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Bu çalışmada gençlerde kimlik duygusundaki sarsıntıları değerlendirmeye ve kimlik gelişimiyle il-
gili sorunlu alanları belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yirmisekiz so-
ruluk bir özbildirim ölçeği olarak tasarlanan Kimlik Duygusu Değerlendirme Aracının (KDDA) psi-
kometrik özellikleri üniversite öğrencilerinden oluşan normal bir ömeklem üzerinde araştırılmıştır. 
KDDA skorlanyla Offer Öz İmgesi Ölçeği ve Rosenberg Özdeğer Duygusu Ölçeği skorları arasında 
yakın bağıntı bulunması KDDA'nın geçerliğini destekleyen bir bulgu olarak yorumlanmıştır. Ölçeğin 
iç tutarlığını araştırmak amacıyla hesaplanan Cronbach alfa katsayısı ve madde-toplam kore-
lasyonları KDDA'nın güvenirliği yüksek bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlar 
KDDA'nın psikometrik özellikleri daha geniş biçimde araştırılması gerekli, umut veren bir ölçek 
olduğunu düşünmüştür. 
Anahtar sözcükler : Kimlik duygusu, kimlik bocalaması, özbildirim ölçeğii psikometrik çalışma 

SUMMARY: SELF - CONCEPT, SELF-ESTEEM AND SENSE OF IDENTITY - H 

The aim of the present study was to develop a measure to assess the disturbances in the sense of 
identity and to detect problem areas pertaining to the identity development. Psychometric proper-
ties of the Sense of Identity Assessment Form (SIAF). a 28 item self-report scaie. was investigated 
on a nonclinical sample consisting of the university students. The observed intercorrelationship of 
the SIAF scores with the Offer-Image Questionnaire and Rosenberg Self Esteem Scale scores sup-
ported the validity of the newly developed scale. The estimated Cronbach's alpha coefficient and 
item-total correlations revealed that the scale has internal reliability. Our results suggested that 
the SIAF is a promising instrument and more research on its psychometric properties is justified. 
Key words : Sense of identity, identity confusion, self-report scale, psychometric study 

GİRİŞ 
Kimlik bunalımı terimi gençlik çağına karşı 
gelen gelişimsel bunalımı anlatır. Bunalım sü-
resince birbirine karşıt iki yaşantılar kümesi 
yer değiştirerek gence egemen olur - kimlik 
duygusu ve kimlik bocalaması (Erikson 1968). 
Bu tanıma göre kimlik bocalaması, kimlik duy-
gusunun en azından geçici olarak sarsıntıya uğ-
radığı dönemlerde gence egemen olan yaşantılar 
kümesinin genel adıdır. Bu yaşantılar ayrıntılı 
olarak başka yerde irdelenmiştir (Dereboy 
1993). 

Kimlik bunalımının her gençte aynı yolu izle-
mediği açıktır. Kendilerini genelde olumlu 
biçimde değerlendiren ve özdeşimlerini seçici 
biçimde harmanlamakta belirgin zorluk çekme-
yen gençlerde bunalım süreci boyunca kimlik 
duygusu büyük oranda egemen durumda kalır. 

* Bu çaiışma. 4. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresinde 
bildiri olarak sunulmuştur (Bursa. 1994). 
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Çoğunluğu oluşturan bu gençler için kimlik 
bunalımı evresi aşırı bir zorlanma ya da sıkıntı 
anlamına gelmez. Ama azınlıkta kalan bir grup 
genç, kendilerinde gördükleri olumsuzlukların 
yoğunluğu nedeniyle öz imgelerini olumlu bir öz 
tasarımı ve öz kavramı içinde kaynaştırmakta 
zorlanır ve/veya özdeşimlerini harmanlaya-
rak bir benlik ülküsü (ego ideal) ve öz ülküsü 
yaratmayı başaramaz. Sonuçta kimlik bocala-
ması giderek daha uzun sürelerle ve yoğun ola-
rak gencin yaşantısına egemen olmaya başlar. 

Kimlik bocalaması kuşkusuz betimleyici düzey-
de bir tanı değildir. Ama ruh sağlığı klinikleri-
ne baş vuran genç hastalarda, klinik tam ne 
olursa olsun, kimlik bunalımının nasıl bir sürece 
girdiğinin irdelenmesi büyük önem taşır. Çünkü 
böylesi bir bakış hem semptomlarm gerisindeki 
ruhsal sorunların anlaşılması hem de tedavide 
izlenecek yolun belirlenmesi açısından gerekli-
dir (Erikson 1968). 

Bu amaca yönelik ölçme araçları arasında en 
yaygın kullanılan Marcia (1966) tarafından 
geliştirilmiş olanıdır. Marcia, Erikson'un kim-
lik gelişimi konusundaki düşüncelerine işevuruk 
bir nitelik kazandırmak amacıyla değerlen-
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dirmede temel almması gereken iki ölçüt belir-
lemiştir : Bunalım ve bağlanma (commitment). 
Bunların varlığı ya da yokluğuna göre gençler 
dört kimlik statüsünden birine yerleştiril-
mektedir. Çalışmacının geliştirdiği ölçme aracı 
görüşmeci tarafından derecelendirilmesi gere-
ken sorulardan oluşmaktadır. Bu nedenle uygu-
lanması ve değerlendirmesi zaman alıcı olmak-
tadır. Aynı görüşler doğrultusunda oluşturulmuş 
bir özbildirim ölçeği olan Benlik Kimliği Ob-
jektif Ölçüm Skalası Geliştirilmiş Formu (Ben-
nion ve Adams 1986) Türkçeye çevrilmiş, geçer-
lik ve güvenirl ik çal ışması yapılmıştır 
(Eryüksel 1987). 

