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I – Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri 
 

Projenin Türkçe Adı: 

 

Vineland Uyum Davranış Ölçeği (Vineland – II) – Araştırma Formu – nun Doğumdan 

8 yaşa Kadar Olan Türk Çocukları İçin Norm, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması 

 

Projenin Türkçe Özeti: 

 

Bu çalışmanın amacı, bireylerin uyum davranışlarını değerlendirmek amacı ile 2005 

yılında Sparrow, Cicchetti ve Balla tarafından yeniden gözden geçirilen Vineland 

Uyum Davranış Ölçeği – Araştırma Formu – (Vineland - II)’nun uyarlamasını 

doğumdan 8 kadar olan yaş diliminde bulunan Türk çocukları için tamamlamak, 

güvenirliğini ve geçerliğini belirlemektir. Bu amaçla, çalışmanın örneklemini annenin 

üç farklı eğitim düzeyine göre (üniversite, lise ve ilkokul), doğumdan 8 yaşa kadar 9 

yaş diliminde bulunan (0 - 11; 12 – 23; 24 – 35; 36 – 47; 48 – 59; 60 – 71; 72 – 83; 84 

– 95; 96 –107 ay), normal zihinsel gelişim gösteren toplam 553 (274 kız, 279 erkek) 

çocuk oluşturmuştur. Sonuçlar, çocukların yaşları arttıkça ölçekten aldıkları puanların 

da arttığını göstermiştir. Ölçeğin güvenirliği, İç Tutarlılık Analizi (.68 - .97) ile 

gösterilmiştir. Geçerliği ise Test İçeriği ve Cevaplama Süreci ile incelenmiştir. Bu 

bulgular; niceliksel ve niteliksel bir değerlendirme aracı olarak Vineland - II‘nin 

bebeklik, erken çocukluk ve okul çağındaki Türk çocukları için kullanılabilir bir ölçek 

olduğunu düşündürmüştür. 

 

Projenin İngilizce Adı: 

 

The Norm, Reliability, and Validity Study of Vineland Adaptive Behavior Scales – 

Survey Form – (Vineland II) For Turkish Children Aged Birth Through Age 8 Years 

Old. 

 

Projenin İngilizce Özeti: 

 

The aim of this study was to investigate the adaptation, reliability and validity of the 

Vineland Adaptive Behavior Scales – Survey Form – (Vineland-II) for Turkish 

children whose original was revised by Sparrow and her colleagues in 2005. The 

Vineland-II was administered on total 553 (274 girls, 279 boys) normal children. The 

SES of the subject was modified according to mothers’ three different education 

levels (4-year degree or higher, 11th grade and 8th grade or less). The children between 

nine different age range (0 - 11; 12 – 23; 24 – 35; 36 – 47; 48 – 59; 60 – 71; 72 – 83; 

84 – 95; 96 –107 months). Results indicated that as children grew older, their total 

scores on the scale also increased. Reliability of the scale determined Internal 

Consistency Analysis (.68 - .97). Validity studies assessed with two different 

methods: Test Content and Response Process. The results revealed that the Vineland-

II could be used as a qualitative and a quantitative assessment instrument in infancy, 

early childhood and school age stages of Turkish children.  
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II – Amaç ve Kapsam 
 

Uyum davranışı ile zekâ özürü arasındaki ilişkinin araştırılması, Edgar A. Doll ile 

başlamıştır. Doll’un işbirliği ile Amerikan Zihinsel Özürlüler Derneği tarafından ilk 

kez zihinsel özürlü bireylerin sınıflandırılması ve değerlendirilmesinde uyum 

davranışının önemli bir rolünün olduğu vurgulanmıştır. Doll (1965) uyum davranışını, 

bireyin sosyal yeterliği ve bireysel bağımsızlığını yeterli düzeyde kullanabilmesi için, 

gerekli olan işlevsel yetenek olarak tanımlamıştır.  

 

Vineland Sosyal Olgunluk Ölçeği’nin maddeleri, Yale Üniversitesi Çocuk Araştırma 

Merkezi psikologlarından Sparrow ve arkadaşları tarafından 1984 yılında yeniden 

değerlendirilmiştir. Yazarlar, doğumdan 18 yaş 11 aylığa kadar olan çocukların 

oluşturduğu yaş diliminde, örneklemin, güvenirlik ve geçerlik çalışmalarında denek 

sayısını artırarak, “Vineland Uyum Davranış Ölçeği (Vineland Adaptive Behavior 

Scales) - Vineland I-”in standardizasyon çalışmasını tamamlamışlardır (Sparrow, 

Balla ve Cicchetti, 1984). 

 

Vineland - I; bebeklik ve erken çocukluk döneminde psikolojik değerlendirme alanına 

farklı bir bakış açısı sağlayarak çocukların çevreye uyumunun değerlendirilmesinin 

önemli olduğunu göstermiş, doyurucu psikometrik özelliklere ulaşmıştır. Böylece, 

bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimsel geriliği olan ve risk altındaki 

çocuklar ile özellikle hafif düzeyde zihinsel gelişim geriliği olan çocukları normal 

çocuklardan ayırt edilmesinde önemli bir rol oynamış ve başta Amerika olmak üzere 

birçok Avrupa ülkesinde bu konuyla ilgili çalışan araştırmacıların yeğlediği bir ölçek 

olmuştur (Sparrow, Balla ve Cicchetti, 1984). 

 

Vineland - I, otistik belirtileri olan çocuklarla yapılan çalışmalarda yaygın olarak 

kullanılmıştır. Ölçeğin, otistik belirtileri olan çocukların, iletişim ve sosyalleşme 

becerilerini, uyum işlevlerini en iyi değerlendiren ve normal gruptan belirgin sınırlarla 

ayırt edebilen bir araç olduğu; hem bebeklik ve erken çocukluk döneminde (Baranek, 

1999; Fewel, 1991; Harris, Belchic, Glasberg ve Handleman, 1995; Stone, Ousley, 

Hepburn, Hogan ve Brown, 1999) ve hem de okul öncesi döneminde (Perry ve Factor, 

1989) yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.  

 

Batı ülkelerinin uyum ölçekleri ile ilgili zengin yazınına karşın, ülkemizde uyum 

ölçekleri ile ilgili tek yayın, Epir (1976) tarafından yapılmıştır. Yazar, Amerikan 

Zihinsel Özürlüler Derneği’nin geliştirdiği Uyum Davranış Ölçeği‘nin uyarlama 

çalışmasını yapmıştır. Bu ölçeğin, yalnızca zihinsel özürlüleri değerlendirmeye 

yönelik olması ve uygulanmasının pratik olmaması gibi nedenler ile ülkemizdeki 

kliniklerde kullanılmamaktadır. 

 

Buna karşın, ülkemizde bebeklik ve erken çocukluk döneminde genel gelişimin 

değerlendirilmesine yönelik, Bayley Bebekler için Zihinsel ve Motor Ölçeği'nin 

(Özelli, 1978) ve Denver Gelişimsel Tarama Testi'nin (Yalaz ve Anlar, 1990) 

uyarlama, güvenirlik, geçerlik çalışmaları yapılmıştır. Ankara Gelişim Tarama 

Envanteri (AGTE) ise Türk bebekleri ile okul öncesi dönem çocuklarından veri 

toplanarak geliştirilmiştir (Savaşır, Sezgin ve Erol; 1994, 1998 ve 2005).  

 

Vineland - I, Batı'da yapılan araştırmalarda en sık kullanılan uyum ölçeğidir. 

Endonezya (Tombokan - Runtukahu (1989), akt.; Tombokan-Runtukahu ve Nitko, 
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1992), Fransa (Fombonne ve Achard, 1993), Avusturya (De Lemos, 1989) ve İspanya 

(Del Toro Delgado ve Alvarez, 1990) olmak üzere dört farklı kültürde uyarlaması 

yapılmıştır. Birçok araştırma ile güvenirliği, eşzamanlı (concurrent validity) ve 

aynılık geçerliği (convergent validity) kanıtlanmıştır (Atkinson, Bevc, Dickens ve 

Blackwell, 1992; Britton ve Eaves, 1986; Goldstein, Smith ve Waldrep, 1986; 

Matson, Kiely ve Bamburg, 1997; Matson, Carlisle ve Bamburg, 1998; Middleton, 

Keene ve Brown, 1990; Sands, 1992; Taylor, Richard ve Moody, 1990). 

 

Çocuk Ruh Sağlığı Alanı'nda; belirtileri ve sorunları sınıflandırmak, tanı koymak, 

ortak bir dili kullanmak ve konuyla ilgili araştırmalar yapmak için çok önemlidir. 

