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ABS TRACT

introduction: The purpose of the present research is to compare the Turkish translations 
of school and home versions of the Scales for Diagnosing Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder (SCALES) developed by Ryser and McConnell with respect to age and gender 
and to examine the correlation between the two scales.
Met hod: The research was conducted with 102 teachers and parents of 891 children 
aged between  5.0 and 14.11 years. 656 scale forms of parents returned to us were 
included in the study. The teachers filled in teacher information form, child information 
form, SCALES-School Rating Scale and the Turkish version of Conners’ Teacher Rating 
Scale. The parents filled in family information form, child information form and SCALES-
Home Rating Scale and the Turkish version of the Conners’ Home Rating Scale.
Re sults: When SCALES-Home Rating Scale and SCALES-School Rating Scale scores 
of each age group were compared using t-test, it was observed that the difference in 
all sub-scale scores in the 5-9 age group was significant and it was also observed that 
in the 10-13 and 13+ age groups, the difference was significant only in the hyperactivity 
field. The correlation between SCALES-School Rating Scale and SCALES-Home Rating 
Scale was investigated. The correlation between sub-scales measuring the same 
abilities was found to be between 0.1 and 0.26.  
Conc lu si on: We assume that the Turkish version of the SCALES is a valid and 
reliable  instrument for diagnosing ADHD. Since SCALES-Home Rating Scale scores 
were higher than SCALES-School Rating Scale scores and the correlation between 
the two scales was low, we assume that the objectivity of parents’ ratings was 
limited.. Future validity studies on diagnosed children are needed. (Arc hi ves of  
Neu ropsy chi atry 2014; 51: 195-204) 
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ÖZET 
Giriş:  Bu araştırmanın amacı; Ryser ve McConnell’ın geliştirmiş olduğu SCALES-Scales 
for Diagnosing Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder okul formu ve ev formunun 
Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliklerinin belirlenmesi, yaş ve cinsiyet açısından 
karşılaştırılması ve iki ölçek arasındaki korelasyonunun incelenmesidir.
Yön tem : Araştırma 5,0-14,11 yaş grubundaki 891 çocuğun 102 öğretmeni ve anne 
babaları ile gerçekleştirilmiştir. Anne baba ölçeklerinden geri dönen 656 tanesi 
çalışmaya alınmıştır. Öğretmenler, Öğretmen Bilgi Formu, Çocuk Bilgi Formu, SCALES-
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu-Okul Derecelendirme Ölçeği (SCALES-ODÖ) 
ve Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği Türkçe formlarını doldurmuştur. Anne 
babalar; Aile Bilgi Formu, Çocuk Bilgi Formu ile SCALES -Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 
Bozukluğu- Ev Derecelendirme Ölçeği (SCALES-EDÖ) ve Conners Ev Derecelendirme 
Ölçeği Türkçe formlarını doldurmuştur. 
Bul gu lar: SCALES-ODÖ ve SCALES-EDÖ’de yaşlara ait puanlar t-testi ile 
karşılaştırıldığında, 5-9 yaş aralığında tüm alt ölçeklerdeki farkın anlamlı olduğu, 10-13 
ve 13+ yaş grubunda sadece hiperaktivite alanındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür. 
SCALES-ODÖ ve SCALES-EDÖ arasındaki korelasyon incelenmiştir. Ölçeklerin aynı 
becerileri ölçen alt ölçekleri arasındaki korelasyon 0,1 ile 0,26 arasında bulunmuştur.
So nuç: Çalışma, ölçeğin Türkçe versiyonunun DEHB’yi taramak amacıyla 
kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu düşündürmüştür. SCALES-
EDÖ puanlarının ODÖ puanlarından yüksek olması dolayısıyla iki ölçek arasında 
korelasyon düşük bulunmuş, bu durum ailelerin değerlendirmelerinde objektif olma 
konusunda sınırlılıkları olduğunu düşündürmüştür. Tanı koyulmuş çocuklarla yapılacak 
çalışmalarla da ölçeğin geçerliliğinin kanıtlanması gerekmektedir. (Nö rop si ki yat ri   
Ar fli vi 2014; 51: 195-204)
Anah tar ke li me ler: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, tanılama, derecelendirme 
ölçeği
Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir. 
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Giriş

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) en genel tanımı 
ile dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ana belirtileriyle 
ortaya çıkan çocukluk çağında en sık görülen bozukluklardan 
biridir (1,2,3,4,5). 

APA (2000) okul çağı çocuklarının %3-7’sinde DEHB olduğunu 
açıklamaktadır. Farklı bir çalışmada bu oran %5-10 şeklinde 
ifade edilmektedir (7). Amerika’da genel eğitim sınıflarında 2,5-
4 milyon çocuğun DEHB tanısı aldığı belirtilmiştir (8). Polanczyk, 
Silva de Lima, Horta, Biederman ve Rohde (2007) dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite bozukluğunun yaygınlığı ile ilgili 102 çalışmanın 
kapsamlı bir incelemesini yaptıkları çalışmada dünya çapında 
toplu yaygınlık oranını %5,29 olarak hesaplamışlardır. Diğer yaygın 
tahminler %3 ile %5’tir (10). Ayrıca, kliniğe sevklerin %40’ından 
fazlasının dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğu 
bildirilmiştir (11). Ülkemizde okul dönemi çocuklarının %3-6’sında 
DEHB olduğu tahmin edildiği ve yurt dışında yapılan çalışmalara 
benzer olarak erkek çocuklarda kız çocuklara göre daha yaygın 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (12). Ülkemizde yapılan diğer bir 
çalışmada kentsel kesimdeki yaygınlığın % 5 olduğu belirlenmiştir 
(13). 

Cinsiyete göre DEHB’nin yaygınlığı incelendiğinde kızlara 
oranla erkek çocuklarda üç kat daha fazla görüldüğü bulunmuştur 
(14). Bununla birlikte bir başka çalışmada, aslında kızların 
erkeklerle benzer oranlarda DEHB’ye sahip olduklarını ancak 
kızlarda belirtilen şiddetin erkeklere göre daha az olduğu için 
fark edilmediklerini ve daha az sıklıkta tanı aldıklarını belirtilmiştir 
(15). Bir başka araştırmada bu durum, kızlarda DEHB’sinin daha 
çok bilişsel zorluklar ve dikkatsizlik şeklinde seyretmesi ve 
dürtüselliğin daha az rastlanması nedeniyle DEHB’nin gözden 
kaçırıldığı şeklinde açıklanmaktadır (16). Kaplan ve Sadock (2004) 
tanımda yer alan dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik 
belirtilerinin okul ve ev gibi iki veya daha fazla ortamda görülmesi 
gerektiğini vurgulamışlardır. DSM-IV-TR’ye göre de belirtilerin 
farklı ortamlarda görülüyor olması ve farklı kişilerce gözlemleniyor 
olması gerekmektedir (6).