Ne var ki, Marcia'nm kavramlaştırmasındaki 
bir sorun ister istemez bu ölçeğe yansımıştır. Bu 
sorunun kökeninde, "kargaşalı kimlik statüsü" 
nün bunalım ve bağlanmanın yokluğu olarak 
tanımlanması yatmaktadır. Böylesi bir kav-
ramlaştırmanm Erikson'un kuramıyla uygun-
luğu tartışmalı olduğu gibi, klinik gözlemlerle 
uyuştuğunu söylemek de zor görünmektedir. Bo-
calama içindeki gençlerin büyük çoğunluğunda 
kimlik bunalımının ortadan kalkmadığı, tam 
tersine daha derin ve yoğun olarak yaşandığı 
söylenebilir. Bu gençler bir an önce kendilerini 
tanımlamak, seçimlerini yapmak ve böylelikle 
kim olduklarını belirlemek gereksinimi içinde-
dirler ve kimi zaman bunu açıkça söyleyebile-

v cek kadar durumun farkındadırlar (Çuhadar-
oğlu 1990, Koçal ve Şener 1993). Bocalayan genç-
lerin yalnızca küçük bir bölümünde ters kimlik 
seçimi yoluyla bocalamanın yadsınması ve 
bunalımın görünüşte yatışması söz konusu olabi-
lir. Ölçeğin lise öğrencilerinden oluşan bir 
örneklemde psikometrik özelliklerini araştıran 
Varan (1992), geçerlik ve güvenirlik açısından 
"diğer çalışmalarda da olduğu gibi kargaşalı 
kimlik statüsünün daha sorunlu" olduğunu be-
lirtmektedir. Bunun kimlik bocalamasının yan-
lış kavramlaşt ır ı lmasmdan kaynaklanmış 
olduğu düşünülebilir. Söz konusu ölçme aracının 
klinik bakımından yararlığını sınırlayan bir 
başka konuysa, gencin kimlik oluşumuyla ilgili 
hangi alanlarda belirgin sorun yaşadığı konu-
sunda pek bilgi vermemesidir. Oysa özellikle 
psikoterapi açısından bu bilgilenme önemli 
görünmektedir. 

Bu çalışmada daha çok klinik amaçlı olarak 
kullanılacak bir Kimlik Duygusu Değerlendir-
me Aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ön 

çalışmadan sonra belirlenen 28 soruluk aracın 
geçerliğini araştırmak amacıyla Rosenberg Öz-
değer Duygusu Ölçeği ve Offer Öz İmgesi Öl-
çeğiyle gösterdiği uyuşmaya bakılmıştır. Bu 
seçimin altında yatan düşünce ya da araştırma-
nın temel varsayımı kısaca şöyle özetlenebilir : 
Kimlik bunalımının nasıl bir süreç izleyeceğini 
belirleyen etmenlerin başmda gencin kendini ne 
oranda değerli, yeterli ve olumlu özellikleri 
olan bir kimse olarak gördüğü gelir. Öz kavramı 
olumsuz ve özdeğer duygusu düşük olan genç-
lerde kimlik bocalaması yaşantısının kimlik 
duygusunun önüne geçmesi beklenen bir şeydir. 
Bu nedenle kimlik duygusunu değerlendirmeye 
yönelik bir ölçeğin skorlarının özdeğer duygusu 
ve öz kavramını değerlendirmeye yönelik ölçek 
skorlarıyla bağıntı göstermesi gerekir. 

ARAÇ VE YÖNTEM 

Ömeklem 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan 182 
öğrenciye araştırma konusu ölçekler ve bir bilgi 
alma formu dağıtıldı. 167 öğrenci testleri dol-
durarak geri getirdi. KDDA sorularını eksik 
yanıtlamış olan 11 öğrenci değerlendirme dışı 
bırakıldı. Araştırma kapsamına alman 156 
öğrencinin yaş ortalaması 20.1 (ss : 1.85, aralık : 
16-27) olarak hesaplandı. Örneklem 47 kız 
(% 30.1) ve 109 erkek (% 69.9) öğrenciden oluştu. 
41 öğrenci (% 26.3) hazırlık sınıfında, 76 öğrenci 
(% 48.7) preklinik sınıflarda ve 39 öğrenci 
(% 25.0) klinik sınıflarda okumaktaydı. De-
neklerin büyük çoğunluğunun (% 89.1) orta sos-
yoekonomik düzeyde aile ortamlarından gel-
diği belirlendi. 

