için geli ş tirdiğ i bu anksiyete 
ölçeğ i 20' şer soruluk iki bölümden olu şmaktad ı r. 
Çalış mada, ölçeğ in durumluk ve sürekli kayg ı yı  
araş tıran iki bölümünden durumluk ve anksiyete öl 

çeğ i kullan ılmamış , yaln ızca sürekli anksiyeteye ili ş -
kin form (ÇSKE) kullan ı lmış tır. 20 maddenin her 
biri için belirtinin varl ığı na ve ş iddetine göre 1, 2 ya 
da 3 puan olarak puanlanan seçeneklerden birisi i ş a-
retlenir. Ölçek puan ı  20-60 aras ında olabilir. Ölçe-
ğ in Türkçe'de geçerlilik ve güvenilirlik çal ış mas ı n ı  
Özusta yapmış tır (28) . 

Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeğ i-Yenilen-

miş  Form (ÇSAÖ-Y) (Social Anxiety Scale for 
Children-Revised): 1988'de La Greca ve ark. taraf ı n-
dan geliş tirilen ÇSAÖ-Y ilk olarak 10 maddelik k ı sa 
bir ölçek biçiminde haz ı rlanmış tır. 1993'de La Greca 
ve Stone taraf ından özgün ölçe ğe yeni soruları n ila-
vesiyle 18 maddelik yeni bir ölçek haline getiril-
miş tir. Be ş  dereceli likert tipi yamtlanan öz bildiri-
me dayalı  bu ölçekte olas ı  puanlar 18-90 aras ı nda-
dır. ÇSAÖ-Y'nin Türkçe'de geçerlilik ve güvenilirlik 
çalış mas ı  Demir ve ark. taraf ından yap ı lmış tı r 02). 

Istatistiksel i ş lemler SPSS for Windows 8.0 paket 
program ı  kullan ılarak yap ı ldı . Korelasyonlar Spe-
arman yöntemiyle değerlendirildi. Ölçek puanlar ı n ı n 
karşı laş tınlmasında Mann-Whitney U testi kullan ı l-
dı . Ölçek puan ına etki eden etmenlerin ara ş tırı lma-
sında çok yönlü varyans analizi kullan ı ldı . Post hoc 
test olarak Scheffe testi tercih edildi. Sonuçlar p<0.5 
düzeyinde anlaml ı  kabul edildi. 

BULGULAR 

Çalış maya 500 öğ renci katılmış tır. Kız ve erkek ö ğ -
rencilerin say ısı  hemen hemen e ş ittir (246 kız, 254 
erkek öğ renci). Çal ış maya kat ılan öğ rencilerin or-
talama ya şı  12.52±1.88'dir (da ğı lım aralığı  9-17 
yaş ). 

Tüm örneldem için ortalama ölçek puan ı  56.8±14.3' 
dür. Kızların ortalama puan ı  58±15, erkeklerinki 
55.6±13.5'dir. En yüksek puan ı  6. sı nıftaki öğ renci-
ler, en dü şük puan ı  9. sı nıftaki öğ renciler alm ış tı r 
(Tablo 1). 

25 

pe
cy

a



Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğ inin Geçerlilik ve 
Güvenilirliğ i 

Demir, Eralp-Demir, Özmen, Uysal 

Tablo 1. Öğ rencilerin s ınıflara göre dağı l ım ı  ve her s ı nıf için 
ortalama puanlar 

S ı n ıf Sayı  Ortalama Standart sapma 

4 96 58.54 11.05 
5 72 55.75 11.59 
6 105 60.71 14.89 
7 90 56.07 14.94 
8 88 56.41 13.58 
9 49 48.41 11.33 

Tablo 2. Ölçeğ in iç tutarl ı lık incelemesi sonuçlar ı  

No Madde 
çıkarı ldığı nda 

ölçek ort. 

