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ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to examine the psychometric features of 
the Turkish version of  The Nurses' Observation Scale for Geriatric Patients 
(NOSGER), to expose its factor structure and to evaluate its validity and reliability.  
Methods: The study was carried out among 273 residents (180 women, 93 men;
aged 60-96) in a nursing home in Izmir. In the study, the NOSGER, Geriatric
Depression Scale (GDS) and the Standardized Mini-Mental Test (SMMT) were
used as data collection tools. Internal consistency, item-total score correlations
and reliability correlation between the interviewers were calculated to assess the
reliability of the scale.  Its validity was examined by correlation between the
scales. 
Results: Reliability coefficient between the interviewers of the scale, which had a
high internal consistency (0.89), was found to be 0.90. A strong relationship was
observed between the NOSGER memory subscale and the SMMT. In factor analy-
sis of the scale, two factors were acquired and it was confirmed that those two
factors were related to SMMT and GDS. 
Conclusion: IIt was determined that the Turkish version of the NOSGER 
was a valid and reliable tool that could be used in the area. (Archives of 
Neuropsychiatry 2011; 48: 135-9)
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ÖZET 
Amaç: Bu çal›flman›n amac›, Geriatrik Hastalar ‹çin Hemflire Gözlem Ölçe¤i’nin
(GHHGÖ) Türkçe formunun psikometrik özelliklerini incelemek, faktör yap›s›n›
ortaya koymak ve geçerlik ve güvenirli¤ini s›namakt›r.
Yöntemler: Çal›flma, ‹zmir ilinde bir huzurevinde 60-96 yafllar› aras›ndaki, 273 (180
kad›n ve 93 erkek) sakin ile yürütülmüfltür. Çal›flmada veri toplama arac› olarak,
Geriatrik Hastalar ‹çin Hemflire Gözlem Ölçe¤i (GHHGÖ), Geriatrik Depresyon
Ölçe¤i (GDÖ) ve Standardize Mini Mental Test (SMMT) kullan›lm›flt›r. Ölçe¤in
güvenirli¤i için iç tutarl›l›k, madde-toplam puan korelasyonlar› ve görüflmeciler
aras› güvenirlik katsay›s› hesaplanm›flt›r. Geçerli¤i ölçekler aras› korelasyon ile
de¤erlendirilmifltir. 
Bulgular: Yüksek bir iç tutarl›l›¤a (0.89)  sahip olan ölçe¤in, görüflmeciler aras›
güvenirlik katsay›s› 0.90 bulunmufltur. GHHGÖ bellek alt ölçe¤i ile SMMT
aras›nda kuvvetli bir iliflki bulunmufltur. Yap›lan faktör analizi sonucunda iki fak-
tör elde edilmifl ve bu iki faktörün SMMT ve GDÖ ile iliflkili oldu¤u saptanm›flt›r.
Sonuç: GHHGÖ’nin Türkçe formunun alanda kullan›labilecek, geçerli ve güve-
nilir bir araç oldu¤u belirlenmifltir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2011; 48: 135-9)
Anahtar kelimeler: Geriatri hemflireli¤i, hemflire, geçerlik ve güvenirlik, ölçek
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Girifl

Dünyada ve Türkiye’de ortalama yaflam süresinin giderek
uzamas› ve bunun sonucu olarak toplumdaki yafll› nüfusun ge-
nel nüfusa oran›n›n artmas›, geriatrinin önemini de artt›rmakta-
d›r. Ayn› zamanda, yafl›n ilerlemesiyle birlikte anksiyete, de-
mans ve depresyon baflta olmak üzere ruhsal bozukluklar›n gö-
rülme s›kl›¤› da artmaktad›r (1,2). Ancak gerek ruhsal durumda-

ki bu de¤iflikliklerin, yafll›l›¤a atfedilmesi (3,4), gerekse yafll› bi-
reylerin ekonomik ve sosyal  nedenlerden dolay› sa¤l›k bak›m
ve tedavilerini ihmal etmeleri (5), ruhsal bozukluk belirtilerinin
tan›nmas›n› ve dolay›s›yla erken tedaviye bafllanmas›n› engel-
lemektedir. Oysa, bu tablolar›n tan›nmas› ve tedavi edilmesi
toplum ruh sa¤l›¤› için önemlidir. 