Araçlar 

Kimlik Duygusu Değerlendirme Aracı (KDDA) : 
Ölçeğin soruları daha önce gerçekleştirilen bir 
kuramsal çalışmada (Dereboy 1993) sıralanan 
"kimlik bocalamasının öğeleri" temel alınarak 
belirlenmiştir. Bu işlem sırasında her bir ölçek 
sorusu kimlik gelişimiyle ilgili bir sorunlu 
alanı ya da yaşantıyı sorgulayacak biçimde 
yazılmıştır (Tablo 1). Sorgulanan yaşantılar bir 
kaç cümleyle tanımlanmış ve sonuçta genellikle 
üçer cümleden oluşan 28 ölçek maddesi belirlen-
miştir. Her bir maddenin amaçlandığı gibi kim-
likle ilgili belirli bir sorunlu alanı yansıtıp 
yansıtmadığını sınamak amacıyla uzman görü-
şüne başvurulmuştur. Bu amaçla, ölçek soruları 
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Tablo 1 : Kimlik Duygusu Değerlendirme Aracının Kavramsal Temeli 

Kimlik Bocalamasının Öğeleri 

I. Ruhsal Yapılardaki Sorunlar 

• Öz tasarımında ve öz kavramında dağınıklık 

• Nesne tasarımlarında ve nesne kavramlarında dağınıklık 

• Ego ülküsü ve öz ülküsünde dağınıklık 

• Süperego işlevlerinde bozukluk 

III. Aşamalı-Oluşum Evreleriyle ilişkili Sorunlar 

• Zaman Kargaşası ve İçe Kapanma 
(Güvensizlik, Umutsuzluk) 

• Kendiyle Uğraşma ve Kendinden Kuşku Duyma 
(Utanç ve Kuşku, İrade Zayıflığı) 

• Rol Ketlenmesi ve Kendini Çelmeleyici Bir Role Saplanma 
(Suçluluk, Girişim Eksikliği) 

• İşe yaramazlık Duygusu ve Çalışma Felci 
(Aşağılık Duygusu, Yetersizlik) 

• Sadakatla Bağlanamama 

• Cinsel Bocalama 

• Otorite Kargaşası 
• Değerler Kargaşası 

dört deneyimli klinisyene karışık olarak veril-
miş ve her bir sorunun hangi kimlik bocalaması 
öğesine karşılık geldiği sorulmuştur. Klinisyen-
ler ölçeğin 28 maddesini % 79 - 100 arasında 
değişen (ortalama % 89) doğruluk oranıyla ilgi-
li alanlara paylaştırmışlardır. Bu sonuç KDDA 
maddelerinin genel olarak sorgulanmak istenen 
alanları yansıttığı ve ölçeğinin yüzeyel geçer-
liği (face validity) olduğunu düşündürtmüştür. 
Denekler sorgulanan yaşantıların kendilerinde 
ne oranda söz konusu olduğunu beşli Likert ska-
lası üzerinde yanıtlamaktadır : 1 seçeneği "ba-
na hiç uymuyor" anlamma gelirken, 5 seçeneği 
"bana tümüyle uyuyor" karşılığında kul-
lanılmaktadır. Ölçekten alınabilecek skorlar 
28-140 arasında değişmektedir. Yüksek skorlar 
olumsuzluğu yani kimlik bocalaması yaşantıla-
rının yoğunluğunu düşündürmektedir. Ölçek önce 
klinikte yirmi genç hastaya uygulanmış, 

KDDA Soru No 

ı 
2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 
9,10 

11 
12 

13,14,15 

16,17,18 

19, 20, 21 

22, 23, 24 

25 

26 
27 
28 

eleştirileri ve önerileri doğrultusunda sorulara 
son biçimi verilmiştir. 

Rosenberg Özdeğer Duygusu Ölçeği (RÖDÖ) : 

Oniki alt ölçekten oluşmaktadır (Rosenberg 
1965). Ölçeğin Türkiyede geçerlik ve güvenirlik 
çalışması Çuhadaroğlu (1986) tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

Offer Öz imgesi Ölçeği (OÖIÖ) : 

Onbir alt ölçekten oluşmaktadır (Offer ve Sabs-
tin 1963). Ayrıca istenirse kullanılabilen bir 
depresyon alt ölçeği bulunmaktadır Offer ve 
ark. 1988). Ölçeğin Türkiye'de geçerlik ve güve-
nirlik çalışması İnanç (1988, 1989) tarafından, 
standardizasyon çalışmasıysa Çuhadaroğlu ve 
arkadaşları (1992 a,b) tarafından yapılmıştır. 