DEHB değerlendirme ölçekleri çocuğun farklı ortamlarda, 
farklı kişilerce değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. 
Ülkemizde DEHB olan çocukların değerlendirmelerine yönelik 
ölçek sayısı oldukça sınırlıdır. Turgay Yıkıcı Davranım Bozukluğu 
Tarama Ölçeği DEHB ve KOKGB’ye ilişkin ailelere sunulan bir 
ölçektir (18). 

Hacettepe Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeği’de, DEHB’ye 
sahip olan çocukları belirlemek amacıyla anne ve babalara yönelik 
olarak hazırlanmış ölçeklerden biridir. Öktem ve Semerci (1998) 
üç grup (DEHB tanısı almış olanlar, psikolojik belirtiler görülen 
çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklar) üzerinde DEHB için 
belirli belirtilerin değerini incelemişlerdir. Ölçeğin DEHB olan 
çocukları belirlemede, tanı koyulmasında, tedavinin izlenmesinde 
güvenilir bir ölçek olduğu belirtilmiştir (19).

Bu ölçekler arasında en sık kullanılanları Conners Öğretmen 
Derecelendirme Ölçeği (CÖDÖ) ve Conners Ev Derecelendirme 
Ölçeği (CEDÖ) formlarıdır (20,21,22,23). CÖDÖ’nün ülkemizde 
kullanımı amacıyla, Şener, Dereboy, Dereboy ve Sertcan (1995) 
tarafından ölçeğin Türkçe uyarlaması yapılmıştır. Çalışmada 
elde edilen yüksek Cronbach alfa değeri ve madde-toplam 

korelasyonları ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğunu ortaya 
koymuştur. Gözlenen faktörlerin orijinal alt-ölçeklerin madde 
içeriğiyle ne oranda uygunluk gösterdiği, alt-ölçeklerin ülkemiz 
koşullarına uyarlanması gerekip gerekmediği ve sosyodemografik 
değişkenlerin değerlendirmeler üzerindeki etkisi konularının 
tekrar araştırılması gereği duyulmuştur. Veriler tüm orijinal alt-
ölçekler üzerinde ülkemiz koşulları göz önüne alınarak kimi 
uyarlamalara gidilmesinin zorunlu olduğunu düşündürmüştür (24).

Dereboy ve ark.’nın (2007) Conners Kısa Form Öğretmen 
ve Ana Baba Derecelendirme Ölçekleri’nin geçerliğini 
incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada normal gelişim 
gösteren çocuklardan oluşan örneklemlerin faktör çözümleme 
verilerinin CADÖ-48 için, ölçeklerin yapı geçerliğini destekler 
nitelikte olduğunu bulmuşlardır. Tanı sınıflandırmalarını içeren 
klinik ölçüt puanlarının ilgili alt ölçeklerin madde içeriğinin 
değerlendirilmesinde kullanılması sonucunda CADÖ-48 Ataklık/
Hiperaktivite alt ölçeği dışında tüm alt ölçeklerin uyarlanması 
gerektiği ortaya çıkmıştır (25).

SCALES-Scales for Diagnosing Attention-Deficit / 
Hyperactivity Disorder ise 5 yaş 0 ay ve 18 yaş 11 ay arasındaki 
çocuk ve bireyleri, okul ve ev ortamında değerlendirmek üzere 
hazırlanmış bir ölçektir (26,27). Otuz dokuz soruluk ölçek, ev ve okul 
derecelendirme ölçeklerini içermektedir. Ülkemizde kullanılan 
ölçeklerden farklı olarak ölçekte bulunan 39 madde Dikkatsizlik, 
Hiperaktivite, Dürtüsellik olarak üç alt ölçeğe yerleştirilmiştir. 
Bu maddelerin DSM IV ile karşılaştırılmasını sağlayan ayrı bir 
bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde DSM IV maddelerini karşılayan 
ölçek maddeleri gruplanmıştır. Bu maddeler puanlandıktan sonra 
çocuğun Dikkatsizlik, Hiperaktivite-Dürtüsellik ya da Dikkat 
Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu türlerinden hangisine sahip 
olduğu kolaylıkla görülebilmektedir. 

Ülkemizde bulunan DEHB’yi değerlendirmeye yönelik, 
değerlendirme araçlarının oldukça sınırlı sayıda olduğu 
görülmektedir. Yeni araçların ülkemizde kullanımının sağlanmasının 
yararlı olduğu düşünülmektedir. Yapılan bu çalışmanın amacı, 
kullanımı oldukça kolay olan ve net sonuçlar veren, öğretmen ve 
ebeveyn bilgisine dayalı davranış derecelendirme ölçeklerinden 
Ryser ve McConnell’ın geliştirmiş olduğu SCALES-Scales for 
Diagnosing Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder okul formu 
ve ev formunun Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliklerinin 
belirlenmesi, yaş ve cinsiyet açısından karşılaştırılması ve iki 
ölçek arasındaki korelasyonunun incelenmesidir. 

Yöntem

Örneklem
Araştırma Ankara ili Altındağ, Mamak, Keçiören, Çankaya, 

Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı merkez ilçelerinde 
bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulları 
arasından seçilen dokuz okul ve özel anaokulları arasından 
seçilen altı kurum ve bu kurumlara devam eden 5 yaş 0 ay ve 
14 yaş 11 ay yaş grubundaki 891 çocuğun 102 öğretmeni ve 891 
ebeveyn ile gerçekleştirilmiştir. Ebeveyn/ev ölçeklerinden geri 
dönen 656 tanesi çalışmaya dahil edilmiştir.

Araç
Araştırmada; öğretmen, çocuk ve anne baba bilgi formu, 

SCALES-Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu-Okul 
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Derecelendirme Ölçeği (SCALES-ODÖ) Uyarlaması, SCALES-
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu-Ev Derecelendirme Ölçeği 
(SCALES-EDÖ) Uyarlaması ve Conners Okul Derecelendirme 
Ölçeği (CODÖ) ve Conners Ev Derecelendirme Ölçeği (CEDÖ) 
kullanılmıştır.

Öğretmen Bilgi Formu: Öğretmenlerin meslekte kaçıncı yılları 
olduğu, bulundukları okulda kaç yıldır görev yaptıkları, seçilmiş 
olan sınıfın kaç yıldır öğretmeni olduklarına ilişkin açık uçlu 
sorulardan oluşmuştur.

Çocuk Bilgi Formu: Öğretmenin çocuğu ne kadar süredir 
tanıdığı, çocuğun sınıftaki oturma pozisyonu, arkadaşı olup 
olmadığı, oyunlara katılıp katılmadığı, okula düzenli olarak devam 
edip etmediği konularında bilgileri içeren çoktan seçmeli ve açık 
uçlu sorulardan oluşan bir formdur. Ayrıca DSM-IV-TR’de DEHB 
tanı kriterleri içerisinde bulunan maddeler de öğretmenlerin kolay 
anlayabileceği şekilde düzenlenip forma eklenmiştir.