Ülkemizde, yafll› bireylere yönelik tedavi ve bak›m hizmetleri,
evde yafll› bireylerin aileleri taraf›ndan ya da huzurevlerinde veya
yafll› bak›m ve rehabilitasyon merkezlerinde yine buralarda çal›-



flan sa¤l›k personeli taraf›ndan yürütülmektedir. Huzurevleri veya
yafll› bak›m ve rehabilitasyon merkezleri her ne kadar özelleflmifl
birimler olsa da, zaman zaman bu birimlerde, do¤rudan geriatrik
tedavi ve bak›m üzerine uzmanlaflm›fl olmayan sa¤l›k profesyo-
nelleri (aile hekimi, hemflire gibi) çal›flabilmektedir. Özellikle bu bi-
rimlerde çal›flan hemflirelerin büyük ço¤unlu¤unun geriatri üzeri-
ne özel bir e¤itim almam›fl olan, lise, önlisans ya da lisans mezu-
nu hemflireler oldu¤u bilinmektedir. Bu durumda, toplumda ve hu-
zurevleri gibi kurumlarda yaflayan yafll› bireylerin psikiyatrik ra-
hats›zl›klar›n›n tan›nmas› ve tedaviye yan›tlar›n›n de¤erlendirme-
sinde kullan›labilecek, aile bireyleri taraf›ndan ya da bu konuda
özel e¤itimi olmayan bir personel taraf›ndan dahi kolayca uygula-
nabilecek araçlar›n gelifltirilmesi önem kazanmaktad›r.

Yafll› bireyler için gelifltirilen psikometrik araçlar›n ço¤u, bilifl-
sel ifllevleri ya da özgül psikiyatrik semptomlar› de¤erlendirmeye
yönelik ve daha ziyade uzmanlaflm›fl bireyler taraf›ndan yorumlan-
maya uygun araçlard›r. Bunlar›n yan› s›ra, ayr›ca günlük yaflam
aktivitelerini de¤erlendiren Demans Derecelendirme Ölçe¤i (De-
mentia Rating Scale) (6) ve Yafll›larda Çok Boyutlu Gözlem Ölçe¤i
[The Multidimensional Observation Scale For Elderly Subjects
(MOSES)] (7) gibi ölçekler bulunsa da, bu ölçekler daha çok orta ve
ileri düzey demans› olan hastalar› de¤erlendirmeye uygundur.
Sa¤l›¤›n korunmas› ve gelifltirilmesi için erken tan›n›n önemi düflü-
nüldü¤ünde, bir hastal›¤› daha erken aflamalar›nda tan›layabilen
ölçeklerin gereklili¤i bir kez daha ortaya konmufl olacakt›r.  

Geriatrik Hastalar ‹çin Hemflire Gözlem Ölçe¤i (GHHGÖ),
Spiegel ve ark (1991) taraf›ndan öncelikle Alzheimer hastal›¤›
olan bireylerde yap›lacak olan çok merkezli ve uluslararas› bir
ilaç çal›flmas› nedeniyle gelifltirilmifltir (8). Bu ölçe¤i gelifltirir-
ken, Spiegel ve ark (1991) yafll› bireyin günlük yaflam aktivitele-
rini ve çevresiyle iliflkisini de¤erlendirebilecek, hem toplumda
hem de kurumlarda yaflayan yafll›larda kullan›labilecek ve aile
bireyleri ya da di¤er bak›m verenler taraf›ndan da kolayl›kla dol-
durabilecek ve kültür farkl›l›¤›ndan etkilenmeyecek bir ölçek
gelifltirmeyi hedeflemifllerdir (8). Bu hedefler do¤rultusunda ge-
lifltirilen GHHGÖ’nin ayr›ca, hastal›k süreci ya da tedaviyle ilifl-
kili de¤iflikliklere de duyarl› oldu¤u gösterilmifltir (9). Ölçek, bu
özellikleri ve kullan›m kolayl›¤› nedeniyle bugün, ilaç çal›flmala-
r›nda yo¤un olarak kullan›lmaktad›r (10,11). 

GHHGÖ bir bireyi, “bellek”, “enstrümental günlük yaflam ak-
tiviteleri (EGYA)”, “özbak›m (veya GYA)”, “duygudurum”, “sosyal
iliflki” ve “davran›fl sorunlar›” olmak üzere alt› alanda de¤erlen-
dirmektedir. Demans, depresyon ve yafll›l›k dönemine ait di¤er
psikiyatrik rahats›zl›klar›n her evresinde de kullan›labilmektedir.
Ancak, ölçek alt boyutlar› Spiegel ve ark (1991) taraf›ndan belir-
lenmifl, ölçe¤in faktör yap›s› incelenmemifltir. Daha sonra 60 has-
tayla yap›lan bir çal›flmada ölçe¤in faktör yap›s› incelenmifl ve
tek bir genel psikopatoloji faktörünün ölçe¤in varyans›n›n %50’si-
ni aç›klad›¤› bildirilmifltir. Ancak, ilk üç alt ölçe¤in (bellek, enstrü-
mental günlük yaflam aktiviteleri ve özbak›m) ve “sosyal iliflki” alt
ölçe¤inin, “duygudurum” ve “davran›flsal bozukluk” alt ölçekle-
rinden ba¤›ms›z olabilece¤ini gösteren bulgular da vard›r (8). 