Dünyada ve ülkemizde bu alanda en sık kullanılan DSM - IV sınıflandırma sistemine 

göre (APA, 1994), zekâ özrü tanısı koyarken tanı ölçütlerinin ilki; bireysel olarak 

uygulanan zekâ testinde zekâ düzeyinin 70 ya da altında olması, bebekler için, 

ortalamanın önemli derecede altında zihinsel işlevselliğin olduğuna ilişkin bir klinik 

yargının olması, ikincisi ise uyum işlevlerinde (yaşına ve içinde yaşadığı kültürel 

grubun beklentilerine uygunluk) yetmezlik olması gereklidir. Uyum işlevleri olarak 

iletişim, kendine bakım, ev yaşamı, kişiler arası beceriler, toplumun sağladığı 

olanakları kullanma, kendi kendine yönetip yönlendirme, okulla ilgili işlevsel 

beceriler, iş ve boş zamanları değerlendirme, sağlık ve güvenlik alanlarını 

içermektedir. Zekâ özrüne tanı koymadaki üçüncü ölçüt ise, başlangıç yaşının 18 

yaşından önce olmasıdır.  

 

Ülkemizde zekâ özrüne tanı koyarken birinci ölçüt yerine getirilebilse bile, ikinci 

ölçütü yerine getirmede, uyum işlevlerini değerlendirmede herhangi bir ölçek 

kullanılmamakta bunun yerine aileden alınan öykü ve gözlemlere göre değerlendirme 

yapılmaktadır. Ülkemizde gelişimsel değerlendirme konusundaki bu sınırlılıklar 

doğrultusunda, Amerika ve Avrupa’da yaygın olarak kullanılan Vineland-I’in, 

Türkiye’de doğumdan 3 yaş 11 aylığa kadar olan yaş diliminde uyarlama, güvenirlik 

ve geçerlik çalışması (Alpas ve Akçakın, 2003) ile Türk yazınına kazandırılmıştır.  

 

Bu sayede ülkemizdeki çocuk hastalıkları ve ruh sağlığı gibi alanlarda çalışan 

klinikçilere, erken çocukluk döneminde bulunan zihinsel gelişim geriliği olan ve 

özellikle Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm) belirtileri olan çocukları 

değerlendirme ve tanı koyma aşamalarında, buna göre gerekli önlemler alma ve 

tedaviye yönelik eğitim programlarını belirlemede yol gösterici olmaya başlamıştır.  

 

Son yıllarda Amerika ve Avrupa’da bireylerin uyum davranışlarının 

değerlendirilmesinin öneminin giderek artması nedeni ile Sara Sparrow, Domenic 

Cicchetti ve David Balla 2005 yılında, Vineland Uyum Davranış Ölçeği – I (Vineland 

– I; Sparrow, Balla ve Cicchetti, 1984)’i güçlü bir şekilde temsil eden Vineland II’yi 

yayınlamışlardır.  

 

Vineland – I’in son yirmi beş yıl içinde, klinik uygulama ve geniş çaplı araştırmalarda 

kullanımı ile ortaya çıkan gereksinimleri doğrultusunda; Vineland – II ölçeğinin yaş 

dağılımı, doğumdan 90 yaşına kadar genişletilmiştir ve yaşam boyu örneklemin uyum 

becerilerini kapsayan dört alan ve on bir alt alanın her birine yeni maddeler 

eklenmiştir. Buna ek olarak; doğumdan 3 yaşa kadar olan yaş grubuna eklenen madde 

yoğunluğu, hızlı gelişimin erken dönemde çok geniş çaplı ayrımlaştırılmasına izin 

vermektedir. Vineland – I’ deki maddelerin yeniden gözden geçirilmesi ve kültürel 

değişimi yansıtan yeni maddelerin içeriği ve gelişimsel yetersizliğe özgü yeni 
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araştırma bilgilerini kapsayan Vineland – II ile tüm yaş grubundaki bireylerin uyum 

işlevselliği belirlendiğinde klinisyenler için çok yararlı ve zengin bilgiler 

sağlamaktadır (Sparrow ve ark., 2005). 

 

Vineland – II’ nin klinik uygulamalarda yararlılığını sağlayan, 4 alan ve 11 alt 

alanında yer alan en temel değişiklikler aşağıda özetlenmiştir: 

 

Vineland – II; 

 

 İletişim Alanı’nın, Alıcı ve İfade Edici Dil Becerileri Alt Alanları’na; konuşma 

dilini geliştirme ve konuşmayı başlatma ve devam ettirme becerilerinin 

değerlendirilmesine yönelik eklenen yeni maddeleri ile, otizm spektrum 

bozukluğunda olan çocukların iletişim kurmadaki güçlüklerinin ve otistik dil 

bozukluğunun belirlenmesinde,  

 

 Günlük Yaşam Becerileri Alanı’nın, Kişisel, Evle İlgili ve Toplumsal Alt 

Alanları’na, bağımsız yaşam becerilerinin ölçülmesine ilişkin eklenen yeni 

maddeleri ile zihinsel yetersizliği olan çocukların uyum işlevselliklerinin 

belirlenmesi ve sosyal çevre desteğinin planlanmasında ve 

 

  Sosyalleşme Alanı’nın, Kişilerarası İlişkiler ve Oyun ve Boş Zaman Alt 

Alanları’na, çocukların sözel olmayan iletişim kurma becerilerinden dengeli 

sosyal etkileşim kurma becerilerini ve kişisel ilişkiler geliştirip devam ettirme 

becerilerine yönelik yeni maddeleri ile, otizm spektrum bozukluğu olan 

çocukların karakteristik özelliklerinden sosyal etkileşimlerindeki niteliksel 

bozulmalarını değerlendirilmesinde klinik bir tanı aracı rolü oynamaktadır 

(Sparrow ve ark., 2005). 

 

Amerika Zihinsel Özürlüler Derneği’nin resmi el kitapçığı ve kanunlara göre 1959 

yılından bu yana zeka özrünün sınıflandırılması ve tanının doğrulanması için bilişsel 

işlevsellikte olduğu gibi uyum işlevselliğindeki güçlüğü de yer almaktadır. Vineland – 

I’de olduğu gibi Vineland – II Araştırma formunun da; standardizasyon örneklemi, 

güvenilir ve geçerli klinik norm grubu ile tanısal değerlendirmeye izin vermektedir. 

Sparrow ve ekibi, Vineland – II Araştırma formunu sadece zeka özrünü özgü değil; 

otizm spektrum bozukluğu, çeşitli genetik bozukluklar, gelişimsel gecikmeler, 

duygusal ve davranışsal bozukluklar ve diğer zihinsel, fiziksel ve hasar-bağlantılı 

koşulları da içeren farklı güçlüklere ve bozukluklara klinik olarak tanı koyma aracı 

olarak düzenlemişlerdir. Sparrow ve ekibinin; 

 

1. Tanısal değerlendirmeye göre özel eğitim merkezine yönlendirmek, 

2. Tanıyı ayırt etmek, 

3. Tedavi planı geliştirmek ve tedavi programı planlamak ve 

4. Gelişimi izlemek için değerlendirmek olarak belirledikleri uyum davranışını 

değerlendirme amaçları ile; Vineland – II, küçük yaş grubu çocukların 

gelişimlerinin ölçümlerinde ve uygun kamu-destekli erken müdahalelerinin 

belirlenmesinde önemli bir araç olarak gösterilmektedir. 

 

Amerika’da 1986 yılında okul öncesi özel eğitim kurumları, 3 yaşından 5 yaşına 

kadar dört gelişim alanının birindeki güçlüğü olan çocuklar için zorunlulaştırılarak 

yeniden yetkilendirilmiştir. Bu kanun, doğumdan 5 yaşına kadar erken çocukluk 
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dönemindeki çocukların uyum davranışlarının en temel bölümlerini değerlendirmek 

için uygulanmaktadır. Aynı zamanda bu kanun, erken dönemlerde çocuğun gelişimsel 

olarak güçlü olduğu alanlarını ve gereksinimlerini anlamada bakım veren kişinin 

bakış açısının öneminin altını çizerek, çocukların değerlendirmelerde bakım veren 

kişileri içermesini zorunlulaştırmıştır (Sparrow ve ark., 2005). 

 

Bu bağlamda, Amerika, Avrupa ve ülkemizde klinik ortamlarda tanısal ve gelişimsel 

bir değerlendirme aracı olarak kullanılmaya başlanan Vineland’ın ikinci baskısının 

doğumdan 8 yaşa kadar olan yaş diliminde norm, güvenirlik ve geçerlik çalışmasını 

tamamlamaktır. Bu amacın içinde cevap aranan sorular aşağıda sıralanmıştır: 

 

1- Vineland – II’nin alan ve alt alanlarından alınan ham puanlar arasında yaşa 

bağlı bir farklılık var mıdır?  