Kimlik Duygusunda Sorunlar 

Özün zaman içindeki aynılık ve sürekliliği yaşantısının yitirilmesi 

Özün roller içindeki aynılık ve sürekliliği yaşantısının yitirilmesi 

Özün başkalarının gözünde aynılık ve sürekliliği yaşantısının yitirilmesi 

Kendi yolunda yürüyor olma yaşantısının yitirilmesi 

Gerçekçi bir yaşam çizgisi belirleyip bu çizgiye yönelememe 

Tuttuğu yolu ya da varoluş tarzını tam olarak benimseyememe 

Toplumsal çevrede kendine tanınma sağlayamama 
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İstatistiksel Analizler 

KDDA skorlarına cinsiyet, yaş ve okunan 
sınıfın etkisini araştırmak amacıyla yerine 
göre t testi, doğrusal (linear) ya da kısmi (par-
tial) korelasyon analizi uygulandı. Ölçeğin 
güvenirliğinin araştırılması amacıyla Cron-
bach alfa iç tutarlık katsayısı hesaplandı. Öl-
çek maddelerinin psikometrik açıdan değerlen-
dirilmesinde düzeltilmiş madde-toplam kore-
lasyonları temel alındı. Ölçeğin geçerliğinin 
araştırılmasına yönelik olarak KDDA madde-
lerinin sokulduğu K-ortalamaları (K-means) 
küme analizinde dörtlü çözüm benimsendi. Ana-
liz sonucunda beliren dört kümenin KDDA, 
OÖİÖ ve RÖDÖ skorları tek yönlü varyans 
analiziyle karşılaştırıldı. Ayrıca kümelerin 
OÖİÖ alt ölçeklerinden aldıkları ham skorlar 
standart skorlara çevrilerek profilleri çizildi. 
Kümelerin yaş ve sınıf ortalamaları yine tek 
yönlü varyans analiziyle karşılaştırıldı. 

BULGULAR 
KDDA Skorları ve Bağımsız Değişkenlerle 
İlişkisi 

Deneklerin Offer ve Rosenberg alt ölçeklerin-
den aldıkları skorların yanısıra cinsiyete göre 
standart skorlar temelinde çizilen OÖİÖ profil-
leri çalışmanın birinci bölümünde verilmiştir 

v (Dereboy ve ark. 1994). Örneklemin KDDA skor 
ortalaması 52.4 (ss : 14.8 , aralık : 28-101) ola-
rak hesaplandı. Kızlar ve erkeklerin skor or-
talamaları arasında anlamlı bir fark bu-
lunmadı (t =17, sd = 154). KDDA skorlarının 
yaşla (r = -.19, p < .01) ve okunan sınıfla 
(r =-28, p < .001) anlamlı düzeyde negatif kore-
lasyon gösterdiği belirlendi. Beklenebileceği 
gibi yaş ve okunan smıf arasında da yüksek 
düzeyde (r = .74) korelasyon bulunmaktaydı. Bu 
yüzden iki bağımsız değişkenin karşılıklı ola-
rak karıştırıcı rol oynayabilecekleri düşünüle-
rek KDDA skorlarıyla kısmi korelasyonlarının 
hesaplanması yoluna gidildi. Sınıfın etkisi 
kontrol edildiğinde yaşla ölçek skorları arasın-
da anlamlı düzeyde korelasyon olmadığı belir-
lendi (r =.02). Buna karşılık, yaşın etkisi kont-
rol edildiğinde bile sınıfla KDDA skorları 
arasındaki korelasyonun anlamlı düzeyde 
olduğu gözlendi (r = -20, p < .01). 

KDDA'nın Güvenirlik Verileri 

Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı .89 olarak he-
saplandı. Bu değer KDDA'nın güvenirliği yük-
sek bir ölçek olduğunu düşündürmektedir (Nun-
nally 1978). Ölçek maddelerini değerlendirmek 
amacıyla düzeltilmiş madde-toplam korelas-
yonlarına bakıldı. 26. madde dışındaki bütün 
ölçek maddeleri için .30 düzeyinde ya da 
üzerinde değerler elde edilmiş olması bunların 
psikometrik açıdan iyi maddeler olduğu 
biçiminde yorumlandı (Nunnally 1978). 26. soru 
için hesaplanan .19 değeri bu maddenin toplam 
skorla istenen düzeyde olmasa da kabul edile-
bilir düzeyde korelasyon gösterdiğini düşündür-
mektedir (Haviland ve ark. 1988). Nitekim bu 
maddenin çıkarılması ölçeğin Cronbach alfa 
katsayısında belirgin bir yükselmeye neden ol-
mamaktadır. Bu nedenle cinsel kimlik konusun-
daki bocalamayı sorgulayan 26. maddenin 
ölçekte alıkonması uygun görüldü. 

KDDA'nın Geçerlik Verileri: Küme Analizi 

Deneklerin KDDA maddelerinden aldıkları 
skorların sokulduğu küme analizinde dörtlü 
çözüm benimsendi. Değişik ölçme araçlarıyla 
yapılmış çeşitli çalışmaların sonuçları gençle-
rin % 15-20'sinin kimlik duygusu ya da öz kav-
ramıyla ilişkili sorunlar yaşadığını ve "sessiz 
rahatsızlık" içinde olduğunu düşündürmektedir 
(Offer ve ark. 1988, Özbay ve ark. 1991, Tamar 
ve ark. 1992, Ekşi ve Özgüroğlu 1992, Varan G. 
1992, Varan A. 1992). Araştırmanın örneklemin-
de benzer oranda bir sorunlu ya da "bocalayan" 
kümenin dörtlü çözümde belirdiği gözlendi. 
Analiz sonucunda beliren kümelerde yer alan 
denek sayıları ve kümelerin KDDA skor ortala-
maları Tablo 2'de yer almaktadır. Ortalama 
skoru en yüksek olan 1. kümede sorunlu ya da bo-
calayan öğrencilerin toplanmış olduğu söylene-
bilir. Buna karşılık skor ortalaması en düşük 
olan 4. kümede kimlik bunalımı evresini genel-
likle kimlik duygusu egemenliğinde geçiren 
öğrenciler toplanmış gibi görünmektedir. Diğer 
iki kümedeyse kimlik bunalımı evresinde hafif 
ya da orta düzeyde çalkantının yaşandığı düşü-
nülebilir. Tek yönlü varyans analizi kümelerin 
skorları arasında beklendiği biçimde anlamlı 
farklılık olduğunu ortaya koydu (F = 194.42, sd 
= 3, 152, p < .0001). Scheffe testi bütün kümele-
rin skorlarının birbirinden anlamlı düzeyde 
(p < .05) ayrıştığını gösterdi. 
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Tablo 2 : Deneklerin KDDA Maddelerinden Aldıkları Skorlara Göre Oluşturdukları Kümeler 