Bu çal›flman›n amac› GHHGÖ Türkçe formunun psikometrik
özelliklerini incelemek, geçerlik ve güvenirlik çal›flmas›n› yap-
mak ve ayr›ca faktör yap›s›n› ortaya koymakt›r.

Yöntem

Örneklem; çal›flman›n örneklemini, ‹zmir Emekli Sand›¤›
Narl›dere Dinlenme ve Bak›mevi’nde kalan sakinler olufltur-

mufltur. Çal›flma, kurumun “dinç sakin bloklar›” olarak adland›-
r›lan ve kendi öz bak›mlar›n› gerçeklefltirebilen yaklafl›k 350 sa-
kinin kald›¤›, toplam 31 blokta yürütülmüfltür. Kurumda “Geriat-
ri Özel Birimi”nde kalan ve a¤›r demans› ya da ciddi fiziksel so-
runlar› olan hastalar, araflt›rma kapsam›na al›nmam›flt›r. Çal›fl-
man›n yürütüldü¤ü tarihlerde kurumda bulunan ve araflt›rmaya
kat›lmay› kabul eden 60-96 yafllar› aras›nda, 273 (180 kad›n ve 93
erkek) sakin çal›flmaya kat›lmay› kabul etmifltir. Yaklafl›k 30 sa-
kin “anket doldurmak istemedi¤ini veya bunun için zaman› ol-
mad›¤›n›” belirterek çal›flmaya kat›lmay› reddetmifltir.

Araçlar; 
1. GHHGÖ (8,11): GHHGÖ 6 alt boyuttan ve her bir boyutta 5

madde olmak üzere toplam 30 maddeden oluflmaktad›r. Madde-
ler kolay anlafl›lmaktad›r ve ölçekle ilgili bir e¤itime gerek yok-
tur. Maddeler psikotik semptomlar› de¤erlendirmeye yönelik
soru içermemekte, gözlenebilen davran›fllar› ölçmekte ve yo-
rum gerektirmemektedir. Bu özelli¤i nedeniyle hasta yak›nlar›
veya kurumlarda bak›m veren uzmanlaflmam›fl sa¤l›k çal›flanla-
r› taraf›ndan rahatça kullan›labilir. Ölçe¤in düz ve ters madde-
leri vard›r ve düz maddeler “her zaman” 1 puan, “ço¤u zaman”
2 puan, “s›k s›k” 3 puan, “bazen” 4 puan ve “hiçbir zaman” 5
puan olacak biçimde puanlanmaktad›r. Alt ölçek puanlar› 5-25,
toplam ölçek puan› ise 30-150 aras›nda de¤iflmektedir ve yük-
sek puan o alanda sorun oldu¤unu göstermektedir. Ölçek, bir
hastay› en az 2 hafta boyunca gözlemleyen bireyler taraf›ndan
doldurulmaktad›r. 

2. Geriatrik Depresyon Ölçe¤i (GDÖ): Yesavage ve arkadafl-
lar› (1983) taraf›ndan gelifltirilmifltir (12). Yafll›l›k ça¤›nda dep-
resyonun de¤erlendirilmesinde yayg›n olarak kullan›lan bir öz-
bildirim ölçe¤idir. GDÖ 30 sorudan oluflmaktad›r ve Ertan ve
Eker (2000) taraf›ndan Türkçe’ye uyarlanm›flt›r (13). GDÖ’de 14-
16 puan aral›¤› depresyon de¤erlendirmesi için eflik olarak öne-
rilmifltir. Bu çal›flmada, özgüllü¤ü art›rmak için 16 ve üzeri puan
alan sakinler depresif kabul edilmifltir.   

3. Standardize Mini Mental Test: (SMMT): Folstein ve arka-
dafllar› (1975) taraf›ndan gelifltirilmifltir (14). Bu test, uluslarara-
s› alanda en yayg›n olarak kullan›lan biliflsel bir testtir ve uygu-
lamas› kolayd›r. Genel olarak biliflsel düzeyi saptamakta kulla-
n›lan bu test de, hafif demans› saptamak için kullan›lan eflik de-
¤eri 23/24’dür (15). Bu çal›flmada, 24 ve alt› puan alan sakinler
biliflsel bozuklu¤u var olarak kabul edilmifltir. ‹fllemin güvenirli-
¤ini art›rmak için bu de¤erlendirmeye en az›ndan ortaokul me-
zunu olan sakinler al›nm›flt›r. 