2- Vineland – II’nin alan ve alt alanlarından alınan ham puanlar arasında 

cinsiyete bağlı bir farklılık var mıdır?  

3- Vineland – II’nin alan ve alt alanlarından alınan ham puanlar arasında 

annenin eğitim düzeyine bağlı bir farklılık var mıdır?  

 

 

Bu projede hedef alınan amaçlar içerinde otizm ve özgül öğrenme güçlüğü olan 

çocukların klinik geçerlik grubunda yer alması planlanmıştı. Ek – I’ de gösterildiği 

gibi BAP dan yeterli düzeyde maddi destek alınamaması, bütçemizin olmasına 

rağmen, anketörlere ücret ödemesi hiç yapılamadığı için proje, proje yürütücüsü ve 

yardımcılarının maddi desteği ile yürütülmüştür. Bu sebeplerden ötürü klinik geçerlik 

çalışması için planlanan bu grupların veri toplama aşamaları devam etmektedir.  
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III – Materyal ve Yöntem 

 

Örneklem: 

 

Araştırmanın örneklemi, alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeyi temsil ettiği düşünülen 

Ankara’da farklı bölgelerde bulunan hastane, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 

merkezleri (AÇSAP), kreş / çocuk gündüz bakımevi, anasınıfı ve ilköğretim 

okullarına devam eden çocuklardan seçilmiştir. Bu kurumların adları: 

 

1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı 

2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Anabilim Dalı 

3. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gündüz Bakım Evi 

4. Demirlibahçe İlköğretim Okulu 

5. Dışkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi 

6. Dikmen Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezi 

7. Gazi Üniversitesi Gündüz Bakım Evi 

8. Kurtuluş Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezi 

9. Mamak Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezi 

10. 19 Mayıs İlköğretim Okulu 

11. Sarar İlköğretim Okulu 

 

Yaş ve Cinsiyet: 

 

Çalışmanın örneklemini; üç farklı sosyoekonomik düzeyi temsil ettiği varsayılan 

(üniversite, lise ve ilkokul), doğumdan 107 ay 11 ay diliminde 9 yaş grubunda  

bulunan (0 – 11 ay; 12 – 23 ay; 24 – 35 ay; 36 – 47 ay; 48 – 59 ay; 60 – 71 ay; 72 – 

83 ay; 84 – 95 ay; 96 –107 ay), gelişiminde bir aksaklık olduğu bildirilmeyen normal 

zihinsel gelişim düzeyinde olan 274 kız ve 279 erkek olmak üzere toplam 553 çocuk 

oluşturmuştur (Bkz. Tablo 1).  

 

Araştırmanın 9 yaş grubu; Vineland – II’ nin orijinal Amerikan norm çalışmasında 

uygulandığı gibi - doğumdan 35 ay kadar olan bebeklik ve erken çocukluk dönemi; 36 

ay ile 71 ayı kapsayan kreş ve anasınıfı dönemi; 72 aydan 107 aya kadar okul çağı 

dönemini kapsayan 3 gruba ayrılmıştır. Örneklemin verileri, 3 yaş grubunda analiz 

edilmiştir. 

 

Araştırmanın doğumdan 11 aylığa kadar olan ve 176 bebeği kapsayan (79 kız, 97 

erkek) yaş diliminde, sosyoekonomik düzey farklılığının incelenmesi nedeni ile 

örneklem sayısı geniş tutulmuştur. Bu ön çalışma, 2007 yılında İtalya’nın Floransa 

şehrinde düzenlenen 13. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi’nde poster 

olarak sunulmuştur (Bkz. Ek- III). 
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Tablo 1 Yaş ve Cinsiyete Göre Örneklemin Gösterimi 

 

 

Sosyoekonomik Düzey: 
 

Anne ve babanın eğitim düzeylerinin, sosyoekonomik düzeyin en geçerli belirleyicisi 

olduğu savunulmaktadır (Sparrow ve Ark., 1984). Bu ölçüt göz önünde 

bulundurularak çalışmada çocukların sosyoekonomik düzeyleri, ailede annenin eğitim 

düzeyine göre belirlenmiştir. Araştırmanın başında annenin eğitimi; 4 yıllık üniversite 

mezunu ve üstü eğitim, 2 yıllık yüksek okul mezunu, lise mezunu, orta okul mezunu, 

ilkokul mezunu, okuma yazma bilen ve bilmeyen olarak 7 düzeyde belirlenmiştir. 

Ancak yüksek okul mezunu, orta okul mezunu, okuma yazma bilen ve bilmeyen 

olarak belirlenmiş 4 eğitim düzeyinde yeterli sayıya ulaşılamamıştır. Bu sebeple; 

yüksek okul mezunu anneler üniversite mezunu annelerin grubu ile; ortaokul mezunu 

anneler ise lise mezunu annelerin grubu ile; okuma yazma bilen 2 anne ve okuma 

yazma bilmeyen 1 anne yine ilkokul mezunu annelerin grubu ile birleştirilmiştir. 
 

Bu şekilde annenin eğitim düzeyine göre örneklem; doğumdan 107 ay 11 ay diliminde 

9 yaş grubunda  bulunan (0:0 – 0:11 ay; 12:0 – 23:11 ay; 24:0 – 35:11 ay; 36:0 – 

47:11 ay; 48:0 – 59:11 ay; 60:0 – 71:11 ay; 72:0 – 83:11 ay; 84:0 – 95:11 ay; 96:0 – 

107:11 ay); 193 üniversite mezunu, 230 lise mezunu ve 129 ilkokul mezunu (Toplam 

553) annenin çocuklarından oluşmuştur (Bkz. Tablo 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Cinsiyet  

Toplam 

 N 
Kız Erkek 

N % N % 

Y
a
ş 

(a
y
 o

la
ra

k
) 

0:0 – 11:0 ay 79 44.9 97 55.1 176 

12:0 - 23:0 ay 25 37.9 41 62.1 66 

24:0 - 35:0 ay 17 54.8 14 45.2 31 

36:0 – 47:0 ay 16 53.3 14 46.7 30 

48:0 – 59:0 ay 18 54.5 15 45.5 33 

60:0 – 71:0 ay 24 51.1 23 48.9 47 

72:0 – 83:0 ay 27 48.2 29 51.8 56 

84:0 – 95:0 ay 41 61.2 26 38.8 67 

96:0 – 107:0 ay 27 57.4 20 42.6 47 

 

Toplam: 0–107 ay aralığı 

 

274 

 

49.5 

 

279 

 

50.5 

 

553 
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Tablo 2 Yaş ve Annenin Eğitim Düzeyine Göre Örneklemin Gösterimi 
 

 

 

İşlem: 

 

Bu araştırmanın bir norm çalışması olması nedeni ile belirli aşamalar takip edilmiştir. 

Bunlar; 

 

Çeviri – Geri Çeviri Aşaması: 

 

Vineland – I (1984 baskısı), doğumdan 18 yaş 11 aylığa kadar olan yaş diliminde, 

İletişim Alanı’nda 67, Günlük Yaşam Becerileri Alanı’nda 92, Sosyalleşme Alanı’nda 

66 ve Motor Becerileri Alanı’nda 36 madde olmak üzere toplam 261 maddeden 

oluşmaktadır. 

 

Vineland – II (2005 baskısı), doğumdan 99 yaşa kadar olan yaş diliminde toplam 383 

maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin; İletişim Alanı’nda 99, Günlük Yaşam Becerileri 

Alanı’nda 109, Sosyalleşme Alanı’nda 99 ve Motor Becerileri Alanı’nda 76 madde 

bulunmaktadır. Araştırmanın yaş grubu olan doğumdan 107 aya kadar olan yaş 

grubunu kapsayan 305 maddenin, 140’ı yeni maddelerdir. 

 

Vineland II’ye, ilk baskısının maddelerinden farklı olarak, İletişim Alanı’na 40, 

Günlük Yaşam Becerileri Alanı’na 53, Sosyalleşme Alanı’na 60 ve Motor Becerileri 

Alanı’na 36 olmak üzere toplam 187 yeni madde eklenmiştir.  

 

Vineland – I’in İletişim Alanı’nın 59, Günlük Yaşam Becerileri Alanı’nın 56, 

Sosyalleşme Alanı’nın 39 ve Motor Becerileri Alanı’nın 42 maddesi olmak üzere 

toplam 196 maddesi bazı değişiklikler yapılarak aynı şekilde kullanılmıştır. Bu 

değişiklikler; gramer düzeltmeleri, bazı maddelerinde yer alan kültürel, toplumsal ve 

teknolojik gelişmelere uygun örneklerdir. 