Anne Baba Bilgi Formu: Anne babanın eğitim durumu, gelir 
durumu, yaşadıkları ev, çocuğun doğum sırası, çevresinde 
hareketli birinin olup olmadığı gibi bilgileri içeren çoktan seçmeli 
soruları içeren bir formdur. 

SCAlES-OdÖ ve SCAlES-EdÖ: SCALES-EDÖ (SCALES-DEHB-
Ev Derecelendirme Ölçeği (SCALES-EDÖ)), 40 maddeden oluşan 
dört noktada derecelendirilmiş Likert tipi bir ölçektir. SCALES-
ODÖ (SCALES-DEHB- Okul Derecelendirme Ölçeği (SCALES-
ODÖ)), orijinalinde 39 sorudan oluşan bir maddesinin kültürümüze 
uygun olmadığı düşüncesiyle aynı beceriyi karşılayacak yeni 
bir madde eklenmiştir. Her maddenin yanında öğretmenlerin 
işaretlemesi için bulunan rakamların (0: Hiçbir zaman, 1: Nadiren, 
2: Sıklıkla, 3: Her zaman) yanı sıra araştırmacının ölçek sonuçlarını 
değerlendirirken kullanması için Dikkatsizlik (DK), Hiperaktivite 
(HP) ve Dürtüsellik (DÜ) şeklinde üç sütun bulunmaktadır. 

Doldurulmuş olan ölçek sonuçlarının araştırmacı tarafından 
değerlendirilmesinde/yorumlanmasında kullanılan ayrı bir form 
bulunmaktadır. Bu form beş bölümden oluşmaktadır: Bu bölümler; 
bireyin (çocuk/adölesan) adı, okulu, sınıfı, test tarihi, doğum tarihi 
ve uygulama yapılan kişinin adı, anne-baba adının bulunduğu 
tanıtıcı bilgi bölümü; ham puan, Standart Puan, Yüzde Puan ve 
Toplam Standart Puanın bulunduğu puan özeti bölümü; puanların 
grafik üzerinde göründüğü puan profili bölümü; sonuçların DSM-
IV-TR tanı kriterlerine göre hangi tip bozukluğa işaret ettiğini 
gösteren DSM-IV-TR sonuçları bölümü; sonuçların yorumlandığı 
ve önerilerde bulunulan bölümdür. 

Madde performanslarının DSM-IV-TR ile karşılaştırılması için 
de ayrı bir form geliştirilmiştir. Bu bölümde araştırmacı DSM-IV-
TR’nin tanı kriterlerini kullanarak ölçeği yorumlamaktadır.

CÖdÖ: Yirmi sekiz sorudan oluşan ölçeğin üç alt ölçeği 
bulunmaktadır. Sorular dörtlü Likert skalası üzerinde 
yanıtlanmaktadır. (0: Hiçbir zaman, 1: Nadiren, 2: Sıklıkla, 3: Her 
zaman). Alt ölçekler olan Dikkat Eksikliği/Edilginlik için sekiz 
soru, Hiperaktivite için altı soru ve Davranım Sorunu için beş 
soru bulunmaktadır. Dikkat Eksikliği/Edilginlik alt ölçeğindeki 
toplam puanlar 18’i, Hiperaktivite alt ölçeğindeki puanlar 16’yı 
ve Davranım alt ölçeğindeki puanlar 18’i geçtiğinde çocuğun 
DEHB’ye sahip olduğundan söz edilmektedir.

CEdÖ: Kırk sekiz sorudan oluşan ölçeğin dört alt 
ölçeği bulunmaktadır. Sorular dörtlü Likert skalası üzerinde 
yanıtlanmaktadır (0: Hiçbir zaman, 1: Nadiren, 2:Sıklıkla, 3: Her 

zaman). Dikkat Eksikliği Faktörünü (DİK) tarayan 5, Hiperaktivite 
Faktörünü (HİP) tarayan 4, Karşı Gelme Bozukluğunu (KGB) 
tarayan 5, Davranım Bozukluğunu (DB) tarayan 11 madde 
bulunmaktadır. DİK alt ölçeğindeki toplam puanlar 5’i, HİP alt 
ölçeğindeki puanlar 6’yı, KGB alt ölçeğindeki puanlar 7’yi ve DB 
alt ölçeğindeki puanlar 18’i geçtiğinde çocuğun DEHB’ye sahip 
olduğundan söz edilmektedir. 

İşlem
Araştırmanın ilk aşamasında ölçeğin dilimize çevirisi için 

İngilizce’ye hakim ve alanda uzman görüşlerine başvurulmuştur. 
Yargıcılardan gelen çeviriler incelenerek ortak bir metin 
oluşturulmuştur. Daha sonra bu form tekrar İngilizce’ye çevrilerek 
özgün ifadeler ile karşılaştırılmıştır. DEHB olan çocuklarla 
çalışan uzmanlardan on dört çocuk psikiyatristi, psikolog ve 
eğitimcinin görüşüne başvurulmuş, her maddeyi anlaşılır olup 
olmadığına dair değerlendirmeleri ve anlaşılır olmayan maddeler 
için önerilerini bildirmeleri istenmiştir. Bu uzmanlardan alınan 
görüşler sonucunda 32. maddenin anlaşılır olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Uzmanlardan gelen ortak görüşler doğrultusunda bu 
madde yeniden anlaşılır olarak düzenlenmiştir. SCALES-EDÖ’de 
2. maddenin de kültürümüze uygun olmadığı düşüncesiyle bu 
maddeyi karşılayacak yeni bir madde de ölçeğe eklenmiştir. 

SCALES-ODÖ ve SCALES-EDÖ’den elde edilen puanlar her 
bir cinsiyet ve yaş grubu için ayrı ayrı t-testi ile karşılaştırılmıştır. 
Ölçeklerdeki cinsiyet ve yaş etkileşimi t-testi ile araştırılmıştır. 
Ölçekler arasındaki ilişkiye korelasyon analizi ile bakılmıştır. 
İstatistiksel analizler SPSS’nin uygun alt programları kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular

Güvenirlik 
SCLAES-ODÖ Alt Ölçeklerine ve Toplam Standart Puanlara 

ait Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının yaş gruplarına göre 
dağılımı incelenmiştir. Buna göre güvenirlik katsayılarının ,92 ile 
,98 arasında olduğu bulunmuştur. SCALES-ODÖ Alt Ölçeklerinin 
ve Toplam Standart Puanların kızlar için güvenirlik katsayıları 
,92 ve ,97 arasında, erkekler için ,93 ile ,97 arasında saptanmıştır. 
SCALES-ODÖ alt ölçekler için standart hata değerlerinin yaşlara 
göre dağılımının 0,44 ile 0,86 arasında değiştiği bulunmuştur. 