Denekler KDDA Skorlan 
Sayı Yüzde Ort. ss Aralık 

Küme I 24 % 15.4 75.3 8.7 62--101 

Küme II 18 % 11.5 60.8 6 5 45--74 

Küme III 54 % 34.6 55.5 7.3 43--74 

Küme IV 60 % 38.5 37.9 5.5 28--48 

Kümelerin Offer alt ölçeklerinden aldıkları 
skorlar ve bunlarm karşılaştırılması amacıyla 
yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3'de 
verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi, 4. kümeden 
1. kümeye gidildikçe skorlar genel olarak 
yükselme eğilimi göstermektedir. Buna koşut 
olarak 1. kümenin bütün alt ölçeklerden 4. küme-
ye göre yüksek skorlar almış olduğu gözlenmek-
tedir. Varyans analizi sonuçları ikisi dışında 
bütün alt ölçekler için kümelerin skorları ara-
sında anlamlı farklılık olduğunu göstermekte-
dir. Anlamlı fark bulunmayan ölçekler Cinsel 
Tutumlar ve Bireysel Değerler alt ölçekleridir. 
Her iki alt ölçek de, bu çalışmanın daha önce 

yaymlanan bölümünde tartışıldığı gibi geçer-
likleri sorunlu olan ölçeklerdir (Dereboy ve ark. 
1994). Kümelerin ham skorlarının standart 
skorlara çevrilmesinden sonra çizilen OÖİÖ 
profilleri Şekil l 'de yer almaktadır. Ham skor-
ların tersine olarak, standart skorlarda düşük 
değerler olumsuzluğu düşündürmektedir. Şekil-
de görüldüğü gibi 1. ve 4. kümeler birbirinden 
kesin biçimde ayrışmakta, diğer iki kümeyse 
arada kalmaktadır. Bocalayan gençlerin top-
landığı 1. küme en düşük profili sergilemekte^ 
dir. Kümelerin profilleri geçersiz alt ölçeklerde 
birbirine yaklaşmakta ve kesişmektedir. 

Tablo 3 : KDDA Maddelerine Göre Belirlenen Kümelerin OÖİÖ Alt Ölçek Skorlarının 
Karşılaştırılması (ANOVA) 

ORTALAMA SKOR (S S) 
OFFER KümeI Kümeli KümeIII Küme IV F* Anlamlılık 
ALT ÖLÇEKLERİ (n : 24) (n : 16) (n : 54) (n : 60) 

Dürtü Kontrolü 20.9 (6.0) 21.7 (5.7 19.2 (5.1) 16.5 (4.7) 6.96 p < .0005 

Duygu Düzeyi 31.9 (6.9) 27.2 (10.1) 26.1 (6.7) 20.3 (6.2) 17.9 p < .0001 

Beden ve Öz İmgesi 27.1 (7.2) 24.2 (5.1) 22.3 (6.1) 18.6 (3.9) 16.22 p < .0001 

Sosyal İlişkiler 27.7(9.5) 24.8 (8.3) 24.7 (6.2) 19.5 (6.3) 9.90 p < .0001 

Mesleki Amaçlar 18.9 (4.1) 18.9 (5.3) 17.7 (4.7) 15.9 (2.8) 4.40 p < .01 

Cinsel Tutumlar 32.7 (8.6) 29.7 (10.1) 30.6 (7.6) 30.9 (7.3) .52 anlamsız 

Aile İlişkileri 43.0 (10.5) 41.1 (12.9) 41.8 (11.8) 33.4 (8.7) 8.07 p = .0001 

Baş Etme Gücü 12.7 (3.4) 10.4 (4.0) 10.6 (3.9) 8.2 (2.6) 11.57 p < .0001 

Ruh Sağlığı 30.4 (5.5) 24.9 (5.4) 25.7 (6.3) 19.4 (6.0) 22.43 p < .0001 

Çevre Uyumu 27.7 (6.7) 26.0 (6.4) 25.9 (6.8) 22.2 (5.3) 6.06 p < .001 

Bireysel Değerler 13.7 (3.5) 12.9 (3.1) 13.6 (4.7) 12.7 (4.2) .57 anlamsız 

Depresyon 18.8 (4.1) 14.6 (4.5) 14.5 (4.6) 10.0 (4.4) 25.23 p < .0001 

Bütün F değerleri için serbestlik derecesi = 3,150 
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Şekil 1 : KDDA Maddelerine Göre Belirlenen Kümelerin OÖİÖ Profilleri 