    

Annenin Eğitim Düzeyi  

Toplam  

N 
Üniversite 

(2-4 yıl ve 

üstü) 

Lise  

(8 - 11 yıl)  

İlkokul  

(5 yıl ve altı) 

N % N % N % 

Y
a
ş 

(a
y
 o

la
ra

k
) 

0:0 – 11:0 ay 62 35.4 75 42.9 38 21.7 175 

12:0 - 23:0 ay 29 43.9 25 37.9 12 18.2 66 

24:0 - 35:0 ay 11 35.5 16 51.6 4 12.9 31 

36:0 – 47:0 ay 16 53.3 10 33.3 4 13.3 30 

48:0 – 59:0 ay 16 48.5 11 33.3 6 18.2 33 

60:0 – 71:0 ay 17 36.2 20 42.6 10 21.3 47 

72:0 – 83:0 ay 11 19.6 24 42.9 21 37.5 56 

84:0 – 95:0 ay 19 28.4 32 47.8 16 23.9 67 

96:0 – 107:0 ay 12 25.5 17 36.2 18 38.3 47 

Toplam:  

0–107 ay aralığı 

 

193 

 

35.0 

 

230 

 

41.7 

 

129 

 

23.4 

 

552 
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Vineland-I’de olduğu gibi, ölçeğin ikinci baskısına eklenen yeni maddelerin çeviri ve 

geri çeviri aşaması; iki klinik psikoloji öğretim üyesi, iki çocuk psikiyatrisi öğretim 

üyesi, bir Türk dilbilimi öğretim üyesi ve bir İngiliz dilbilimci tarafından 

tamamlanmıştır (Alpas ve Akçakın, 2003). 

 

Vineland – II’ ye, Vineland – I’ den farklı olarak eklenen maddelere örnekler: 

 
İletişim Alanı – Alıcı Dil Becerileri alt alanının maddelerinden; 

 

3. Adı söylendiğinde tepki verir. (Örneğin, seslenen kişiye döner ya da gülümser)  

Çocuk, seslenen kişiye dönerek ya da gülümseyerek adını bildiğini gösterir. 

  

8. Bir kitap ya da dergideki çok bilinen nesnelerin isimleri söylendiğinde işaretle 

gösterir. (top, ev, kuş ya da at gibi)  

Çocuk, anne babası ya da bakıcısı sorduğunda nesnelerin adlarını bildiğini doğru 

işaret ederek gösterir.   

 

18. Mecazi anlamı olan sözcükleri anlar. (Örneğin, “Ağzına fermuar çek”, “Düş 

önüme”) 

Çocuk doğru tepki vererek anladığını gösterir. Örneğin, “ Ağzına fermuar çek” 

dendiğinde konuşmayı bırakır.   

 

İletişim Alanı – İfade Edici Dil Becerileri alt alanının maddelerinden; 

 

4. Sözcük oluşturmayan çocuk sesleri çıkarır. (Örneğin, babıldamalar.)  

Örneğin, çocuk hem ünlüleri hem de ünsüzleri çıkarır. Bebeğin çıkarttığı bu seslerin 

anlaşılır olması ya da başkalarına ya da nesnelere karşı tepki şekilde yapılması 

gerekli değildir. Çocuk “gırtlaksıl ses” çıkartırsa “2 puan“, fakat yalnızca ağlarsa 

“0 puan” verilir. 

 

6. Çocuğunuzun bir davranışını durdurması ya da devam ettirmesini istediğinizde 

sesler çıkartır ya da el kol hareketleri yapar (Baş sallama gibi).  

Örneğin, çocuk “hayır” için başını yukarı doğru kaldırır, “evet” için ise başını öne 

doğru sallar ya da sesler çıkarır. Tepkilerinin, beden hareketleri ile birlikte olması 

gerekli değildir.  

 

9. Ulaşamadığı, istediği bir nesneyi işaret eder.  

Çocuk, istediği nesneyi, anne babasına ya da bakıcısına gösterir gibi bakarak ya da 

işaret ederek açıkça istediğini gösterir. İşaret ederken, konuşması ya da sesler 

çıkarması gerekli değildir. 

 

19. Basit tümceler (cümleler) ya da sözcüklerin ses tonlamasındaki değişiklikleri ile 

sorular sorar (“Benim mi? ya da “Ben mi gideyim?” gibi). Tümcelerin dilbilgisine 

uygunluğu önemli değildir.  

Çocuk her zaman tam tümceler kurarak soru soruyorsa (Örneğin, “Bu kitap benim 

mi?” ya da “Ben de gidebilir miyim?”) “2 puan” verilir.  

 

21. Bazı şeyleri tanımlamak için basit sözcükler kullanır. (Örneğin; pis, güzel, büyük, 

çirkin, vb.)  

“2 puan” vermeniz için, çocuk sıfatları anladığını açıkça göstermeli, sadece telaffuz 

etmemelidir.  

 

23. Cümlelerde olumsuz ifadeleri kullanır. Dilbilgisel doğruluk önemli değildir. 

(Örneğin, “Gitmem”, “Baba geldi yok” gibi)  



                                                                                                                                  

Vineland - II 

12 

Sosyalleşme Alanı – Kişilerarası İlişkiler alt alanının maddelerinden; 

 

 9. Sizlerin (anne babasının ya da bakıcısının) yüz ifadenizi taklit etmeye 

 çalışır  ya da taklit eder. (Gülümseme ya da kaş çatma gibi)   
  

 15. Aynı yaş grubundaki çocuklar ile arkadaşlık kurmak istediğini  gösterir. 

 (Arkadaşlık kurmak istediğini “Oyun oynamak ister  misin?” diyerek ifade eder 

 ya da çocuğun elinden tutabilir.)   
  

 17. Tanıdığı erişkin bireylerin sorularını yanıtlar, “Nasılsın?” diye 

 sorulduğunda “İyiyim” ya da “İyi görünüyorsun” dendiğinde  “Teşekkür 

 ederim.” diyerek yanıt verir.   

 Çocuğun yanıtları uygun olmalıdır. 

  

Sosyalleşme Alanı – Oyun ve Boş Zaman alt alanının maddelerinden; 

 

 4. Yanında bulunan bir çocuk ile oyun oynar, ancak her biri farklı şeyler 

 yapabilir.  

 Çocuğun diğer çocukla karşılıklı etkileşim içinde oynaması gerekli değildir, 

 fakat  diğer çocuğun oyununu zaman zaman izleyerek onun farkında  olduğunu 

 gösterir.  

  

 5. Başka çocuklar ile oyun seçer. (Grubun dışında kalmaz ya da 

 çocuklardan kaçınmaz.)  

 Oyun alanında çocuklar olduğunda, yalnız başına oynamaz ya da onları  gözlemekten 

 çok onlarla oyun oynamayı yeğler.  

 

 10. Çocuklar ile erişkinlerin çok az denetimi altında oyun oynar.  

 Çocuk oyun oynarken erişkinlerin görüş alanında olmayabilir.  

 

 14. Arkadaş olmak ya da oyun oynamak için başka çocuklar bulmaya  çalışır 

 (Çocukları evine çağırır, evlerine gider ya da oyun alanındaki  çocuklar ile oyun 

 oynar).  

 Çocuk, bir kişiyi oyuna çağırmak için girişimde bulunmalıdır.  

 

 15. Oyun oynarken ya da spor yaparken söylendiğinde sırasını bekler. 

  

16. Sokakta günlük grup oyunları oynar (Elim sende oyunu, ip atlama ya da 

kovalamaca oyunları gibi).  

 

Motor Becerileri Alanı – Kaba Motor Becerileri alt alanının maddelerinden; 

 

 8. Oturma pozisyonundan kalkarak kendi kendine ayakta durur.  

 Çocuk, bir masa, tırabzan ya da sehpadan tutunarak kalkar ve ayakta durur. 

 Başkasına tutunarak ya da yardımlı ayakta durabiliyor ise “0 puan” verilir.  

 

 9.Merdivenlerden emekleyerek çıkar. 

 Çocuk, genellikle az sayıda basamağı emekleyerek çıkabilse de “2 puan”   

 verilir.  

 

 25. Her iki ayağı ile birlikte yerde zıplar.  
 Çocuk genellikle zıpladıktan sonra düşüyorsa “1 puan” verilir.  

 

 26. Belirli bir hedefe doğru herhangi büyüklükteki bir topu fırlatır.  
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 Çocuğun başarılı olmasından çok hedefe atmaya çalışması önemlidir, bir 

 kişiye ya da bir çembere doğru topu atıp ıskalayabilir “2 puan”.  