SCALES-EDÖ Alt Ölçeklerine ait Cronbach alfa güvenirlik 
katsayılarının yaş gruplarına göre dağılımının ise ,77 ile ,92 
arasında olduğu bulunmuştur. SCALES-EDÖ Alt Ölçeklerinin kızlar 
için güvenirlik katsayıları ise ,78 ve ,91 arasında, erkekler için 
güvenirlik katsayıları ,75 ile ,91 arasında saptanmıştır. SCALES-
EDÖ için ölçmenin standart hata değerlerinin yaşlara göre 
dağılımına bakılmıştır. Alt ölçekler için standart hata değerlerinin 
0,13 ile 0,42 arasında değiştiği bulunmuştur. 

Geçerlik
SCALES-ODÖ alt ölçekleri arasındaki korelasyon incelenmiştir. 

Buna göre; Dikkatsizlik alt ölçeğinin Hiperaktivite alt ölçeği ile 
korelasyonu ,68 olarak saptanmıştır. Dikkatsizlik alt ölçeğinin 
Dürtüsellik alt ölçeği ile korelasyonu ,64 olarak, Hiperaktivite 
alt ölçeğinin Dürtüsellik alt ölçeği ile korelasyonu ise ,91 olarak 
belirlenmiştir.
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SCALES-ODÖ maddelerinin faktör analizine göre faktör yükleri 
incelenmiştir (Tablo 1). Temel bileşenler faktör analizinde Varimax 
rotasyon sonucunda özdeğeri 1’in üzerinde iki faktör ortaya 
çıkmıştır. Faktör 1’in özdeğeri 20,116, faktör 2’nin özdeğeri 4,229 
olarak saptanmıştır. Dikkatsizlik faktörünün açıkladığı varyans 
%32,43, hiperaktivite/dürtüsellik faktörünün açıkladığı varyans ise 
%29,99’dur. Toplamda bu ölçekle tanımlanan özelliğin %62,42’si bu 
araç tarafından açıklanabilmiştir.

SCALES-EDÖ alt ölçekleri arasındaki korelasyon incelenmiştir. 
Buna göre; Dikkatsizlik alt ölçeğinin Hiperaktivite alt ölçeği ile 
korelasyonu ,68 olarak saptanmıştır. Dikkatsizlik alt ölçeğinin, 
Dürtüsellik alt ölçeği ile korelasyonu ,67 olarak, Hiperaktivite 
alt ölçeğinin Dürtüsellik alt ölçeği ile korelasyonu ise ,76 olarak 
belirlenmiştir.

SCALES-EDÖ maddelerinin faktör analizine göre faktör yükleri 
incelenmiştir (Tablo 2). Temel bileşenler faktör analizinde Varimax 
rotasyon sonucunda özdeğeri 1’in üzerinde iki faktör ortaya 
çıkmıştır. Faktör 1’in özdeğeri 13,697, faktör 2’nin özdeğeri 2,340 
olarak saptanmıştır. Dikkatsizlik faktörünün açıkladığı varyans 
%20,21, hiperaktivite/dürtüsellik faktörünün açıkladığı varyans ise 
%19,88’dir. Toplamda bu ölçekle tanımlanan özelliğin %40,09’u bu 
araç tarafından açıklanabilmiştir.

Ancak SCALES-EDÖ’de orijinalinde Hiperaktivite/
Dürtüsellik faktörüne yüklenmiş olan bir madde, düşük bir faktör 
yükü ile (0,36) Dikkatsizlik faktörüne yüklenmiştir. Büyüköztürk 
(2002) faktör yük değerinin 0,45 ya da daha yüksek olmasının 
seçim için iyi bir ölçü olduğunu ancak uygulamada az sayıda 
madde için bu sınır değerin 0,30’a kadar indirilebileceğini 
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Tablo 1. dEHB-OdÖ maddelerinin faktör analizine göre faktör yükleri

Faktör 1 Faktör Faktör2 Faktör

dikkatsizlik Yükü Hiperaktivite/dürtüsellik Yükü
9. Okul çalışmalarına veya ev  ödevlerine kendini vermekte zorlanır ,86 30. Sırasını beklemeden konuşur

14. Yerinde duramaz

,84

,80

29. Ödevlerini düzenleyip oluşturmakta zorlanır ,84 7. Sırasını  bekleyemez (örneğin yemek sırasında veya 
lavaboda)

,80

25. Okuldaki çalışmalara tam olarak dikkatini veremez ,83 28. Sürekli hareket halindedir ,80

19. Kendisine verilen görevleri tamamlamakta güçlük çeker ,82 13. Sessiz bir şekilde oynamakta güçlük çeker ,79

32. İşi ile ilgilenmek yerine boş durur ,79 31. Diğerlerinin dikkatini dağıtacak şekilde gevezelik eder veya 
gürültü yapar

,78

26. Ne istediğini anlasa bile sınıf içinde  ödevlerini yapmak yerine hayallere 
dalar

,79 37. Günlük konuşmalar sırasında diğerlerinin konuşmalarını 
keser

,78

3. Ödevlerinin sadece bir kısmını tamamlar ,78 22. Oyun oynarken sırasını beklemekte güçlük çeker ,78

10. Dikkati kolayca dağılır ,78 17. Uygun olmayan zamanlarda konuşur ,77

21. Birbiri ardına verilen yönergeleri izlemekte güçlük çeker ,77 4. Öğretmenin veya diğerlerinin soruyu tamamlamasını 
beklemeden cevap vermeye çalışır

,77

33. Dikkatsizlik sonucu yaptığı hatalardan dolayı düşük not alır ,77 34. Yönergenizi tamamlamadan soru sorar ,73

1. Verilen ev ödevlerini kaybeder ,74 23. Sunumlsr, törenler veya gösteriler gibi özel olaylar sırasında 
yerinde oturmakta zorlanır

,70

16. Okuldan verilen önemli yazıları eve  götürmeyi veya ana-babasına vermeyi 
unutur

,74 39. Sallanır, kıpırdanır, sırasının kenarına asılır ,70

27. Onunla konuşurken aklı başka  yerdeymiş gibi görünür ,71 15. Nesneleri, veya oyuncakları başkalarının  elinden kapar ,70

5. Sınıfta kendi işine yoğunlaşmak yerine  çevresine bakılır veya başkalarının 
yaptıklarıyla ilgilenir

,69 36. Sınıftan başka bir sınıfa geçerken  koridorda koşturur ,69

11. Bir etkinliği tamamlamadan yeni etkinliğe geçer ,68 2. İzinsiz olarak sınıfta dolaşır ,66

6. Okul esyalarını kaybeder ,61 20. Sosyal ortamlarda başkalarının arasına davetsiz  misafir 
olarak gider

,65

38. Defteri, sırası, çalışma alanı düzensiz ve karma karışıktır ,54 12. Düşünmeden cevap verir ,55

18. Sakinleşmekte veya gevşemekte güçlük çeker ,53

24. Çabuk heyecanlanır ,47

Özdeğer 20,116 Özdeğer 4,229 



199

bildirmiştir. Çalışmamızda düşük bir değerle Dikkatsizlik 
faktörüne yüklenen bu maddenin ölçekten çıkarılması uygun 
olabilir. 