• Küme I 
Küme II 
Küme III 

' Küme IV 

Kümelerin RÖDÖ alt ölçeklerinden aldıkları 
skorlar ve varyans analizi sonuçları Tablo 4'de 
yer almaktadır. Tablo incelenirken göz önünde 
tutulması gereken bir nokta, Babayla İlişki ve 
Tartışmalara Katılma Ölçekleri dışındaki bü-
tün alt ölçeklerde yüksek skorlarm olumsuzluğu 
düşündürdüğüdür. Bu iki alt ölçek içinse tersi söz 
konusudur. Tabloda görüldüğü gibi 4. kümeden 1. 
kümeye gidildikçe alt ölçek skorları genel ola-

rak olumsuz nitelik kazanmaktadır. Uygulanan 
varyans analizinde oniki alt ölçeğin dokuzu için 
kümelerin skorları arasında anlamlı farklılık 
olduğu belirlenmiştir. Kümeler arasındaki far-
kın anlamlı düzeye ulaşmadığı İnsanlara Gü-
venme ve Babayla İlişki alt ölçekleri güvenir-
likleri düşük bulunan, Tartışmalara Katılma 
alt ölçeğiyse geçerliği bir ölçüde sorunlu görünen 
ölçeklerdir (Dereboy ve ark. 1994). 

Tablo 4 : KDDA Maddelerine Göre Belirlenen Kümelerin RÖDÖ Skorlarının 
Karşılaştırılması (ANOVA) 

ORTALAMA SKOR (S S) 
ROSENBERG Kümel Kümeli Küme III Küme IV F* Anlamlılık 
ALT ÖLÇEKLERİ (n: 24) (n: 18) (n:51) (n: 60) 

Özdeğer Duygusu 3.5 (1.6) 1.9 (0.9) 1.5 (1.3) 1.0 (1.0) 25.60 p < .0001 
Özün Sürekliliği 1.7 (1.2) 1.2 (1.1) 1.4(1.0) 0.9 (0.8) 5.27 p < .0005 
İnsanlara Güvenme 2.7 (0.8) 2.5 (1.1) 2.6 (0.9) 2.3 (1.0) 1.45 anlamsız 
Eleştiriye Duyarlılık 1.8 (0.8) 1.4(1.0) 1.5 (0.6) 1.2 (0.8) 3.91 p < .01 
Depresif Duygulanım 3.8 (1.6) 3.4(1.6) 2.5 (1.6) 2.0 (1.6) 9.39 p<.0001 
Hayalperestlik 2.0 (1.3) 1.7 (1.1) 1.5 (1.1) 1.1 (0.9) 5.06 p < .005 
Psikosomatik Belirtiler 3.4 (2.4) 3.1 (2.2) 2.7 (2.4) 1.6 (1.7) 5.43 p < .005 
İlişkilerde Tehdit 1.9 (1.1) 2.2 (0.9) 1.6 (1.0) 1.3(0.9) 4.90 p < .005 
Tartışmalara Katılma 0.9 (0.8) 0.9 (0.9) 1.3(0.8) 1.3(0.8) 2.08 anlamsız 
Ana - baba ilişkisi 2.3 (1.8) 1.7 (1.6) 1.5 (1.4) 1.2(1.1) 3.78 p < .05 
Babayla İlişki 2.4 (1.6) 2.8 (1.2) 2.8 (1.6) 3.2 (1.4) 1.51 anlamsız 
Psişik İzolasyon 1.2 (0.8) 0.9 (0.8) 0.9 (0.8) 0.4 (0.7) 6.29 p < .001 

Bütün F değerleri için serbestlik derecesi = 3,149 
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Tablo 5 : Kümelerin Yaş ve Okunan Sınıf Açısından Karşılaştırılmaları [ Ortalama ss (aralık) ] 

Küme I Küme II Küme III Küme IV F1 Anlamlılık 
(Say ı : 24) (Sayı: 18) (Sayı: 54) (Sayı: 60) 

Yaş 19.8 1.6 19.6 1.6 19.9 1.8 20.6 1.9 2.49 Anlamlı Değil Yaş 
( 1 7 - 2 4 ) ( 1 7 - 2 3 ) ( 1 6 - 2 5 ) ( 1 7 - 2 7 ) 