 

Motor Becerileri Alanı – İnce Motor Becerileri alt alanının maddelerinden; 

 

 4. Öten oyuncak ya da nesneleri eliyle sıkar.  
 Öten oyuncaklar ile daha küçükken oynamışsa “2 puan”. Oyuncağı sıkmak   için 

 tek  ya da iki elini birden kullanabilir. Çocuk, daha yumuşak nesneleri sıkarsa “1 

 puan” verilir.  

  

 5. Bir sepetten (bir blok ya da mandal gibi) bir nesneyi  çıkartır. 

 

 6. Bir sepete (bir blok ya da mandal gibi) bir nesneyi koyar.  

 

 8. Kumaş, tahta ya da kağıttan bir kitabın sayfalarını belirli bir hızda  çevirir.  

  

 14. El bileğini bükerek kullanır. (Uçurtma uçurabilir ya da kavanozların 

 kapağını açıp kapatabilir vb.)  

 Çocuk, kavanozun kapağını açarken ya da kapatırken kavanozun kapağı ya da 

 oyuncak yere düşüyorsa “0 puan” verilir.  

  

 19. İki ya da daha fazla parçayı yan yana ya da üst üste koyarak bir  yapıştırıcı 

 ile yapıştırır. (Resim çalışması olabilir.)   

 

 20. Bazı şeyleri birbirine tutturmak için bant kullanır. (Yırtılmış sayfayı 

 yapıştırmak için ya da resim çalışması için olabilir.)   

  

 22. Örneğe bakarak daire çizer.  

 

Uygulamacıların Eğitimi Aşaması  

 

Savaşır (1994)’a göre; başka bir kültürden uyarlaması yapılmış olan bir ölçeğin 

orijinali ile uygulama koşulları, yönergesi ve formatının tutarlı olması gerekmektedir.  

 

Bu araştırmada toplam 12 uygulamacı (1 klinik psikoloji yüksek lisans, 1 çocuk 

gelişim uzmanı ve 10 psikoloji lisans öğrencisi), eğitim aşamalarında ortalama 5 pilot 

uygulama yaparak tamamlamışlardır. 

 

Araştırmada Kullanılan Ölçme Araçları:  

 

Vineland Uyum Davranış Ölçeği (Vineland-II) - Araştırma Formu – (Sparrow ve ark., 

2005) Ankara Gelişim Tarama Envanteri (Savaşır ve Ark., 1998), Otistik Çocukları 

Değerlendirme Formu (Akçakın, Polat ve Kerimoğlu,1993; Akçakın, 1993) ve 

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WÇZÖ) (Savaşır ve Şahin, 1988)'nin  

kullanılması planlanmaktadır. 

 

1. Vineland Uyum Davranış Ölçeği - Araştırma Formu - (2005 Baskısı): 

 

Vineland I’ in doğumdan 47 aya kadar olan yaş dilimi, 2003 yılında Alpas ve Akçakın 

tarafından tamamlandıktan sonra psikoloji, çocuk psikiyatrisi, pediatri, çocuk 

gelişimi, kreş / ana sınıfı, özel eğitim merkezlerinde gerek klinik değerlendirme aracı 
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gerekse klinik araştırmalarda bebeklerin genel uyum düzeylerini belirlemede tercih 

edilen bir gelişimsel değerlendirme aracı olmuştur. 

 

Bununla birlikte bu projenin ilk amacı Vineland – I’ in 48 ay ile 107 ay aralığında 

güvenirlik ve geçerlik çalışması olarak planlanmıştı; ancak projenin başladığı 

dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde 2005 yılında ikinci baskısının yayınlanması 

ve ölçeği geliştiren Prof. Dr. Sara Sparrow’ un, Vineland-II için yeni maddelerinin 

kültüre özgü olarak geliştirildiğini ve otizmi ayırt etmeye yönelik maddelerinin 

olduğunu ifade etmesi nedeni ile ikinci baskısının çalışılmasına karar verilmiştir.   

 

Vineland-II, uyum davranışının değerlendirilmesinde bireylerin güçlü ve zayıf 

yanlarını belirlemek için kullanılmaktadır. Bu formu, 383 maddeden oluşmaktadır. 

Doğumdan 90 yaş diliminde; bebeklik ve erken çocukluk döneminde olan çocukların 

bakım veren kişi, anne ya da babalarına uygulanırken; ergen ya da yetişkinlerle 

doğrudan doğruya bu konuda eğitim almış uzman bir kişi görüşme yapmaktadır. 

Uygulama süresi, yaklaşık 15 ile 60 dakika arasında sürmektedir. 

 

Vineland – II’nin yedi alt alanı dört alanın bileşkesinde gruplanmıştır: İletişim, 

Günlük Yaşam Becerileri, Sosyalleşme ve Motor Becerileri. Şekil 1’de doğumdan 6 

yaş 11 aylığa kadar olan çocukların dört alanının bileşke puanlarından belirlenen 

Uyum Davranışı Bileşkesi ile 7 yaşında ve daha büyük çocukların üç alanının (Motor 

Becerileri Alanı, bu yaş gruplarına uygulanmaz) bileşke puanlarından belirlenen 

Uyum Davranışı Bileşkesi gösterilmektedir. Görüşmeci, çocuğun yaşına göre 

uygulama yapacağı alanları seçebilir. Alanlar ve alt alanların içeriği, Tablo 3’de 

kısaca özetlenmiştir.   

 

Vineland-II' nin Uygulanması 

 

Vineland-II, gelişimsel ve yarı yapılandırılmış bir ölçek olmasından dolayı testi veren 

kişi, gelişim psikolojisi, görüşme teknikleri, çocuk psikopatolojisi, bireysel 

değerlendirme ve test yorumlama konularında deneyim kazanmış bir psikolog, sosyal 

hizmet uzmanı ya da farklı alandan bir profesyonel olabilir. Bununla birlikte 

görüşmecinin değerlendirme sürecinde, bilgi veren kişiye cesaret vermesi ve güler 

yüzlü olması beklenmektedir. Bunların dışında görüşmecilerin Vineland-II' nin 

yorumlanması ve uygulanması konusunda eğitim almış olması gerekmektedir.  

 

Yarı yapılandırılmış görüşme formatına uygun olarak geliştirilen Vineland – II, 

çocukların genel uyum davranışlarını değerlendirmek için güvenilir ve geçerli bilginin 

elde edilmesini sağlamaktadır. Vineland-II, yarı yapılandırılmış ve üçüncü el 

ölçeklerinden olması nedeniyle bilgi veren kişinin bir yetişkin olması beklenmektedir. 

Bu nedenle, en uygun kişiler anne ya da babalardır; ancak çocuğa bakım veren kişiye, 

anneanne ya da babaanneye de uygulanabilmektedir.  
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Doğumdan 6 yaş 11 aylığa kadar 

Şekil 1. Vineland – II’nin yapısı 
 

Bununla birlikte yarı yapılandırılmış görüşmelerin bir takım yararları bulunmaktadır. 

Bunlar; 

 

1. Çocuğun günlük aktiviteleri hakkında karşılıklı doğal bir konuşma ortamında, 

çocuk hakkında bilgi veren kişi ile görüşmeci arasındaki ilişkinin 

zenginleşmesini sağlamaktadır. 

 

2. Çocuğun neleri yapıp yapamadığını sorgulama yöntemini ortadan kaldırarak, 

pozitif bir test ortamı oluşturmaktadır. 

 

3. Önceden hazırlanmış soru maddelerinin, doğrudan çocuk hakkında bilgi veren 

kişiye okunarak bilgi alınması yerine çocuk hakkındaki bilgi daha doğal olarak 

ortaya çıkmaktadır. 

 

4. Her bir alt alandaki belirli bir konunun sorularının, basitten karmaşığa doğru 

sıralanması nedeni ile o konu ile ilgili bilginin üretilmesini sağlamaktadır. 

Örneğin; İletişim Alanı’nın, İfade Edici Dil Becerileri Alt Alanı’nda bilgi 

veren kişiye sorulan “Çocuğunuzun kaç sözcüğü var?” ve “Kaç sözcüklü 

tümceler (cümleler) kurmaktadır?” soruları ile çocuğun konuşması hakkında 

genel bir bilgi edinilmektedir. 