Madde-Toplam 
puan 

korelasyon 

Madde 
çıkarı ldığı nda 

a değeri 

1. 53.9461 .2628 .2628 
2., 55.0020 .4089 .4089 
3. 53.9461 .4581 .4581 
4. 54.7445 .4488 .4488 
5. 53.8842 .3762 .3762 
6. 55.6367 .3670 .3670 
7. 55.0679 .3429 .3429 
8. 55.1238 .3428 .3428 
9. 54.1856 .5058 .5058 
10. 54.8124 .4827 .4827 
11. 54.5988 .5158 .5158 
12. 55.4331 .2728 .2728 
13. 55.2475 .4349 .4349 
14. 55.2495 .3107 .3107 
15. 53.0419 .2977 .2977 
16. 54.4731 .3198 .3198 
17. 55.0958 .3162 .3162 
18. 54.9421 .3172 .3172 
19. 54.9182 .3472 .3472 
20. 54.2774 .2780 .2780 
21. 55.3034 .3420 .3420 
22. 54.2814 .3110 .3110 
23. 53.9780 .5216 .5216 
24. 54.2735 .4113 .4113 
25. 54.8603 .4000 .4000 

Cinsiyet ve s ınıfa göre sosyal fobi ölçeğ i puan ında 
farklıl ık olup olmadığı  çift yönlü varyans analizi ile 
test edilmiş tir. Smı f temel etkisinin anlaml ı  olduğu 
(df=1, F=2.38, p=0.124) ve cinsiyet ve s ınıfın ortak 
etkilerinin ise anlaml ı  olmadığı  (F=1.88, p=0.096) 
bulunmuş tur. S ınıf temel etkisinin kaynağı nı  bulmak 
amac ıyla Scheffe testi uyguland ığı nda 9. sınıf ortala-
ma puanının 4. ve 6. s ınıf ortalama puan ından an-
lamlı  biçimde dü şük olduğu bulunmuş tur. 

Ölçeğ in güvenilirliğ ini belirlemek için Cronbach 
alfa iç tutarl ı lık katsay ısına ve test tekrar-test güve- 
nilirliğ ine bakılmış tır. Ölçeğ in iç tutarl ı lık inceleme- 

Tablo 3. Maddelerden al ınan ortalama puanlar ve test tekrar-
test korelasyonlar ı  

No Ortalama Standart sapma Tekrar test (r) 

I. 2.9840 1.3220 .4637 
2. 1.9281 1.1536 .5196 
3. 2.9840 1.2425 .5433 
4. 2.1856 1.2789 .4863 
5. 3.0459 1.4310 .4660 
6. 1.2934 .7535 .3462 
7. 1.8623 1.2012 .5977 
8. 1.8064 1.1952 .4777 
9. 2.7445 1.1877 .5364' 
10. 2.1178 1.2297 .5241 
11. 2.3313 1.3719 .4592 
12. 1.4970 .9811 .4487 
13. 1.6826 1.0588 .3963 
14. 1.6806 1.1108 .3478 
15. 3.8882 1.2584 .4986 
16. 2.4571 1.4466 .5642 
17. 1.8343 1.2753 .3693 
18. 1.9880 1.3341 .4124 
19. 2.0120 1.3461 .4302 
20. 2.6527 1.6060 .6577 
21. 1.6267 1.0575 .4575 
22. 2.6487 1.3595 .4763 
23. 2.9521 1.3152 .5322 
24. 2.6567 1.4703 .5886 
25. 2.0699 1.2398 .4474 

si Cronbach alfa yöntemine göre yap ı ldığı nda oc=0.83 
civarmda yüksek düzeyde bir iç tutarl ı lık katsay ı sı  
elde edilmektedir. Her bir maddenin ölçek toplam 
puan ı  ile korelasyonuna bakıldığı nda 1, 12, 15 ve 20 
numaralı  maddelerin toplam puanla korelasyon kat-
sayı ların ın bir maddeyi ölçekte tutmak ölçütü olarak 
genellikle benimsenen 0.3'ten küçük oldu ğu gö-
rülmektedir (Tablo 2). 

Toplam puanda test tekrar-test korelasyonu r=0. 
8172 (p<0.0001) olup iyi düzeydedir. Tek tek mad-
delerin korelasyonları  ise 0.35-0.66 aras ında değ iş -
mektedir (Tablo 3). 

Ölçüt bağı ntı lı  geçerlilik (uyum geçerlili ğ i) için Spi-
elberger'in Sürekli Kayg ı  Ölçeğ i (ÇSKÖ) ile kore-
lasyona bakı lmış tır. ÇESFÖ'nün ÇSKÖ ile korelas-
yonu r=.6343 düzeyindedir (p<0.0001). ÇSAÖ-Y ile 
korelasyon ise r=0.69 (p<0.0001) olup daha yüksek-
tir. ÇESFÖ'nün uyum geçerlili ğ inin yeterli düzeyde 
olduğu görülmektedir. 