Kriter Tahmin Geçerliği: Ölçeğin ölçmek istediği davranışları 
hangi düzeyde ölçtüğünü görmek için, ülkemizde DEHB’yi ölçmek 
için kullanılan CÖDÖ ve DSM-IV-TR tanı kriterleri ile SCALES-
ODÖ karşılaştırma yapılmıştır. CÖDÖ ile SCALES-ODÖ’nün 
aynı becerileri ölçen alt ölçekleri arasındaki korelasyon 0,84 
ile 0,73 ve DSM-IV-TR ile SCALES-ODÖ’nün aynı becerileri 
ölçen alt ölçekleri arasındaki korelasyon 0,82 ile 0,72 arasında 
bulunmuştur.

SCALES-EDÖ ve CEDÖ ve DSM-IV-TR tanı kriterleri ile yapılan 
karşılaştırmada CEDÖ ile SCALES-EDÖ’nün aynı becerileri ölçen 

alt ölçekleri arasındaki korelasyon 0,64 ile 0,61 ve DSM-IV-TR ile 
SCALES-EDÖ’nün aynı becerileri ölçen alt ölçekleri arasındaki 
korelasyon 0,69 ile 0,63 arasında bulunmuştur.

SCALES-ODÖ ve SCALES-EDÖ’yü karşılaştırmak için; kızların 
SCALES-ODÖ ile SCALES-EDÖ alt ölçeklerinde aldıkları puanlar 
t-testine göre karşılaştırılmıştır (Tablo 3). Buna göre tüm alt 
ölçeklerde iki ortalama arasındaki farkın anlamlı olduğu ortaya 
çıkmıştır.

Erkeklerin SCALES-ODÖ ile SCALES-EDÖ alt ölçeklerinde 
aldıkları puanlar t-testine göre karşılaştırılmıştır (Tablo 4). 
Buna göre hiperaktivite alanında iki ortalama arasındaki farkın 
anlamlı olduğu, dikkatsizlik ve dürtüsellik alanında iki ortalama 
arasındaki farkın anlamlı olmadığı ortaya çıkmıştır.
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Tablo 2. dEHB-EdÖ maddelerinin faktör analizine göre faktör yükleri

Faktör 1 Faktör Faktör 2 Faktör

dikkatsizlik Yükü Hiperaktivite/dürtüsellik Yükü

1. Ev ödevlerini kaybeder. .56 2. Yemek sırasında izinsiz olarak yerinden kalkar. .49

4. Ev ödevlerinin veya ev işlerinin sadece bir ökısmını tamamlar. .48 3. Yemeğini tamamlamadan yerinden kalkar. .46

6. Ev ödevlerine yoğunlaşmak yerine çevresine bakınır veya 
başkalarının yaptıklarıyla ilgilenir.

.67 5. Sizin veya diğerlerinin soruyu tamamlamasınıbeklemeden cevap 
vermeye çalışır.

.59

7. Okul eşyalarını kaybeder. .44 8. Sırasını bekleyemez (Örneğin yemek masasında) .53

9. Parmaklarını, kalemini ya da diğernesneleri masaya vurur. .36 13. Düşünmeden cevap verir. .49

10. Ev ödevlerini veya ev işlerine kendinivermekte zorlanır. .70 14. Sessiz bir şekilde oynamakta güçlük çeker. .58

11. Dikkati kolayca dağılır. .61 15. Yerinde duramaz .70

12. Bir etkinliği tamamlamadan yeni etkinliğe geçer. .57 16. Nesneleri veya oyuncakları başkalarının  
elinden kapar.

.48

17. Okuldan verilen önemli yazıları evegetirmeyi veya size vermeyi 
unutur.

.53 18. Uygun olmayan zamanlarda konuşur. .57

20. Kendisine verilen görevleri tamamlamakta güçlük çeker. .68 19. Sakinleşmekte veya gevşemekte güçlük çeker. .43

22. Birbiri ardına verilen yönergeleri izlemektegüçlük çeker. 
(örneğin;sofraya tabakları, sonra çatalları, sonra kaşıkları götür gibi)

.48 21. Sosyal ortamlarda başkalarının arasına davetsizmisafir olarak girer. .48

26. Okul çalışmalarına tam olarak dikkatine veremez. .70 24. Sunumlar, törenler veya gösteriler gibi özelolaylar sırasında yerinde 
oturmakta zorlanır.

.51

27. Ne istendiğini anlasa bile ev ödevlerini veya ev işlerini yapmak 
yerine hayallere dalar.

.69 25. Çabuk heyecanlanır.

29. Sürekli hareket halindedir.

.46 

.66

28. Onunla konuşurken dinlemiyormuş gibi görünür. .54 31. Sırasını beklemeden konuşur. .76

30. Ev ödevlerini veya diğer okul eşyalarını düzenlemekte zorlanır. .60 32. Diğerlerinin dikkatini dağıtacak şekilde gevezelikeder veya gürültü 
yapar.

.60

33. İşi ile ilgilenmek yerine boş durur. .75 35. Yönergenizi tamamlamadan soru sorar. .53

34. Dikkatsizlik sonucu yaptığı hatalardan dolayı düşüknot alır. 
Düzensiz ve karma karışıktır.

.64 37. Evde koşturur veya evi dağıtır. .58

36. Evde veya okulda kalemlerini ve kağıtlarınıyerine koymaz. .54 38. Günlük karşılıklı konuşmalar sırasında diğerlerinin konuşmalarını keser. .69

39. Masası, çalışma alanı düzensiz ve karma karışıktır. .49 40. Sallanır, kıpırdanır, sandalyesinin kenarına asılır. .49

Özdeğer 13,697 Özdeğer 2.340 
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SCALES-ODÖ ve SCALES-EDÖ’de yaşlara ait puanlar t-testi 
ile karşılaştırılmıştır (Tablo 5). Buna göre 5-9 yaş aralığında tüm 
alt ölçeklerdeki farkın anlamlı olduğu görülmüştür. On-on üç ve 
13+ yaş grubunda sadece hiperaktivite alanındaki farkın anlamlı 
olduğu ortaya çıkmıştır.

SCALES alt ölçeklerinde cinsiyete ait puanlar yaş gruplarına 
göre t-testi ile karşılaştırılmıştır (Tablo 6). Buna göre 5-9 yaş 
grubundaki kızlara ait puanların farkı tüm alt ölçeklerde istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur. Beş-dokuz yaş grubundaki erkeklere 
ait puanların farkı hiperaktivite alt ölçeğinde anlamlı bulunmuş, 
diğer alt ölçekler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır. On-on üç yaş ve 13+ yaş grubunda kız ve erkeklere 
ait puanların farkı hiperaktivite alt ölçeğinde anlamlı bulunurken 
diğer alt ölçeklerde anlamlı bulunmamıştır.