 

 

 

Uyum Davranışı 

Bileşkesi 

İletişim Alanı 

Günlük Yaşam Becerileri Alanı 

 

Sosyalleşme Alanı 

 

Motor Becerileri Alanı 

 

 

Uyum Davranışı 

Bileşkesi 

İletişim Alanı 

Günlük Yaşam Becerileri Alanı 

 

Sosyalleşme Alanı 

 

7 yaşından 90 yaşına kadar 
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Tablo 3 Vineland- II Maddelerinin İçerik Tanımlaması 

 

 

 

Vineland – II Alan ve 

Alt Alanları 

 

 

 

Maddelerin İçeriği 

I. İletişim Alanı 

 

Alıcı Dil Çocuğun dinlemesi, dikkatini toplaması nasıldır? Ve 

neleri anlar? 

İfade Edici Dil Çocuk neleri ifade eder, bilgi almak için sözcüklerini ve 

tümcelerini (cümlelerini) nasıl kullanır? 

Yazılı Çocuğun yazısı nasıldır ? Yazdıklarından ne anlar, neleri 

okur ve yazar? 

II. Günlük Yaşam Becerileri Alanı 

 

Kişisel Beceriler Çocuğun yemek yemesi, giyinmesi ve kişisel bakımı 

nasıldır?  

Evle İlgili Beceriler Çocuğun evle ilgili görevleri nelerdir? 

Toplumsal Beceriler Çocuğun zaman, para, telefon, bilgisayar kullanması 

nasıldır?  

III. Sosyalleşme Alanı 

 

Kişilerarası İlişkiler Çocuk diğerleri ile nasıl etkileşimde bulunur? 

Oyun ve Boş Zaman Çocuk nasıl oyun oynar ve boş zamanlarını 

değerlendirir? 

Başa Çıkma Becerileri Çocuk sorumluluklarını ve diğer bireylere karşı 

duyarlılığını nasıl gösterir? 

IV. Motor Becerileri Alanı 

 

Kaba Motor Çocuk hareket etmek ve hareketlerini düzenlemek için 

kol ve ayaklarını nasıl kullanır? 

İnce Motor Çocuk nesneleri kullanmak için ellerini ve parmaklarını 

nasıl kullanır? 

 

Uyum Davranış Bileşkesi 

 

 

İletişim, Günlük Yaşam Becerileri, Sosyalleşme ve 

Motor Becerileri Alanlarının bir bileşkesidir. 

 

 

5. Bilgi veren kişiden “evet”, “hayır” ya da “arada sırada” gibi yanıtları içeren 

soruları sormak yerine açık uçlu sorular sorularak yanıt alınması nedeniyle 

daha detaylı klinik bilgi sağlanmaktadır.  

 

6. Çocuk hakkında bilgi veren kişi, diğer sorgulama yöntemlerine göre, kendi 

sözcük ve düşüncelerini görüşmeciye iletirken özgürdür. 

 

7. Ölçeğin her bir maddesinin puanlama ölçütlerinin anlaşılmasında profesyonel 

olarak eğitilmiş görüşmeciler, gerekli olduğunda daha ayrıntılı sorular ile 
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maddelerin doğru olarak puanlanması için yeterli ve daha tutarlı bilgi 

edinmektedirler.  

 

Bu gibi özellikleri ile Vineland - II, tipik performans olarak tanımlanan uyum 

davranışını, çocuğun yeteneğinden ayırt edebilmektedir.  

 

Geleneksel değerlendirme ölçekleri bir test oturumunda, çocukların standardize 

edilmiş uyaranlara verdikleri yanıtları tipik performans olarak almaktadırlar. Bu 

yaklaşım, özellikle bebeklerin ve küçük yaş grubu çocukların davranışlarının hatalı 

olarak değerlendirilmesine yol açabilmektedir. Çünkü küçük yaş grubu çocuklar, 

alışık olmadıkları test ortamında genellikle huzursuz, isteksiz, utangaç ya da ürkek 

olmaları nedeni ile  doğru cevabı veremeyebilirler. Bu nedenle Vineland – II’de 

olduğu gibi çocukların uyum davranışlarını ve becerilerini, görüşme ortamında test 

etmek yerine anne baba ya da bakım veren kişilere sorarak ölçmek daha tutarlı bilgi 

sağlamaktadır. 

 

Çocuk hakkında bilgi veren kişiler, bazen çocuğu olduğundan daha başarılı ya da 

başarısız göstererek durumsal ve kavramsal yanlılığa yol açabilirler. Bu sınırlılık ve 

yanlığın farkında olan görüşmeci, çocuk hakkında verilen bilginin doğruluğundan 

emin olmak ve bilginin yanlılığını azaltmak için aktif bir rol oynayarak sonuçları 

tekrar bilgi veren kişi ile gözden geçirebilir. Çocuk kreş, anasınıfı ya da ilköğretime 

devam ediyorsa öğretmenlerinden de bilgi alabilir (Sparrow ve ark., 2005). 

 

Uygulama Yönergesi: 

 

Bu ölçek ile çocuğunuzun dört alandaki genel uyumunu değerlendireceğiz. Bu 

alanlardan İletişim Alanı; çocuğunuzun kaç sözcük söylediği, tümce (cümle) kurup 

kuramadığı, eğer tümce kurabiliyorsa kaç sözcüklü tümcelerler kurduğu gibi, Günlük 

Yaşam Becerileri Alanı; tuvalet eğitimi alıp almadığı, yemeğini yardımla mı 

yardımsız mı yediği, giysilerini ve ayakkabılarını yardımla mı yardımsız mı giydiği ya 

da el, yüz ve dişlerinin temizliğini yardımla mı yardımsız mı yaptığı gibi, Sosyalleşme 

Alanı; yabancılara karşı davranışlarını, akranları ile oyun oynamasını ve 

oyuncaklarını paylaşması gibi ve Motor Becerileri Alanı; emekleme, yürüme, koşma 

gibi kaba motor becerileri ile nesneleri tutma, kalem tutma ve makas kullanma gibi 

ince motor becerilerini değerlendiren soruları içermektedir. Bu soruları 

cevaplandırırken sizden çocuğunuzun bu davranışları her zaman, arada sırada, hiç 

yapmadığı, fırsat olmadığı ya da hiç denemediğinizi belirtmenizi istiyoruz. Sorular 

takvim yaşından başlayarak bir üst ve bir alt yaş grubu sorularını da içermesi nedeni 

ile bazı sorular çocuğunuz için kolay gelirken bazıları da zor gelebilir. 

 

Başlama Noktası ve Puanlama: 

 

Her bir uyum davranışı alt alanı, çocuğun yaşına göre düzenlenmiş olan madde ile 

puanlanmaya başlar. Her bir madde; “2”, “1”, “0”, “Bilmiyor-B” ya da “Fırsat 

Olmamış-FO” olarak puanlanır. 

 

“2 puan” - çocuk davranışı genellikle hatırlatılmadan ya da bağımsız yapıyorsa,  

 

“1 puan” - çocuk davranışı bazen bağımsız ya da bir kısmını bağımsız yapıyorsa, 

“0 puan” - çocuk davranışı hiçbir zaman ya da bağımsız yapmıyorsa, 
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“Bilmiyor – B” - bilgi veren kişinin çocuğun davranışı hakkında bilgisi yoksa, 

 

“Fırsat Olmamış – FO” - eğer bir madde Puanlama İpucu içeriyorsa ve  

“Puanlama İpucu” içeren maddeler için 2, 1, 0 ve B puanları, puanlama ipucunda 

verilen kriterlere göre puanlanır.  

 

Taban ve Tavan Kuralları: 

 

Her bir alt alan için, “2” olarak puanlanmış olan 4 ardışık madde tabanı ve “0” olarak 

puanlanmış 4 ardışık madde tavanı oluşturmaktadır. Taban madde, “2” olarak 

puanlanmış olan 4 ardışık maddenin en üstteki maddesidir. Tavan madde, “0” olarak 

puanlanmış olan 4 ardışık maddenin en alttaki maddesidir. Eğer hiç taban oluşmamış 

ise, ilk madde taban maddesi olarak ele alınır. Eğer hiç tavan oluşmamış ise, en son 

madde tavan maddesi olarak ele alınır (Sparrow ve ark., 2005). 

 

Not: Bazı alt alanlar üç yaşın altındaki çocuklara uygulanmaz. Eğer çocuğun yaşı, 

başlama noktasının yaşından daha küçükse bu alt alan çocuğa uygulanmaz. Yazılı Dil 

Becerileri Alt Alanı’nın başlama noktası 36 ay; Evle İlgili, Toplumsal ve Başa Çıkma 

Becerileri Alt Alanlarının başlama noktası 12 ay; diğer alt alanlar bebeğin 

doğumundan itibaren uygulanmaktadır.  