Uygulama; Öncelikle Rene Spiegel’in izniyle ölçe¤in ‹ngiliz-
ce’den Türkçe’ye çevirisi yap›lm›flt›r. Ölçe¤in yap›lan Türkçe
çevirisi, iyi derecede ‹ngilizce bilen 3 kifli taraf›ndan tekrar ‹ngi-
lizce’ye çevrilmifltir. Daha sonra ölçek orijinal haliyle karfl›laflt›-
r›larak, çeviriye son hali verilmifltir. 

GHHGÖ, kuruma “Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Hemflireli¤i”
ders uygulamas› için gelen 120 hemflirelik ö¤rencisi taraf›ndan
2 haftal›k gözlem sonras›nda doldurulmufltur. Çal›flman›n ama-
c›na uygun olarak, ö¤rencilere iki ö¤retim eleman› taraf›ndan
ölçe¤in nas›l doldurulaca¤›na iliflkin rehberlik yap›lm›flt›r. Ö¤-
renci hemflireler taraf›ndan her bir kat›l›mc›ya  SMMT, GDÖ ve
GHHGÖ uygulanm›flt›r.  Ayr›ca, görüflmeciler aras› güvenirlik
için GHHGÖ 35 sakine 2’fler hemflire taraf›ndan doldurulmufltur.  

Ölçe¤in ve alt ölçeklerin güvenirli¤i, iç tutarl›l›k düzeyi ve
madde-toplam puan korelasyonlar›n›n hesaplanmas›yla de¤er-
lendirilmifltir. Ölçe¤in benzer ölçek geçerli¤i için GDÖ ve SMMT
ile korelasyon katsay›s› incelenmifltir. Ayr›ca GHHGÖ’in depre-
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sif ve biliflsel bozuklu¤u olan sakinlerde, di¤er bireylerden ne
ölçüde farkl›l›k gösterdi¤i araflt›r›lm›flt›r. Ayr›ca, ölçe¤in faktör
yap›s›na da bak›lm›flt›r.  

Verilerin De¤erlendirilmesi; Çal›flman›n verileri SPSS 12.0
ile de¤erlendirilmifltir. Ölçe¤in iç tutarl›l›¤› için, ölçek ve alt öl-
çeklerin Cronbach Alfa (α) puanlar› hesaplanm›fl ve madde top-
lam ölçek ile alt ölçek puanlar› aras›ndaki korelasyonlar ince-
lenmifltir. Ölçe¤in güvenirlik analizlerinde baz› parametreler
normal da¤›l›m göstermedi¤i için Spearman r ve Mann-Whitney
U testi kullan›lm›flt›r. Ölçe¤in ve alt ölçeklerin görüflmeciler ara-
s› güvenirli¤i Spearman r katsay›s›n›n hesaplanmas›yla de¤er-
lendirilmifltir. Ölçe¤in efl ölçeklerle korelasyonu yine Spearman
korelasyon yöntemiyle incelenmifltir. Depresif, biliflsel bozuklu-
¤u olan sakinler ile bozuklu¤u olmayan di¤er sakinlerin ölçek
puanlar› Mann-Whitney U testiyle karfl›laflt›r›lm›flt›r. 

Faktör yap›s› de¤erlendirmesinde, ölçek maddeleri “Temel
Bileflenler” analiziyle incelenmifltir. Ölçe¤in maddelerinin birbi-
riyle iliflkili olmas› beklendi¤i için oblik rotasyon kullan›lm›flt›r. 

Araflt›rman›n Etik Yönü
Araflt›rman›n yürütüldü¤ü huzurevi yöneticilerinden gerekli

uygulama izinleri ve araflt›rmaya kat›lan sakinlerden sözlü ola-
rak onam al›nm›flt›r. 

Sonuçlar

Çal›flmaya kat›lan sakinlerin yafl ortalamas› 76.8±6.9’dur.
Kat›l›mc›lar›n huzurevinde ortalama kalma süreleri 1.9 (1.4) y›l
ve en az ilkokul mezunu olan sakinlerin ortalama e¤itim sürele-
ri 10.2±3.6 y›l olarak saptanm›flt›r (Tablo 1).