Anlamlı Değil 

Sınıf2 
1.3 1.6 1.2 1.5 2.0 1.7 2.6 1.9 

4.67 Sınıf2 
1.3 1.6 1.2 1.5 2.0 1.7 2.6 1.9 

4.67 p < .005 Sınıf2 
( 0 - 5 ) ( 0 - 4 ) ( 0 - 6 ) ( 0 - 6 ) r 

1. Serbestlik Derecesi: 3,155 
2. 0 hazırlık sınıfına karşılık gelmektedir. 

Deneklerin KDDA maddelerinden aldıkları 
skorlara göre oluşturdukları dört kümenin 
OÖİÖ ve RÖDÖ alt ölçeklerinden aldıkları 
skorların öngörülen biçimde ayrışması, küme 
analizinde beliren kümelerin ve dolayısıyla 
ölçeğin geçerliğini destekleyen bir bulgu olarak 
yorumlanabilir. Yaş ve okunan sınıfın KDDA 
skorlarıyla doğrusal korelasyon gösterdikleri 
yukarda belirtilmişti. Bu iki değişkenin denek-
lerin kümelere dağılımında ne oranda belir-
leyici olduğunun irdelenmesi amacıyla kümeler 
yaş ve sınıf açısından karşılaştırılmıştır. Tablo 
5'de yer alan tek yönlü varyans analizi 
sonuçları, kümelerin yaşları arasında anlamlı 
bir farklılık olmadığını; buna karşın sınıfları 
arasında anlamlı farklılık olduğunu göster-
mektedir. Scheffe testiyle bu farkın kökeni 
araştırıldığında, 4. kümeyle 1. ve 2. kümeler 
arasındaki farkın anlamlı düzeye (p < .05) 
ulaştığı belirlenmiştir. 

TARTIŞMA 
Bulgularımızın araştırmanın temel varsayımı-
nı doğruladığı söylenebilir. Başka deyişle, 
kimlik duygusuyla öz kavramı ve özdeğer duy-
gusu arasında kuramsal düzeyde öngörülen 
ilişki görgül olarak ölçekler düzeyinde de göz-
lenmiştir. Bu aynı zamanda, KDDA'nın kimlik 
duygusunu istenen biçimde ölçen geçerli bir araç 
olduğu anlamma gelmektedir. Yoksa kuramsal 
olarak öngörülen ilişkinin ölçekler düzeyinde 
gözlenmesi söz konusu olamazdı. Üstelik öl-
çekler arasmdaki ilişki çok belirgin görünmek-
tedir : Denekler KDDA skorlarma göre küme-
lere ayrıştırıldığmda, çalışmanın ilk bölümün-
de (Dereboy ve ark. 1994) geçerlik ve güvenirlik 
sorunu olmadığı belirlenmiş olan OÖİÖ ve 

RÖDÖ alt ölçeklerinden hepsi için kümelerin 
skorları arasında benzer yönde ve istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde bir ayrışma gözlen-
miştir. 

Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu, deneklerin 
üniversite eğitimi ilerledikçe KDDA skor-
larının düşme eğilimi göstermesidir. Bunun bir 
yansıması olarak, küme analizinde beliren 
görece sorunlu kümelerde (1. ve 2. kümeler)^ 
küçük sınıflarda okuyan öğrencilerin daha çok 
yer aldığı gözlenmektedir. Ancak genel olarak 
bütün kümelerde her sınıftan öğrencinin bulun-
ması, ayrışan kümelerin okunan sınıfla bire bir 
ilişkili olmadığını göstermesi bakımından 
önemlidir. Bir meslek edinme sürecinin sonuna 
yaklaşıldığı oranda gençlerin büyük çoğunlu-
ğunda kimlik duygusunun giderek daha oturuş-
ması beklenen bir şeydir (Erikson 1968). Bu 
bakımdan KDDA skorlarıyla okunan sınıf ara-
sında gözlenen bağmtı, ölçeğin geçerliğini des-
tekleyen ek bir bulgu olarak yorumlanabilir. 

Bulgular KDDA'nın aynı zamanda güvenirliği 
oldukça yüksek bir ölçek olduğunu ortaya koy-
maktadır. Ölçek maddelerinden yirmiyedisinin 
toplam skora katkısı istenen düzeyde, birinin 
katkısı da kabul edilebilir düzeydedir. Bu da 
KDDA'nın iç tutarlığının yüksek olmasmı ge-
tirmektedir. Çalışmanın başlangıcında KDDA 
'nın kimlik bocalamasının değişik yönlerini sor-
gulayan kapsayıcı bir ölçek olması amaçlan-
mıştı. Belirlenen maddelerin tümünün gerekli 
psikometrik özellikleri taşıması ve hiç bir 
maddenin atılmasının gerekmemesi bu açıdan 
önemli görünmektedir. 

KDDA toplam skoru genel bir izlenim için ya-
rarlı görünmektedir. Bu çalışmada bocalayan 
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kümenin KDDA skor ortalaması 75.3 ± 8.7 ola-
rak belirmiştir. Ardmdan gelen kümenin orta-
lama skoruysa 60.8 ± 6.5 düzeyindedir. Bu de-
ğerlere bakarak kabaca söylenebilecek şey, 70'e 
yaklaşan ya da aşan skorlarm kimlik duygu-
suyla ilgili ciddi sorunları düşündürmesi gerek-
tiği plabilir. Profesyonel yardım gerektirecek 
düzeydeki kimlik bocalamasını saptamaya 
yönelik daha kesin kesme noktalarının belirle-
nebilmesi için ölçeğin ölçüt geçerliğinin sınan-
dığı klinik çalışmalara gerek duyulmaktadır. 