SCALES-ODÖ ve SCALES-EDÖ arasındaki korelasyon 
incelenmiştir (Tablo 7). SCALES-ODÖ ve SCALES-EDÖ’nün aynı 
becerileri ölçen alt ölçekleri arasındaki korelasyon 0,1 ile 0,26 
arasında bulunmuştur.

Tartışma

Bu çalışmada; SCALES-Scales for Diagnosing Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder okul formu ve ev formunun 
Türkçe çevirisi yaş ve cinsiyet açısından karşılaştırılmış ve iki 
ölçek arasındaki korelasyon incelenmiştir. SCALES-ODÖ alt 
ölçeklerindeki maddelerin iç tutarlılık güvenilirliğine, Cronbach 
alfa kat sayısı ile bakılmış ve SCALES-ODÖ alt ölçekleri ve Toplam 

Standart Puanların alfalarının ölçeğin iç tutarlılığını destekleyecek 
büyüklükte olduğu görülmüştür. Ölçmenin standart hatası, belirli 
bir test sonucunu çevreleyen bir güven aralığı sağlamıştır.

Kriter-tahmin geçerliliğini, testin performansını, testin 
ölçmek için tasarlandığı şeyi doğrudan ya da dolaylı bir şekilde 
ölçen başka kriterler ile karşılaştırmaktır (25). SCALES-ODÖ’nün 
CÖDÖ ve DSM-IV-TR ile korelasyonuna bakılmıştır. SCALES-
ODÖ’nün CÖDÖ ile korelasyonunun genel olarak orijinal ölçeğin 
Conners Derecelendirme Ölçeği ile korelasyonundan da daha 
yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuçlar, SCALES-ODÖ’nün, 
ülkemizde DEHB’yi ölçmek için kullanılan, CÖDÖ’nün ölçtüğü 
özellikleri ölçebileceğini göstermiştir. Bir çocuğa DEHB tanısının 
koyulabilmesi için DSM-IV tanı kriterlerini karşılaması gerektiği 
bilinmektedir. SCALES-ODÖ alt ölçeklerinin DSM-IV-TR ile 
korelasyonunun yüksek olması ölçeğin DSM-IV-TR’de belirtilen 
özellikleri ölçebildiğinin bir göstergesidir.

SCALES-EDÖ alt ölçeklerinin alfalarının ölçeğin iç tutarlılığını 
destekleyecek büyüklükte olduğu görülmüştür. SCALES-EDÖ’nün 
DEHB’yi ölçmek için güvenilir bir araç olduğunu söylemek için 
genel popülasyondaki güvenirliğin yanı sıra alt gruplarda da 
güvenirliğinin kanıtlanması gerekmektedir. Bu nedenle DEHB 
için önemli bir değişken olan cinsiyet değişkeni için de güvenirlik 
katsayılarına bakılmıştır. Elde edilen sonuçlar ölçeğin her iki 
cinsiyet için de güvenilir bir araç olduğunu göstermiştir.

SCALES-EDÖ’nün, geçerli bir ölçek olduğunu kanıtlamak 
için CEDÖ ve DSM-IV-TR ile korelasyonuna bakılmıştır. SCALES-
EDÖ’nün CEDÖ ile korelasyonu iki ölçeğin ilişkilendirilebileceğini 

Tablo 3. SCAlES-dEHB OdE ve EdÖ’nun kızlara ait puanlarının t-Testine göre karşılaştırılması

SCAlES  n X S SH sd t p
Dikkatsizlik SCALES-ODÖ 347 9,08 2,84 0,15 346 -2,32 0,021*

SCALES-EDÖ 347 9,48 2,32 0,12

Hiperaktivite SCALES-ODÖ 347 9,33 2,87 0,15 346 -9,23 0,00*

SCALES-EDÖ 347 11,03 2,6 0,14 0,00*

Dürtüsellik SCALES-ODÖ 285 9,63 2,38 0,14 284 -4,6 0,00*

SCALES-EDÖ 285 10,4 2,26 0,13

Toplam SCALES-ODÖ 347 102,32 14,89 0,8 346 -1,7 0,89

 SCALES-EDÖ 347 104,1 14,76 0,8    

*p<0,05

Tablo 4. SCAlES-dEHB OdE ve EdÖ’nun erkeklere ait puanlarının t-Testine göre karşılaştırılması

SCAlES  n X S SH sd t p
Dikkatsizlik SCALES-ODÖ 309 8,75 2,86 0,16 308 0,41 0,681

SCALES-EDÖ 309 8,67 2,3 0,13

Hiperaktivite SCALES-ODÖ 309 8,93 3,14 0,18 308 -5,3 0,00*

SCALES-EDÖ 309 10,07 2,56 0,14

Dürtüsellik SCALES-ODÖ 247 8,97 2,51 0,16 246 -1,78 0,076

SCALES-EDÖ 247 9,32 2,07 0,13

Toplam SCALES-ODÖ 309 99,7 15,7 0,89 308 1,09 0,276

 SCALES-EDÖ 309 98,4 14,46 0,82    

*p<0,05
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gösterecek kadar yüksektir. Sonuçlar, SCALES-EDÖ’nün, 
ülkemizde DEHB’yi ölçmek için kullanılan, CEDÖ’nün ölçtüğü 
özellikleri ölçebileceğini göstermiştir. SCALES-EDÖ alt ölçeklerinin 
DSM-IV-TR ile korelasyonunun yüksek olması ölçeğin DSM-IV-
TR’de belirtilen özellikleri de ölçebildiğinin bir göstergesidir.

SCALES-ODÖ, DEHB için DSM-IV-TR tanısal kriteriyle güçlü 
bir şekilde ilişkili olması nedeniyle, DSM-IV-TR’deki gibi biri 
dikkatsizliği, biri de hiperaktivite-dürtüselliği ölçen iki faktör 
belirlenmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda Özdeğeri 1’in 
üzerinde anlamlı iki faktör ortaya çıkmıştır. Orijinal kültürde 
dikkatsizlik olarak adlandırılan alt ölçeğin maddelerinin tamamının 
orijinal kültürdeki faktör yüklerinden de daha yüksek yüklerle bir 
faktör oluşturdukları ve hiperaktivite/dürtüsellik maddelerinin de 
kendi aralarında yüksek faktör yükleriyle bir faktör oluşturdukları 
görülmüştür.

Orijinal ölçeğin 2. maddesine çeviri sonrasında eklenmiş 
olan maddenin 2. maddeye yakın bir yükle aynı faktöre yüklendiği 
görülmüştür. Bu durumda kültürümüze daha uygun olan ek 
maddenin kullanılmasının maddenin ölçmek istediği davranışı 
ölçmekte kullanılabileceği düşünülmektedir.

Ryser ve ark. (2011), yaptıkları çalışmada DSM-IV-TR’de 
tanımlanan iki faktörlü modelin üstünlüğünü öngörerek ölçeklerin 
faktör yapısını denemişlerdir. Buna göre SCALES’te kullanılan 
faktör yapısının, hiperaktivite ve dürtüsellik arasında tanısal hiçbir 
farklılık oluşturmayan DSM-IV-TR kriteri ile en iyi şekilde birlik 
oluşturduğunu bulmuşlardır.