Ölçe¤in iç tutarl›l›k katsay›s› 0.89 olarak bulunmufltur. Alt öl-
çeklerin iç tutarl›l›k katsay›lar› 0.48-0.76 aras›nda de¤iflmekte
olup, en düflük iç tutarl›l›k katsay›lar› “Özbak›m” (0.48) ve “Dav-
ran›fl Bozuklu¤u” (0.56) alt ölçeklerinde saptanm›flt›r (Tablo 2).
Alt ölçeklerin toplam ölçek puan›yla korelasyonu 0.56-0.83 ara-
s›nda bulunmufltur (Tablo 3). Toplam puan›n en düflük korelas-
yonu “Davran›fl Bozuklu¤u” alt ölçe¤inde bulunmufltur. Alt öl-

çekler aras›nda de¤iflik oranlarda korelasyonlar bulunmufltur.
Alt ölçekler aras›nda “Davran›fl Bozuklu¤u” alt ölçe¤i di¤erle-
rinden en ba¤›ms›z olan›d›r ve sadece “Duygudurum” ve “Sos-
yal ‹liflki” alt ölçekleri ile kuvvetli korelasyon göstermektedir
(Tablo 4). Tüm ölçek maddeleri ait olduklar› alt ölçeklerle yük-
sek oranda korelasyon göstermifltir. Özbak›m kategorisindeki 7.
madde (0.32) ve davran›fl bozuklu¤u kategorisindeki 23. madde-
nin (0.37) alt ölçek korelasyon katsay›lar› görece daha düflük ol-
makla birlikte yeterli bulunmufltur (r >0.30) (Tablo 3).  

Görüflmeciler Aras› Güvenirlik
Ölçe¤in görüflmeciler aras› güvenirli¤i 0.90 olarak bulun-

mufltur. Alt ölçeklerin görüflmeciler aras› güvenirlik katsay›lar›
0.68-0.89 aras›nda de¤iflmifltir. Bellek, özbak›m ve EGYA kore-
lasyon katsay›lar› 0.80’den fazla bulunurken, en düflük katsay›
davran›fl bozuklu¤u (0.68) alt ölçe¤inde saptanm›flt›r (Tablo 2).

Geçerlilik Çal›flmas›
GHHGÖ’nin “bellek” alt ölçe¤i ile SMMT aras›nda ters yön-

de bir iliflki saptanm›flt›r (r = -0.043). Baflka bir ifade ile ölçekte
bellek sorunu gösterenlerin SMMT de¤erinin küçük oldu¤u
gözlenmifltir. SMMT “davran›fl bozuklu¤u” alt ölçe¤iyle anlaml›
bir iliflki göstermemifltir. GDÖ özellikle GHHGÖ “duygudurum”
alt ölçe¤i ve toplam ölçek puan› ile çok belirgin korelasyon gös-
termifltir (Tablo 2). 

Huzurevi sakinlerinin  40’›nda (%14.7) depresif tablo saptan-
m›flt›r. Depresif gruptaki huzurevi sakinlerinin GHHGÖ toplam
ve tüm alt ölçek puanlar› belirgin derecede yüksek bulunmufl-
tur. Gruplar aras› en büyük fark “duygudurum” alt ölçe¤inde
bulunurken, “bellek” alt ölçe¤inde fark görece daha düflük bu-
lunmufltur (Tablo 4). 

En az ortaokul e¤itimi olan 212 huzurevi sakininden 28’inde
(%13.2) biliflsel bozukluk saptanm›flt›r. Biliflsel bozuklu¤u olan gru-
bun GHHGÖ toplam puan› ve davran›fl bozuklu¤u d›fl›ndaki tüm alt
ölçek puanlar› anlaml› derecede yüksek bulunmufltur. Gruplar ara-
s› en büyük fark bellek alt ölçe¤inde saptanm›flt›r (Tablo 4). 

Faktör Analizi Çal›flmas› 
Temel bileflenler analizi sonras› özde¤eri biri aflan sekiz fak-

tör saptanm›flt›r. Faktörlerin özde¤erleri s›ras›yla 7.6, 2.1, 2.0,
1.7, 1.3, 1.3, 1.2, 1.1 olarak hesaplanm›flt›r. Birinci faktör varyan-
s›n %25.3’ünü aç›klam›flt›r. Ancak, maddelerin tutarl› bir anlam
oluflturacak flekilde da¤›lmad›¤› gözlenmifltir. Scree testi 2 fak-
törlü bir çözümü desteklemifltir. Sadece ilk üç model, ölçek için

Tablo 1. Sakinlerin sosyo-demografik özellikleri

Sosyo-demografik Özellikler Say› %
CCiinnssiiyyeett
Kad›n 180 65.9
Erkek 93 34.1
YYaaflfl
60-69 42 15.4
70-79 124 45.4
80-89 98 35.9 
90 ve üstü 9 3.3
EE¤¤iittiimm  DDuurruummuu
‹lkokul 61 22.3
Ortaokul 43 15.8
Lise 100 36.6
Fakülte ve üzeri 69 25.3
HHuuzzuurreevviinnddee  KKaallmmaa  SSüürreessii
1 y›ldan k›sa 62 22.7
1-2 y›l 114 41.8
3-4 y›l 97 35.5
TTOOPPLLAAMM 227733 110000..00