Ölçeğ in geçerliliğ ini göstermek amac ıyla kliniğ e 
başvuran ve sosyal fobi tan ısı  alan 13 çocu ğ a ve ça- 
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Tablo 4. Değ iş ik ölçeklerin sosyal fobi olgular ın normal 
kontrol grubundan ay ı rt etme yetenekleri 

Olgu Kontrol Z (t) değeri p değ eri 

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 
ÇESFÖ 88.5i-9.9 60±14.5 -4.2 <0.0001 

İki grubun yaş ları  t testiyle ölçek puanları  Mann-Whitney U 
testiyle karşı laş tırılm ış tı r. 

lış manın yürütüldüğü okuldaki öğ renciler aras ından 
daha önce testi yamtlanmam ış  16 kiş iye ölçek birey-
sel olarak verilmi ş tir. Bu öğ renciler aynca ÇSKE, 
ÇSAÖ-Y ve ÇDÖ ölçeklerini de doldurmu ş lardır. 
Tabloda da görüldüğü gibi ÇDÖ puan ı  aç ısmdan iki 
grup farkl ı  bulunmamış tır. Genel kayg ı  düzeyini 
ölçen ÇSKE puan ı  bakımından ise iki grup aras ında 
anlaml ı  farkl ılık vard ır. Anlamlı lığı  belirleyen de-
ğerlere bak ı ldığı nda ÇESFÖ'nün iki grubu en iyi 
ayırdeden ölçek oldu ğu görülmektedir (Tablo 4). 

TARTIŞ MA 

Bu bulgular eş liğ inde Çapa Çocuk ve Ergenler için 
Sosyal Fobi Ölçeğ inin yeterli geçerliliğe ve güveni-
lirliğe sahip olduğu söylenebilir. Ölçeğ in yüksek bir 
iç tutarl ı lık katsayısına sahip oldu ğu (Cronbach 
a=0.83), toplam püanda test tekrar-test korelasyonu-
nun çok iyi düzeyde oldu ğu (r=0.82) görülmektedir. 
Tek tek maddelerin tekrar test korelasyonlan 0.35- 
0.66 aras ındadır. Toplam puanla korelasyonu 0.3'ün 
altında olan 4 madde vard ır. Ancak bu maddelerin 
korelasyonlan ölçekte tutulmalann ı  mümkün kı-
lacak derecededir (0.25-0.30 aras ında). 

Bazı  ölçekler sosyal anksiyetenin varl ığı nı  belirleye-
bilmekte ama sosyal fobiyi belirlemek için yeterince 
özgül görünmemektedir (36) . Bu nedenle genel ola-
rak sosyal anksiyeteyi de ğerlendiren ÇSAÖ-Y ile bu 
çalış mada ele alman ÇESFÖ'nün birbirini tamam-
iare' ölçekler olarak kullan ı lması  uygun olur. Elde 
ettiğ imiz sonuçlara göre ÇSAÖ-Y genel olarak ank-
siyeteyi ölçen ÇSKÖ ile sosyal fobi belirtilerini ara ş -
tıran ÇESFÖ'nün aras ında yer almaktadır. ÇSAÖ-
Y'deki maddeler ağı rlıklı  olarak, "olumsuz değ erlen-
dirilme korkusu" ve "sosyal kaçmma ve s ıkıntı " ile 
ilgilidir. Sorular özgül ve iyi belirlenmi ş/belirtilmiş  
durum ya da ortamlarla ilgili olmaktan çok, genel bir 

biliş sel yapıp sorgular niteliktedir. Sosyal anksiye-
teye hemen daima e ş lik eden somatik anksiyete be-
lirtilerine (terleme, yüz k ızarmas ı , çarpıntı , ses titre-

. mesi gibi) hiç yer verilmemiş tir. 

Ayrıca sık karşı laşı lan ve genellikle de bir arada bu-
lunabilen sosyal anksiyete durum ve ortamlanna ili ş -
kin somut sorular (başkalarını n önünde yazı  yazmak, 
birşey yemek ya da içmek, konu şmalara kat ı lmak 
vb) yoktur. ÇESFÖ'de ilgili ya ş  grubundaki ço ğu 
çocuk öğ renci olduğu için özellikle okul ve s ı nı fta 
ortaya ç ıkabilecek belirtilere a ğı rl ık verilmiş tir. 
Maddelerden 10 tanesi do ğ rudan doğ ruya gündelik 
okul ve s ınıf yaş antısmı  ilgilendiren alanlardan se-
çilmiş tir. ÇSAÖ-Y 4.-6. sınıf öğ rencilerine uygulan-
mak üzere tasarland ığı ndan ifadeleri de buna göre 
düzenlenmiş tir. 