Kızlara ait puanlar SCALES-ODÖ ve SCALES-EDÖ alt 
ölçeklerinde karşılaştırılmıştır. Buna göre tüm alt ölçeklerde 
SCALES-ODÖ ve SCALES-EDÖ arasındaki fark anlamlı 
bulunmuştur. Anne-babaların verdikleri puanların öğretmenlerin 
verdikleri puanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu 
sonuçlar, kültürümüzde anne babaların kız çocukların daha 
sakin ve buna paralel olarak daha dikkatli olmaları gerektiği 
beklentilerine uygundur. Öğretmenlerin ise değerlendirme 
sırasında cinsiyet ayrımı gözetmediği, bu nedenle anne-babaların 
değerlendirmeleri ile öğretmen değerlendirmeleri arasında fark 
ortaya çıktığı düşünülmüştür.

Erkeklere ait puanların SCALES-ODÖ ve SCALES-EDÖ alt 
ölçeklerinde karşılaştırılmasında hiperaktivite alt ölçeğindeki 
farkın anlamlı olduğu görülmüştür. Anne-babaların puanları 
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Tablo 5. SCAlES-dEHB OdE ve EdÖ’nün yaşlara ait puanlarının karşılaştırılması

SCAlES  n X S SH sd t p
5-9 Yaş

Dikkatsizlik SCALES-ODÖ 315 9,21 2,99 0,17 314 -2,01 0,045*

SCALES-EDÖ 315 9,58 2,35 0,13

Hiperaktivite SCALES-ODÖ 315 9,01 3,21 0,18 314 -7,59 0,00*

SCALES-EDÖ 315 10,64 2,65 0,15

Dürtüsellik SCALES-ODÖ 284 9,16 2,49 0,15 283 -4,55 0,00*

SCALES-EDÖ 284 9,98 2,35 0,14

Toplam SCALES-ODÖ 315 101 16,16 0,91 314 -3,01 0,003

SCALES-EDÖ 315 104,44 14,53 0,82

10-13 Yaş

Dikkatsizlik SCALES-ODÖ 241 8,67 2,87 0,18 240 1,04 0,299

SCALES-EDÖ 241 8,46 2,24 0,14

Hiperaktivite SCALES-ODÖ 241 9,21 2,9 0,19 240 -5,28 0,00*

SCALES-EDÖ 241 10,42 2,76 0,18

Dürtüsellik SCALES-ODÖ 177 9,62 2,57 0,19 176 -1,15       0,25

SCALES-EDÖ 177 9,87 2,08 0,16

Toplam SCALES-ODÖ 241 101,29 15,25 0,98 240 2,37 0,019

SCALES-EDÖ 241 98,26 14,81 0,95

13+ Yaş

Dikkatsizlik SCALES-ODÖ 100 8,63 2,22 0,22 99 -1,67 0,097

SCALES-EDÖ 100 9,12 2,21 0,22

Hiperaktivite SCALES-ODÖ 100 9,4 2,52 0,25 99 -4,48 0,00*

SCALES-EDÖ 100 10,79 2,18 0,22

Dürtüsellik SCALES-ODÖ 71 9,24 1,98 0,23 70 -1,17 0,247

SCALES-EDÖ 71 9,65 2,14 0,25

Toplam SCALES-ODÖ 100 100,86 12,67 1,27 99 0,68 0,498

 SCALES-EDÖ 100 99,52 14,42 1,44    

*p<0,05
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Tablo 6. SCAlES-dEHB OdE ve EdÖ’nün cinsiyet ve yaşlara ait puanlarının karşılaştırılması

SCAlES  n X S SH sd t p

5-9 Yaş Kız 

Dikkatsizlik SCALES-ODÖ 157 9,47 3,06 0,24 156 -2,12 0,04*

SCALES-EDÖ 157 10,06 2,36 0,19

Hiperaktivite SCALES-ODÖ 157 9,2 3,11 0,25 156 -6,6 0,00*

SCALES-EDÖ 157 11,21 2,74 0,22

Dürtüsellik SCALES-ODÖ 143 9,59 2,46 0,21 142 -4,61 0,00*

SCALES-EDÖ 143 10,74 2,38 0,2

Toplam SCALES-ODÖ 157 102,7 16,16 0,29 156 -3,29 0,00*

SCALES-EDÖ 157 108,1 14,8 1,18

Erkek

Dikkatsizlik SCALES-ODÖ 158 8,94 2,91 0,23 157 -0,66 0,51

SCALES-EDÖ 158 9,11 2,26 0,18

Hiperaktivite SCALES-ODÖ 158 8,83 3,32 0,26 157 -4,16 0,00*

SCALES-EDÖ 158 10,08 2,43 0,19

Dürtüsellik SCALES-ODÖ 141 8,72 2,45 0,21 140 -1,89 0,06

SCALES-EDÖ 141 9,21 2,06 0,17

Toplam SCALES-ODÖ 158 99,32 16,04 1,28 157 -0,94 0,35

SCALES-EDÖ 158 100,81 13,33 1,06

10-13 Yaş Kız

Dikkatsizlik SCALES-ODÖ 127 8,66 2,83 0,25 126 -0,32 0,75

SCALES-EDÖ 127 8,75 2,16 0,19

Hiperaktivite SCALES-ODÖ 127 9,28 2,74 0,24 126 -5,27 0,00*

SCALES-EDÖ 127 10,79 2,72 0,24

Dürtüsellik SCALES-ODÖ 98 9,81 2,46 0,25 97 -1,17 0,24

SCALES-EDÖ 98 10,1 2,08 0,21

Toplam SCALES-ODÖ 127 101,62 14,63 1,3 126 0,62 0,53

SCALES-EDÖ 127 100,66 13,73 1,22

Erkek

Dikkatsizlik SCALES-ODÖ 114 8,68 2,92 0,27 113 1,79 0,08

SCALES-EDÖ 114 8,14 2,29 0,21

Hiperaktivite SCALES-ODÖ 114 9,15 3,09 0,29 113 -2,4 0,02*

SCALES-EDÖ 114 10,01 2,75 0,26

Dürtüsellik SCALES-ODÖ 79 9,39 2,7 0,3 78 -0,51 0,61

SCALES-EDÖ 79 9,58 2,05 0,23

Toplam SCALES-ODÖ 114 100,93 15,96 1,49 113 2,57 0,01*

SCALES-EDÖ 114 95,56 15,56 1,46
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öğretmenlerin puanlarına göre daha yüksek bulunmuştur. 
Sınıf ortamı ev ortamına göre daha kurallı olduğu, çocukların 
ders sırasında sakince beklemeleri gerektiği, ev ortamında ise 
serbestçe istedikleri şekilde hareket edebildikleri için anne 
babalar ile öğretmenlerin puanları arasında anlamlı bir fark 
olduğu düşünülmüştür.