Tablo 2. GHHGÖ’nin görüflmeciler aras› güvenirlik, iç tutarl›l›k ve efl ölçek
geçerlik verileri 

GHHGÖ GHHGÖ SMMT GDÖ
Görüflmeciler aras› ‹ç Tutarl›l›k

Güvenirlik (Spearman r) (Cronbach Alfa)
Bellek 0.83** 0.72 -0.43** 0.31**
EGYA 0.89** 0.68 -0.33** 0.37**
Özbak›m 0.82** 0.48 -0.17* 0.27**
Duygudurum 0.75** 0.73 -0.23** 0.63**
Sosyal iliflki 0.74** 0.76 -0.18* 0.33**
Davran›fl bzk. 0.68** 0.56 -0.07 0.28**
TOPLAM 0.90** 0.89 -0.34** 0.50**
**<0.001, *<0.01
GHHGÖ: Geriatrik Hastalar ‹çin Hemflire Gözlem Ölçe¤i
SMMT: Standardize Mini Mental Test
GDÖ:Geriatrik Depresyon Ölçe¤i
EGYA: Enstrümental Günlük Yaflam  Aktiviteleri
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yorumlanabilir sonuçlar vermifl ve ölçek maddelerini büyük öl-
çüde d›fllamam›flt›r (Tablo 5). Tek bir genel psikopatoloji faktörü
davran›fl bozuklu¤u maddelerini yans›tmazken, 3 faktörlü çö-
zümde sosyal iliflki altölçe¤i herhangi bir faktöre yüklenmemifl-
tir. ‹ki faktörlü çözümde, 2. faktör “duygudurum” ve “davran›fl
bozuklu¤u” alt ölçek maddelerini içermifltir.

Temel bileflenler analizi GHHGÖ için, biliflsel, GYA ve di¤er
davran›flsal de¤iflkenleri yans›tan bir genel psikopatoloji faktö-
rü ve biliflsel ifllevlerden ba¤›ms›z olan bir davran›fl faktörü ol-
mak üzere ikili faktör yap›s›n› desteklemifltir. Bu iki faktörün te-
mel bileflenler analizinden regresyonla elde edilen puanlar›n›n,
SMMT ve GDÖ ile korelasyonu incelendi¤inde, yorumumuzu
destekledi¤i gözlenmifltir. Genel psikopatoloji faktörü hem
MMT (r=-0.35, p=0.001) hem de GDÖ (r=0.28, p=0.001) ile düflük
düzeyde iliflkili bulunmufltur. Davran›fl faktörü, GDÖ ile orta de-
recede bir iliflki gösterirken (r=0.56, p=0.001), SMMT ile zay›f bir
iliflki göstermifltir (r=0.13, p=0.03).    

Tart›flma

Bu çal›flmada, geriatrik psikiyatri alan›nda ve demansa yö-
nelik tedavi giriflimleriyle ilgili çal›flmalarda en yayg›n kullan›lan
ölçeklerden biri olan GHHGÖ’nin, Türkçe formunun huzurevi
popülasyonunda geçerlik-güvenirlik çal›flmas› yap›lm›fl ve ayr›-
ca faktör yap›s› incelenmifltir. 

GHHGÖ Türkçe formunun “Özbak›m” ve “Davran›fl Bozuklu-
¤u” alt ölçeklerinin iç tutarl›l›¤› k›smen yeterli olmakla birlikte,

ölçek bütününe iliflkin iç tutarl›l›¤›n yeterli oldu¤u saptanm›fl ve
ölçe¤in güvenirli¤inin kabul edilebilir düzeylerde oldu¤una ka-
rar verilmifltir. Alt ölçekler aras› korelasyonlar genel olarak da-
ha önceki çal›flmalarda bulunan de¤erlere çok benzer bulun-
mufltur. Tüm maddelerin ait olduklar› alt ölçek puan› ile korelas-
yonunun yeterli düzeyde oldu¤u saptanm›flt›r. “Davran›fl bozuk-
lu¤u” alt ölçe¤inin “sosyal iliflki” ve “duygudurum” d›fl›ndaki alt
ölçeklerle korelasyonu daha önceki çal›flmalara benzer flekilde
düflük bulunmufltur. Özbak›m alt ölçe¤inin iç tutarl›¤›n›n ve alt
ölçek skorunun maddelerle korelasyonunun görece düflük ol-
mas›n›n, çal›flma örnekleminde 7. sorudaki (gaita inkontinas›)
gibi sorunlar›n s›k görülmemesiyle ilgili oldu¤u düflünülmüfltür.
Ölçe¤in görüflmeciler aras› 0.90 gibi yüksek bir güvenirli¤e sa-
hip oldu¤u gösterilmifltir. Alt ölçeklerin görüflmeciler aras› gü-
venirlik katsay›lar›, daha önce 32 kifli (11) ve 55 kifli (8) ile yap›-
lan örneklem sonuçlar›yla oldukça benzer bulunmufltur. Brun-
ner ve Spiegel taraf›ndan yap›lan çal›flmada “davran›fl” (r=0.53)
ve “duygudurum” (r=0.60) alt ölçekleri için korelasyon katsay›-
lar› daha düflük bulunmufltur (11). Bu durumun, söz konusu ça-
l›flmada depresif yak›nmalar› ve davran›fl sorunlar› olan birey
say›s›n›n az olmas›yla ilgili oldu¤u kan›s›na var›lm›flt›r (8,16). Bi-
liflsel ifllevlerle daha çok ilgili olan ilk üç alt ölçe¤in görüflmeci-
ler aras› güvenirli¤i, önceki çal›flmalardakine benzer olarak da-
ha yüksek bulunmufltur.     