Ölçeğin klinik amaçlı kullanımında, hastanın 
ölçek maddelerini nasıl derecelendirdiğinin 
gözden geçirilmesinin ek yararlar sağlayabi-
leceği düşünülmektedir. Bu yolla gencin kimlik-
le ilgili hangi alanlarda yoğun sorunlar ya da 
çatışmalar yaşadığı konusunda bir ilk izlenim 
edinilebilir . Böylesi bir tarama, ivedilik 
taşıyan konuların belirlenmesi ve terapide bir 
an önce ele almması şansını yaratabilir. Tera-
piye alman genç hastalarda ölçeğin belirli 
aralıklarla uygulanmasının da, terapinin et-
kinliğini değerlendirmek açısından yararlı 
olabileceği söylenebilir. 

Kimlik bocalamasının önemli bir öğesi olan ters 
kimlik konusunun ölçekte sorgulanmadığını bu-
rada belirtmek gerekir. Bunun nedeni, ters kim-
lik seçiminin daha çok bilinçdışı bir savunma 
gibi görünmesidir. Dolayısıyla, özellikle sa-
vunmanın tam anlamıyla yerleşmiş olması du-
rumunda, gencin bir ters kimliğe yönelmiş oldu-
ğunun farkında olması pek olanaklı görünme-
mektedir. Bu yüzden ters kimlik seçiminin bir 
yaşantı biçiminde sorgulanması durumunda 
alınan yanıtların güvenirliğinin düşük ve gide-
rek yanıltıcı olabileceği düşünülmüştür. 

KDDA öncelikle klinik amaçlı kullanım için 
geliştirilmiş bir ölçek olsa da, normal bir örnek-
lemde yapılan bu çalışmanm verileri ölçeğin 
normal denekler üzerinde araştırma amaçlı 
olarak da kullanılabileceğini düşündürmekte-
dir. Ölçeğin klinik örneklemde psikometrik 
özelliklerinin değerlendirilmesine yönelik bir 
çalışma tarafımızdan sürdürülmektedir. Çe-
şitli kesimlerde değişik desenlerle yapılacak 
çalışmaların, ölçeğin psikometrik özellikleri-
nin daha yeterli biçimde anlaşılmasına katkı-
da bulunacağı söylenebilir. Bu çalışmanm bul-
guları ölçek hakkmda yalnızca bir ilk izlenim 

niteliği taşımaktadır. Bu izlenimse, KDDA'nın 
umut veren ve üzerinde daha fazla çalışılması 
gereken bir ölçek olduğu biçimindedir. 

Bununla birlikte, ölçeğin psikometrik yönden 
eleştiriye açık iki yönü bulunduğunun belirtilme-
si gerekmektedir. Birincisi, bütün maddelerde 
olumsuz yaşantüarın sorgulanmasıdır. Bu durum 
ölçeği dolduran kişilerde tepki kurulumunun 
(response set) oluşması olasılığını arttırmak-
tadır. İkincisi, ölçek maddelerinin birden çok 
cümleden oluşmuş olmasıdır. Bu da, testi doldu-
ranların bazen bir maddeyi nasıl derecelendire-
cekleri konusunda kararsız kalmalarma neden 
olmaktadır. Bu sakıncaların farkında olmakla 
birlikte, ölçeğin yukarda belirtilen kliniğe 
dönük yararları açısından bu biçiminin oldukça 
uygun olduğu düşünülmüştür. 

KDDA'da yer alan her cümleyi ayrı bir madde 
olarak düzenleyip, olumsuz ifadelerin yanısıra 
olumlu ifadelere de yer vererek yukarda belirti-
len sakıncaları taşımayan yeni bir ölçek 
oluşturmak olanaklıdır. Gerçekte bu amaca 
yönelik bir çalışma tarafımızdan başlatılmış 
bulunmaktadır. Sonuçta geliştirilecek yeni 
ölçeğin psikometrik açıdan daha yeterli ve 
araştırma amaçlı kullanımlara daha uygun 
olacağı öngörülebilir. Ancak klinik amaçlı kul-
lanımlar için aynı şeyi söylemek kolay değildir. 
Çünkü böylesi bir ölçek, maddelerinin tek tek 
gözden geçirilmesi yoluyla kimlikle ilgili sorun 
alanlarının taranması açısından KDDA kadar 
elverişli olmayabilecektir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Kimlik duygusundaki sarsıntıları ve kimlik 
gelişimiyle ilgili sorun alanlarını belirlemek 
amacıyla geliştirilmiş olan KDDA geçerli ve 
güvenilir bir ölçek görünümü vermektedir. Bu-
nunla birlikte, bu araştırmanın ölçeği psikomet-
rik açıdan sınamaya yönelik bir ön çalışma nite-
liğinde olduğu belirtilmelidir. Araştırma ör-
nekleminin bir üniversitenin tek bir fakültesinin 
öğrencilerinden oluşması araştırma bulgularının 
genellenebilirliğini önemli ölçüde sınırlamak-
tadır. Bu yüzden, KDDA'nın psikometrik özel-
likleri konusunda daha kesin ve genel bir yar-
gıya varabilmek için hem normal hem klinik 
örneklemler üzerinde yapılacak yeni çalışma-
lara gerek duyulduğu söylenebilir. 
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