 

2. Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE): 

 

Anneler tarafından evet / hayır / bilmiyorum şeklinde yanıtlanan 154 sorudan oluşan 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Savaşır ve arkadaşları tarafından 1994 

yılında geliştirilmiştir. Uygulama sonucu Toplam Gelişim Puanı, ve gelişimin 4 farklı 

alanını temsil eden Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceriler- Öz 

Bakım puanları olmak üzere 5 ayrı puan elde edilmektedir. 

 

3. Otistik Çocukları Değerlendirme Formu: 

 

Otistik çocukları değerlendirmek için Akçakın ve arkadaşlarının 1993, 2001 yılında 

geliştirdikleri; demografik bilgileri, erken gelişim öyküsünü, DSM – III-R ve DSM -

IV otistik bozukluk tanı ölçütlerini ve 27 maddelik bir ek belirti listesini kapsayan 

yarı yapılandırılmış bir görüşme çizelgesi kullanılmıştır (Bu ölçek, klinik geçerlik 

grubunu değerlendirmede kullanılmıştır).  

 

4. Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WÇZÖ): 

 

Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WÇZÖ), Wechsler tarafından 6-16 yaşlar 

arasındaki bireylere uygulanmak üzere geliştirilip, gözden geçirilmiş baskısı, 1974'de 

(Wechsler Intelligence Scale For Children - Revised - WISC-R) yayımlanmıştır. 

Savaşır ve Şahin (1988) tarafından testin Türkçe standardizasyonu ve geçerlik, 

güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. WÇZÖ toplam 12 alt testi içermektedir.  Sözel ve 

Performans olmak üzere iki ana bölüme ayrılarak, uygulama sonunda, Sözel, 

Performans ve Toplam Zekâ Puanları oluşmaktadır. 
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IV – Analiz ve Bulgular 

 

Bu araştırmanın istatistiksel analizleri, Windows SPSS 13.0 Yazılım Programında 

yapılmıştır.  

 

Güvenirlik  

 

İç Tutarlılık Analizi (Internal Consistency Analysis) 

 

Vineland – II’nin dört alanının (İletişim, Günlük Yaşam Becerileri, Sosyalleşme ve 

Motor Becerileri) Cronbach Alfa katsayıları, doğumdan 107 ay 11 ay diliminde 9 yaş 

grubunda (0 - 11; 12 – 23; 24 – 35; 36 – 47; 48 – 59; 60 – 71; 72 – 83; 84 – 95; 96 –

107 ay) analiz edilmiştir. Tablo 4’de gösterildiği gibi tüm alanların güvenirlik 

değerleri, yalnızca 72- 83 ay aralığında .68, diğerlerinde .82 ile .97 arasında 

bulunmuştur. Bazı yaş gruplarında tüm deneklerin benzer puan almaları nedeni ile alt 

alanlarının dağılımı hesaplanamamıştır. Bu nedenle iç tutarlılık analizi 4 alan 

üzerinden yapılmıştır. 

 

Vineland – II’nin Motor becerileri alanının 7 yaş ve üzerine uygulanmaması nedeni 

bu yaş grubunda güvenirlik değerleri verilmemiştir.  

 

Tablo 4 İç Tutarlılık Analizi: Yaşa Göre Vineland – II Alanları için Cronbach-

Alfa Güvenirlik Katsayıları 

 

 

Yaş 

(ay olarak) 

 

N 

 

İletişim 

Alanı 

Günlük Yaşam 

Becerileri Alanı 

Sosyalleşme 

Alanı 

Motor 

Becerileri 

Alanı 

0:0 – 11:0 ay 

 

176 .96 .97 .95 .95 

12:0 - 23:0 ay 

 

66 .85 .85 .84 .91 

24:0 - 35:0 ay 

 

31 .92 .86 .85 .89 

36:0 – 47:0 ay 

 

30 .88 .88 .92 .87 

48:0 – 59:0 ay 

 

33 .82 .88 .87 .84 

60:0 – 71:0 ay 

 

47 .90 .91 .93 .84 

72:0 – 83:0 ay 

 

56 .86 .92 .93 .68 

84:0 – 95:0 ay 

 

67 .84 .90 .90 - 

96:0 – 107:0 ay 

 

47 .86 .92 .93 - 

 

p < .01 
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Geçerlilik  

 

Ölçeğin orijinal Amerikan normuna uygulanan analizlere paralel olarak, Vineland – 

II’nin Türk normunun geçerliği; ölçeğin maddelerinin kuramsal ve görgül olarak 

uyum davranışının işlevselliğini test eden Test İçeriği Analizi (Test Content Analysis) 

ile ölçmenin yanlılığı ve bireylerin uyum davranışlarının performansını belirleyen 

uygulamacıların Cevaplandırma İşlemini (Response Process) değerlendiren betimsel 

analizleri ile belirlenmiştir.  

 

Ölçeğin orijinal formundan farklı olarak çalışmamızda; cinsiyet ve sosyoekonomik 

düzey değişkenlerinin 3 farklı yaş grubunda Vineland – II’ nin 4 alanı ve 11 alt 

alanındaki becerileri üzerindeki etkisi Tek-Yönlü Varyans Analizi tekniği ile 

incelenmiştir. 

 

1. Test İçeriği Analizi (Test Content Analysis) 

 

Vineland – II’nin 4 alanına ait alt alanlarının ortalama ve standart sapmaları, 9 farklı 

yaş grubuna (0:0 – 11:0 ay; 12:0 – 23:0 ay; 24:0 – 35:0 ay; 36:0 – 47:0 ay; 48:0 – 59:0 

ay; 60:0 – 71:0 ay; 72:0 – 83:0 ay; 84:0 – 95:0 ay; 96:0 – 107:0 ay) göre 

hesaplanmıştır (Bkz. Tablo 5).  

 

Test içeriği analizine göre yaş arttıkça uyum davranışları ya da becerileri de 

gelişimsel olarak artacak denilmektedir. Testin içeriği ile davranış ya da beceriler 

arasındaki güçlü bir kuramsal ve görgül bağlantının olduğu gösterilmiştir.  

 

Yazılı Dil Becerileri Alt Alanı’nın başlama noktasının 36 ay olması nedeni ile 

istatistiksel analizleri 36 ay – 107 ay aralığı için hesaplanmıştır. Aynı şekilde Alıcı Dil 

Becerileri Alt Alanı’nın 72 aya kadar uygulanması nedeni istatistiksel analizleri 0 – 

71 ay aralığı için hesaplanmıştır. 

 

2. Cevaplandırma İşlemi Analizleri – Betimsel Analizler – Response Process / 

Descriptive Analysis- 

 

Ölçmenin yanlılığını değerlendirme, uygulamacılar ve çocukların alt grupları 

arasında, test puanlarının yordanmasını tutarlı ve görgül olarak göstermektedir. 

Ölçmenin yanlılığının değerlendirilmesi ile test geliştiricileri, varyansın yapı-dışı 

kaynaklarını, çocukların alt grupları için sistematik olarak hesaplanmış olan yüksek 

ve düşük puanlardaki sonuçları ile belirlemektedirler. Bu istatistiksel bilgiler ışığında 

çalışmamızda ölçmenin yanlılığı, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey ile örneklemin üç 

farklı yaş grubu için Vineland – II’nin 4 alanı ve 11 alt alanından aldıkları aritmetik 

ortalama ve standart sapmaları ile belirlenmiştir. 

  

a. Yaş ve Cinsiyet Farklılığı: 

 

Vineland – II’nin 4 alanı ve bu alanların alt alanlarının aritmetik ortalama ve standart 

sapmaları; cinsiyet ve doğumdan 35 aya kadar (121 kız, 152 erkek); 36 aydan 71 aya 

kadar (58 kız, 52 erkek) ve 72 aydan 107 aya kadar (95 kız, 75 erkek) olan 3 farklı yaş 

grubuna göre hesaplanmıştır (Bkz. Tablo 6). 

 

   



                                                                                                                                  

Vineland - II 

21 

Yaş Farklılığı 

 

İletişim Becerileri Alanı ham puanları üzerinde yaş değişkeninin temel etkisi, 0 – 35 

ay (F (2, 268) = 245.01, p < .05), 36 – 71 ay (F (2, 104) = 35.71, p < .05) ve 72 – 107 ay 

(F (2, 164) = 55.0, p < .05) yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

bulunmuştur. Yaş değişkeninin temel etkisinin hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan Post Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre; 72 – 107 

ay (178.4) yaş grubu ham puan ortalamasının 36 – 71 ay (131.9) ve 0 - 35 ay (32.5) 

yaş grubu ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptanmıştır.  