GHHGÖ puanlar›n›n, biliflsel bozuklu¤u ve depresyonu olan
sakinleri, di¤er bireylerden ay›rd›¤› gösterilmifltir. Gruplar aras›
fark, beklendi¤i üzere, biliflsel bozukluk için “bellek” alt ölçe-

Tablo 3. GHHGÖ alt ölçekler aras› spearman korelasyon katsay›lar›

EGYA Özbak›m Duygudurum Sosyal ‹liflki Davran›fl Bozuklu¤u GHHGÖ Toplam

Bellek 0.50* 0.45* 0.40* 0.47* 0.25* 0.69*

EGYA 0.54* 0.57* 0.62* 0.28* 0.83*

Özbak›m 0.38* 0.40* 0.26* 0.62*

Duygudurum 0.58* 0.49* 0.80*

Sosyal ilifli 0.43* 0.83*

Davran›fl bzk. 0.56*

*<0.01
GHHGÖ: Geriatrik Hastalar ‹çin Hemflire Gözlem Ölçe¤i
EGYA: Enstrümental Günlük Yaflam  Aktiviteleri

Tablo 4. Depresif ve biliflsel bozuklu¤u olanlar›n olmayanlar ile GHHGÖ puanlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›

Biliflsel bzk var Biliflsel bzk yok Depresyon var Depresyon yok

n=28 n=184 n=40 n=233

Ortalama (ss) Ortalama (ss) z p Ortalama (ss) Ortalama (ss) z p

Bellek 11.4 (3.6) 7.4 (2.8) 5.6 <0.001 9.2 (3.7) 7.9 (3.1) 2.7 0.006

EGYA 13.8 (4.0) 9.7 (3.0) 4.6 <0.001 13.1 (4.7) 10 (3.8) 4.0 <0.001

Özbak›m 7.6 (2.5) 6.0 (2.0) 4.0 <0.001 7.5 (3.1) 6.1 (1.9) 3.3 0.001

Duygudurum 12.6 (3.2) 10.1 (3.8) 3.6 <0.001 15.8 (3.9) 9.7 (3.1) 7.8 <0.001

Sosyal iliflki 12.6 (3.6) 10.0 (4.1) 3.3 0.001 13.4 (5.0) 9.8 (3.7) 4.4 <0.001

Davran›fl bzk. 7.8 (2.6) 7.0 (1.9) 1.6 0.11 8.6 (3.6) 6.9 (1.9) 3.6 <0.001

Toplam 65.8 (12.3) 50.3 (13.7) 5.3 <0.001 67.7 (18.3) 50.4 (12.8) 5.8 <0.001

EGYA: Enstrümental Günlük Yaflam  Aktiviteleri
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¤inde, depresif grup için “duygudurum” alt ölçe¤inde daha be-
lirgin bulunmufltur. Wahle ve arkadafllar› (1996) da benzer bir
flekilde, GHHGÖ’nin sa¤l›kl› yafll›, depresyonu olan ve demans›
olan yafll›larda farkl›l›k gösterdi¤ini bildirmifllerdir (16). Bu so-
nuçlar ölçe¤in yap› geçerli¤ini desteklemektedir. 