ÇESFÖ, hem ifadelerin basit ve anla şı lır olmas ı , 
hem de daha geni ş  bir yaş  grubuna hitap edebilmesi 
düşünülerek haz ırlanmış tır. Ergenlik çağı ndaki öğ - . 

 renciler, içinde çocuk sözcüğünün geçtiğ i ifadeleri 
kendileri için düşünmekte isteksizlik göstermekte-
dirler. Bu yüzden ÇESFÖ'nün uygulanabilece ğ i yaş  
aralığı nın geniş  tutulabilmesi için haz ırlanan ifa-
delerde bu sözcükten kaç ını lmış tır. 

Bazı  yazarlar Türk toplumunda derecelendirilmi ş  se-
çeneklerin yamtlanmas ında yüksek eğ itimli kesimde 
bile sorunlar ç ıktığı nı  ve dörtten fazla basamak kul-
lanı lmamas ının uygun olacağı  görüş ündedirler (31) . 

Ancak ön çal ış ma aşamas ında olsun uygulamada 
olsun öğ rencilerin be ş  dereceli yan ı t verme i ş inde 
güçlük çekmedikleri görülmü ş tür. Maddeleri ya-
nıtlarken yapmalan isteneni anlatman ın çok pratik 
bir yolunun kendi s ınavlarında uygulanan be ş  de-
receli puanlama& oldu ğu gibi, maddenin kendileri 
için doğ ruluk derecesini puanlamalann ı  istemek ol-
duğu görülmüş tür. 

Ölçek için bir kesme puan ı  belirlenmemiş tir. Kesme 
puan ının 90. yüzdelik s ıraya karşı lık gelen puan ola-
rak al ınmas ı  sıklıkla benimsenmektedir. Bu çal ış ma-
daki 500 öğ renci için 90. yüzdelik s ı raya (percentile) 
denk düşen ölçek puanı  76'dır. 

Ergenlikte ki ş inin kendine yönelik dikkatindeki art- 
ma nedeniyle sosyal anksiyetenin de artmas ı  bek- 
lenirken en yüksek anksiyete düzeyleri 6. ve 4. s ı nı f- 
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EK 1: ÇAPA ÇOCUK ve ERGENLER 'ON SOSYAL FOB İ  ÖLÇEĞ I 

Aşağı 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 işaretleyin. Cümlenin size uygunlu ğuna göre o cümleye 1-5 
arasında bir puan verin. Cümledeki ifade size hiç uymuyorsa 1, çok az uyuyorsa 2, bazen uyuyorsa 3, ço ğ u 
zaman uyuyorsa 4, daima uyuyorsa 5'i i şaretleyin. 

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

1 2 3 4 5 
1. Tanımadığı m kiş ilerle konu şmaktan çekinirim. 

2. Başkalanyla konuşurken yüzüm k ızarı r. 
3. Başkalarının önünde yanl ış  birşey yapacağı m diye korkarım. 
4. insanlarla gözgöze gelmekten çekinirim. 

5. Yazı lı  sınavlarda heyecanlan ır ve sıkılınm. 

6. S ını f ark.dAş lanmla konuşmaktan çekinirim. 

7. S ı nı fta tahtaya kallcmaktan rahats ız olurum. 

8. Bildiğ im sorulara bile cevap vermekten kaçannm. 

9. Başkalarının önünde yanl ış  birş ey söyleyeceğ im diye korkarım. 
10.Başkalanyla konu şurken kalbim hızlı  çarpar. 
11.Öğ retmenterle konu şmaktan, onlara soru sormaktan çekinirim. 
12.Başkalanmn önünde yaz ı  yazmak bana zor gelir. 

13.Başkalanyla konuşurken sesim titrer. 

14.Bir şey satın almak, sat ıc ıdan bir şey istemek bana zor gelir. 
15.Sınav sonuçlar ı  açıklan ırken çok heyecanlan ınm. 
16.Derse geç kaldığı mda sınıfa girmek bana zor gelir. 
17.Yoklamalarda s ıra bana gelirken heyecanlan ınm. 
18.Beden eğ itimi derslerinde ya da spor yaparken izlenmekten 

rahats ız olurum. 