SCALES-ODÖ ve SCALES-EDÖ alt ölçeklerinin üç farklı yaş grubu 
için karşılaştırılmasında 5-9 yaş grubunda tüm alt ölçeklerdeki farkın 
anlamlı olduğu görülmüştür. Tüm alt ölçeklerde anne babaların 
puanları öğretmenlerin puanlarından yüksektir. Okul eve göre 
daha düzenli bir ortamdır ve ev ortamına göre daha dikkatli olmayı 
gerektirmektedir. Ayrıca öğretmenlerin aynı yaşta birçok çocuğu bir 
arada görmektedirler ve değerlendirme sırasında anne babalara 
göre daha töleranslı davranmış olabilecekleri düşünülmüştür.

On-on üç ve 13+ yaş gruplarında ise hiperaktivite alt ölçeğinde 
puanlar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Anne babaların 
puanları bu yaş gruplarında da öğretmenlerin puanlarından 

yüksektir. Bu durum yine yapılandırılmış ve kurallı bir ortam olan 
sınıf ortamında çocukların bu kurallara uygun hareket etmesi ile 
açıklanabilir. 

SCALES-ODÖ ve SCALES-EDÖ alt ölçeklerinde kız ve 
erkeklere ait puanların yaş gruplarına göre karşılaştırılmasında 
5-9 yaş grubunda kızlara ait puanların tüm alt ölçeklerde 
erkeklere ait puanlardan yüksek olduğu görülmüştür. Bu verilerin 
ailelerin kız çocuklardan beklentilerinin yüksek olması ve erkek 
çocukların davranışlarının ‘erkek çocuklar hareketli ve yaramaz 
olur’ düşüncesinden kaynaklandığı söylenebilir. On-on üç ve 
13+ yaş gruplarında ise hiperaktivite alt ölçeğindeki fark anlamlı 
bulunmuştur. Bu durum da kurallı sınıf ortamı ile açıklanabilir. Kız 
çocukların yaşın ilerlemesi ile birlikte dikkatsizlik ve dürtüsellik 
alt ölçeklerinde puanlarındaki farkın ortadan kalkması ise kız 
çocukların yaş ilerledikçe toplumsal normlara uyum sağladıkları 
ve davranışlarını bu şekilde düzenledikleri ile açıklanabilir.

SCALES-ODÖ ile SCALES-EDÖ arasındaki korelasyona 
bakılmıştır. Büyüköztürk (2002), korelasyon kat sayısının 0,30-0,00 
arasında olmasının düşük düzeyde bir ilişkiyi tanımlayabileceğini 
belirtmiştir. Çalışmanın orijinalinde korelasyon katsayıları ,64 ile 
,69 arasında bulunmuştur (26). Montague (1994) Dikkat Eksikliği 
Bozukluğu olan çocukların farklı yöntemlerle değerlendirilmesi 
ile ilgili olarak yaptıkları çalışmada, anne-baba ve öğretmen 
derecelendirme ölçeklerinin genellikle düşük korelasyona sahip 
olduklarını bildirmiştir.  

Çeşitli çalışmalar (30,31,32) farklı ortamlardaki 
değerlendirmelerde, değerlendirenler arası güvenilirliğin 
düşük orta derecede olduğunu varsaymaktadır. Bu durumun, 
değerlendiren kişinin hedef davranışı gözlemleme fırsatı 
olmamasından, davranışların durumdan duruma farklılık 

Tablo 6. devamı

13+Yaş Kız

Dikkatsizlik SCALES-ODÖ 63 8,94 2,09 0,26 62 -1,58       0,12

SCALES-EDÖ 63 9,51 2,15 0,27

Hiperaktivite SCALES-ODÖ 63 9,79 2,45 0,31 62 -3,83 0,00*

SCALES-EDÖ 63 11,09 1,9 0,24

Dürtüsellik SCALES-ODÖ 44 9,39 1,92 0,29 43 -1,34       0,19

SCALES-EDÖ 44 9,95 2,1 0,32

Toplam SCALES-ODÖ 63 102,79 12,02 1,51 62 0,68       0,5

SCALES-EDÖ 63 101,11 14,43 1,82

Erkek

Dikkatsizlik SCALES-ODÖ 37 8,11 2,37 0,39 36 -0,69 0,49

SCALES-EDÖ 37 8,46 2,17 0,36

Hiperaktivite SCALES-ODÖ 37 8,73 2,53 0,42 36 -2,52 0,02*

SCALES-EDÖ 37 10,27 2,55 0,42

Dürtüsellik SCALES-ODÖ 27 9 2,09 0,4 26 -0,24 0,81

SCALES-EDÖ 27 9,15 2,16 0,42

Toplam SCALES-ODÖ 37 97,57 13,24 2,17 36 0,23 0,82

 SCALES-EDÖ 37 96,81 14,18 2,33    

*p<0,05

Tablo 7. dEHB-OdÖ ile dEHB-EdÖ arasındaki 
korelasyonun incelenmesi

  SCAlES-EdÖ  

 dikkatsizlik Hiperaktivite dürtüsellik
SCALES-ODÖ r r r

Dikkatsizlik 0.26** 0.13** 0.1*

Hiperaktivite 0.14** 0.2** 0.18**

Dürtüsellik 0.17** 0.18** 0.19**

**p< 0.01

  *p< 0.05
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göstermesinden, gözlemci etkileri olmasından dolayı olduğu 
düşünülmüştür (27). İkizlerle yapılan bir çalışma ebeveynlerin ve 
öğretmenlerin çocuklarda farklı dikkat eksikliği ve hiperaktivite 
bozukluğu belirtileri gözlemlediklerini ortaya koymuştur (33). 
Ryser ve ark. (2011) bunun nedenini şu şekilde yorumlamışlardır: 
Öğretmenler DEHB belirtilerini gözlemleyerek çocukları 
karşılaştırabilecekleri geniş bir normal örneklem grubuna 
sahiptirler ve okulda beklenen davranış şekilleri eve göre daha 
sıkıdır. 

Yapılan istatistiksel analizler sonrasında SCALES’in güvenilir 
ve geçerli bir ölçek olduğu görülmüştür. Bu bağlamda ölçeğin 
ülkemizde hem ön değerlendirme, hem müdahale programı 
hazırlama hem de programın etkililiğini ölçme amacı ile son 
değerlendirme amacıyla kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca 
klinik tanıları konulmuş çocuklarla da çalışmanın yapılmasıyla, 
ülkemize DEHB olan çocukların belirlenmesinde, tanı konulan 
çocuklar için Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı hazırlanmasında 
ve planda değişiklikler yapılmasında, eğitimdeki ilerlemenin 
kaydedilmesinde, araştırma projelerinde DEHB’nin ölçülmesinde 
kullanılabilecek bir ölçek kazandırılabileceği düşünülmektedir.
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