Ölçe¤in daha önce 60 kiflilik bir örneklemde yap›lan faktör
analizi, ölçek için tek faktörlü bir yap› önermifltir (11). Ancak
Wahle ve arkadafllar› (1996) alt ölçeklerin birbirleriyle iliflkisini in-
celediklerinde “bellek”, “EGYA”, “özbak›m” ve “sosyal iliflki” pu-
anlar›n›n, ölçtükleri davran›flsal özellikler d›fl›nda ortak bir “bilifl-
sel korunmuflluk” faktörüyle iliflkili oldu¤unu öne sürmüfllerdir
(16). Bu çal›flma örnekleminde iki faktörlü bir çözümün ölçe¤in
yap›s›n› daha iyi aç›klayabildi¤i görülmüfltür. Bu sonuç, Spiegel
ve arkadafllar›n›n ikinci görüflleriyle uyumlu bulunmufltur. Birinci
faktörün hem biliflsel bir ölçek SMMT, hem de GDÖ ile iliflkili ol-
mas›, ikinci faktörün ise GDÖ ile güçlü korelasyon göstermesi bu
görüflü do¤rulamaktad›r. ‹lk çal›flmada yaln›zla tek bir faktör göz-
lenmesi, çal›flman›n örneklem küçüklü¤üyle iliflkili olabilece¤i gi-
bi, örneklem farkl›l›klar›yla da aç›klanabilir. Ölçe¤in, orta veya

a¤›r demans hastalar›na, depresyondaki ya da sa¤l›kl› bireylere
uygulanmas›, farkl› faktör yap›lar› ortaya koyulmas›na neden ol-
mufl olabilir. Çünkü “sosyal iliflki” puan› sadece birinci faktörden
de¤il, depresif bulgular›n ve davran›fl bozukluklar›n›n olmas›ndan
etkilenen, kar›fl›k bir gösterge özelli¤i göstermektedir. 

Bu çal›flman›n güçlü yanlar›ndan biri örneklem say›s›n›n gö-
rece iyi olmas›d›r. Psikopatolojisi oldu¤u varsay›lan iki gruba,
ölçek kesme puanlar›yla tan› konmas› çal›flman›n bir eksikli¤i-
dir. Ayr›ca, araflt›rma örnekleminde kad›n-erkek oranlar›n›n
benzer olmamas› araflt›rman›n k›s›tl›l›¤›d›r. Ölçe¤in orta ve a¤›r
demans› olan hastalara uygulanmas› ve tedaviye yan›t› sapta-
madaki duyarl›l›¤›n›n s›nanmas› yararl› olacakt›r. 

Sonuç olarak, GHHGÖ’nin Türkçe formunun geçerli ve güveni-
lir oldu¤u ve bu çal›flma örnekleminde iki faktörlü bir çözümün öl-
çe¤in yap›s›n› daha iyi aç›klayabildi¤i belirlenmifltir. Bu sonuç do¤-
rultusunda, ölçe¤in kurumlarda, geriatrik psikiyatri ve tedavi çal›fl-
malar›nda kullan›labilecek, kapsaml› yap›s› ve kullan›m kolayl›¤› ne-
deniyle de¤erli bir ölçek oldu¤u düflünülmektedir.
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Tablo 5. GHHGÖ’nin madde alt ölçek puan korelasyon katsay›lar› ve temel
bileflenler analizine göre faktör yükleri

Alt ölçek Madde Alt ölçek ‹ki faktör
korelasyonu Genel Genel Davran›fl

Bellek 8 0.78 0.59 0.66 0.01
12 0.71 0.41 0.42 0.02
16 0.65 0.51 0.61 0.09
22 0.76 0.67 0.64 0.11
27 0.55 0.29 0.24 0.09

EGYA 2 0.69 0.50 0.53 0.01
6 0.49 0.62 0.61 0.01
9 0.71 0.59 0.70 -0.01

11 0.81 0.56 0.48 0.17
19 0.48 0.57 0.56 0.07

Özbak›m 1 0.59 0.52 0.72 -0.22
7 0.32 0.32 0.26 0.11

14 0.77 0.55 0.52 0.09
18 0.40 0.06 0.08 0.03
24 0.55 0.30 0.10 0.29

Duygudurum 3 0.64 0.31 -0.20 0.72
10 0.59 0.34 -0.10 0.63
13 0.77 0.59 -0.01 0.83
25 0.77 0.65 0.33 0.50
28 0.67 0.65 0.56 0.20

Sosyal iliflki 5 0.74 0.59 0.51 0.16
17 0.73 0.66 0.76 0.07
21 0.76 0.66 0.53 0.24
26 0.64 0.54 0.25 0.44
29 0.65 0.60 0.34 0.41

Davran›fl 4 0.60 0.35 0.01 0.62
bozuklu¤u 15 0.69 0.54 0.30 0.37

20 0.57 0.26 0.04 0.33
23 0.37 0.20 0.06 0.21
30 0.49 0.26 0.18 0.28

EGYA: Enstrümental Günlük Yaflam  Aktiviteleri
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