19.S ını fta yüksek sesle bir ş ey okumaktan rahats ız olurum. 
20. Okul tuvaletlerine gitmekten rahats ız olurum. 
21. Yaşatan= konu şmalarına katı lmaktan çekinirim.  
22. Başkalarının bana takı lrnasından, şaka yapmas ından rahats ı z 

olurum. 

23. Başkalarının önünde kötü duruma dü şeceğ im diye korkar ı m. 
24. Başkaları nın önünde bir şey yemekten ya da içmekten rahats ız 

olurum. 

25.Çevremdekiler s ıkıntı lı  ya da sinirli olduğ umu düşünecekler 
diye endişelenirim. 
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larda bulunmu ş tur. Lise öğ rencilerinin ölçek puan-
ları  ise ilk ve ortaokul öğ rencilerininicinden belirgin 
biçimde düşüktür. Genel anksiyete ölçe ğ inin ve 
ÇSAÖ-Y'nin de benzer sonuçlar vermesi bu bulgu-
nun istikrarl ı  bir bulgu olduğunu düşündürmektedir 
(18) .  

ÇSAÖ-Y ile kıyaslandığı nda ÇESFÖ'nün daha yük-
sek iç tutarl ı lığ a, daha iyi test tekrar-test korelasyo-
nuna ve madde toplam puan korelasyonlanna, ayr ıca 
daha iyi düzeyde ölçüt bağı ntı lı  geçerliliğe sahip ol-
duğu, sosyal fobik olguları  bu ölçekten daha iyi ay ır-
dedebildiğ i görülmektedir. 

ÇESFÖ sosyal fobinin klinik görünümüne ili şkin 
bilgilerden yararlanarak kaçnulan durumlar ve edim-
ler, sosyal anksiyete s ırasında ortaya ç ıkan fiziksel 
belirtiler ve bu s ıradaki düşünceler hakk ında bilgi 
verecek maddelerden olu ş turulmuş tur. Sosyal fobik-
lerin en çok kaç ındığı  edimler başkalarının önünde 
konuşmak, yemek ve yazmak; en çok kaç ındıklan 
durumlarsa toplant ı lar ve başkalanyla kar şı laşabile-
ceğ i ortamlardır. 

Bu durumlarda en çok ortaya ç ıkan belirtiler çarp ıntı  
yüz kızarmas ı , titreme ve konu şmada teklemedir. En 
sık yaşanan duygularsa s ıkıntı , utanma ve denetimi 
yitirmekten korkmad ır (33) . Sosyal fobikler ba şka ki-
ş ilerle etkile ş imleri sıras ında normal kontrollere 
göre daha az olumlu ve daha çok olumsuz dü şünce 
bildirmektedirler (37) . Beidel, yüksek sesle okuma s ı -
ras ında sosyal fobik çocuklar ın nabız sayı larının 
normallerden daha çok arttığı nı  ve olumsuz düşün-
celerin ortaya ç ıktığı nı  belirlemiş tir (5) . 

Ölçek sosyal fobinin bu çal ış malarca ortaya konan 
bileşenlerine, bir başka deyiş le kaç ınma, olumsuz 
değ erlendirilme korkusu ve fiziksel belirtiler olmak 
üzere üç temel alana ili şkin bilgi verebilmektedir. 
Ölçeğ in değerlendirilmesinde toplam puan ın ya-
nında bir belirtinin "daima" var olduğuna iş aret eden 
"5" yanıtlanna dikkat etmek gerekir. Çocuklarda 
erişkinlerden daha az görülüyor olsa da özgül tip 
sosyal fobi olgular ı  bakımından bu nokta önemlidir 
(t) .  

Burada ortaya konan özellikleriyle ÇESFÖ çocuk ve 
ergenlerde sosyal fobi belirtilerinin ölçümünde kul- 
lanı labilecek geçerli ve güvenilir bir araçt ır. Ölçeğ in 

özelliklerinin daha ayr ıntı lı  olarak belifienebilmesi 
için sonraki çalış malarda yukar ıda an ı lan alanlara 
ilişkin madde kürnelerinin birer alt ölçek olu ş turup 
oluş turmadığı nın araş tırı lması  ve değ iş ik psikiyatrik 
bozukluklarda ölçe ğ in ay ırdedici gücünün s ı nanmas ı  
gerekmektedir. 
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