 

Alıcı Dil Becerileri Alt Alanı ham puanları üzerinde yaş değişkeninin temel etkisi, 0 – 

35 ay (F (2, 268) = 310.83, p < .05) ve 36 – 71 ay (F (2, 104) = 81.71, p < .05) yaş 

gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Yaş değişkeninin temel 

etkisinin hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Post Hoc 

Tukey HSD Testi sonuçlarına göre; 36 – 71 ay (38.5) yaş grubu ham puan 

ortalamasının, 0 - 35 ay (12.9) yaş grubu ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır.  

 

İfade Edici Dil Becerileri Alt Alanı ham puanları üzerinde yaş değişkeninin temel 

etkisi, 0 – 35 ay (F (2, 268) = 278.30, p < .05), 36 – 71 ay (F (2, 104) = 14.92, p < .05) ve 

72 – 107 ay (F (2, 164) = 14.2, p < .05) yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu bulunmuştur. Yaş değişkeninin temel etkisinin hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Post Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına 

göre; 72 – 107 ay (103.4) yaş grubu ham puan ortalamasının 36 – 71 ay (86.3) ve 0 - 

35 ay (19.5) yaş grubu ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu saptanmıştır.  

 

Yazılı Dil Becerileri Alt Alanı ham puanları üzerinde yaş değişkeninin temel etkisi, 

36 – 71 ay (F (2, 104) = 20.59, p < .05) ve 72 – 107 ay (F (2, 164) = 73.6, p < .05) yaş 

gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Yaş değişkeninin temel 

etkisinin hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Post Hoc 

Tukey HSD Testi sonuçlarına göre; 72 - 107 ay (34.9) yaş grubu ham puan 

ortalamasının 36 - 71 ay (7.07) yaş grubu ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır.  

 

Günlük Yaşam Becerileri Alanı ham puanları üzerinde yaş değişkeninin temel etkisi, 

0 – 35 ay (F (2, 268) = 158.41, p < .05), 36 – 71 ay (F (2, 104) = 42.74, p < .05) ve 72 – 

107 ay (F (2, 164) = 42.0, p < .05) yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

bulunmuştur. Yaş değişkeninin temel etkisinin hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan Post Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre; 72 – 107 

ay (148.4) yaş grubu ham puan ortalamasının 36 – 71 ay (90.4) ve 0 - 35 ay (14.9) yaş 

grubu ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır.  

 

Kişisel Alt Alanı ham puanları üzerinde yaş değişkeninin temel etkisi, 0 – 35 ay (F (2, 

268) = 220.83, p < .05), 36 – 71 ay (F (2, 104) = 56.61, p < .05) ve 72 – 107 ay (F (2, 164) 

= 14.1, p < .05) yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Yaş 

değişkeninin temel etkisinin hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla 
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yapılan Post Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre; 72 – 107 ay (70.3) yaş grubu 

ham puan ortalamasının 36 – 71 ay (56.0) ve 0 - 35 ay (11.2) yaş grubu 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Evle İlgili Alt Alanı ham puanları üzerinde yaş değişkeninin temel etkisi, 0 – 35 ay (F 

(2, 268) = 92.19, p < .05), 36 – 71 ay (F (2, 104) = 5.49, p < .05) ve 72 – 107 ay (F (2, 164) 

= 7.72, p < .05) yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Yaş 

değişkeninin temel etkisinin hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla 

yapılan Post Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre; 72 – 107 ay (24.6) yaş grubu 

ham puan ortalamasının 36 – 71 ay (12.8) ve 0 - 35 ay (1.8) yaş grubu ortalamasından 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Toplumsal Alt Alanı ham puanları üzerinde yaş değişkeninin temel etkisi, 0 – 35 ay 

(F (2, 268) = 49.93, p < .05), 36 – 71 ay (F (2, 104) = 39.0, p < .05) ve 72 – 107 ay (F (2, 

164) = 57.06, p < .05) yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. 

Yaş değişkeninin temel etkisinin hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek 

amacıyla yapılan Post Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre; 72 – 107 ay (53.5) yaş 

grubu ham puan ortalamasının 36 – 71 ay (21.6) ve 0 - 35 ay (2.0) yaş grubu 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Sosyalleşme Alanı ham puanları üzerinde yaş değişkeninin temel etkisi, 0 – 35 ay (F 

(2, 268) = 158.45, p < .05), 36 – 71 ay (F (2, 104) = 37.19, p < .05) ve 72 – 107 ay (F (2, 

164) = 7.14, p < .05) yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. 

Yaş değişkeninin temel etkisinin hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek 

amacıyla yapılan Post Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre; 72 – 107 ay (161.5) 

yaş grubu ham puan ortalamasının 36 – 71 ay (107.5) ve 0 - 35 ay (32.9) yaş grubu 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Kişilerarası İlişkiler Alt Alanı ham puanları üzerinde yaş değişkeninin temel etkisi, 0 

– 35 ay (F (2, 268) = 147.36, p < .05), 36 – 71 ay (F (2, 104) = 29.68, p < .05) ve 72 – 107 

ay (F (2, 164) = 3.83, p < .05) yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

bulunmuştur. Yaş değişkeninin temel etkisinin hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan Post Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre; 72 – 107 

ay (67.9) yaş grubu ham puan ortalamasının 36 – 71 ay (50.4) ve 0 - 35 ay (22.3) yaş 

grubu ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Oyun ve Boş Zaman Alt Alanı ham puanları üzerinde yaş değişkeninin temel etkisi, 0 

– 35 ay (F (2, 268) = 191.25, p < .05), 36 – 71 ay (F (2, 104) = 47.11, p < .05) ve 72 – 107 

ay (F (2, 164) = 19.38, p < .05) yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

bulunmuştur. Yaş değişkeninin temel etkisinin hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan Post Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre; 72 – 107 

ay (50.5) yaş grubu ham puan ortalamasının 36 – 71 ay (37.4) ve 0 - 35 ay (9.1) yaş 

grubu ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Başa Çıkma Becerileri Alt Alanı ham puanları üzerinde yaş değişkeninin temel etkisi, 

0 – 35 ay (F (2, 268) = 26.74, p < .05), 36 – 71 ay (F (2, 104) = 15.16, p < .05) ve 72 – 

107 ay (F (2, 164) = 2.84, p < .05) yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

bulunmuştur. Yaş değişkeninin temel etkisinin hangi gruplardan kaynaklandığını 
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belirlemek amacıyla yapılan Post Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre; 72 – 107 

ay (43.1) yaş grubu ham puan ortalamasının 36 – 71 ay (19.7) ve 0 - 35 ay (1.6) yaş 

grubu ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Motor Becerileri Alanı ham puanları üzerinde yaş değişkeninin temel etkisi, 0 – 35 ay 

(F (2, 268) = 443.85, p < .05), 36 – 71 ay (F (2, 104) = 42.52, p < .05) ve 72 – 107 ay (F (2, 

164) = 92.14, p < .05) yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. 

Yaş değişkeninin temel etkisinin hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek 

amacıyla yapılan Post Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre; 72 – 107 ay (149.8) 

yaş grubu ham puan ortalamasının 36 – 71 ay (125.5) ve 0 - 35 ay (33.6) yaş grubu 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Kaba Motor Becerileri Alt Alanı ham puanları üzerinde yaş değişkeninin temel etkisi, 

0 – 35 ay (F (2, 268) = 526.67, p < .05), 36 – 71 ay (F (2, 104) = 17.52, p < .05) ve 72 – 

107 ay (F (2, 164) = 55.53, p < .05) yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

bulunmuştur. Yaş değişkeninin temel etkisinin hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan Post Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre; 72 – 107 

ay (79.0) yaş grubu ham puan ortalamasının 36 – 71 ay (74.8) ve 0 - 35 ay (20.5) yaş 

grubu ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

İnce Motor Becerileri Alt Alanı ham puanları üzerinde yaş değişkeninin temel etkisi, 

0 – 35 ay (F (2, 268) = 205.85, p < .05), 36 – 71 ay (F (2, 104) = 36.10, p < .05) ve 72 – 

107 ay (F (2, 164) = 70.60, p < .05) yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

bulunmuştur. Yaş değişkeninin temel etkisinin hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan Post Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre; 72 – 107 

ay (70.8) yaş grubu ham puan ortalamasının 36 – 71 ay (50.7) ve 0 - 35 ay (13.2) yaş 

grubu ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Cinsiyet Farklılığı 

 

Bu araştırmada, cinsiyet ve 3 farklı yaş grubunun Vineland – II’ nin 4 alanı ve 11 alt 

alanındaki becerileri üzerindeki etkisi Tek-Yönlü Varyans Analizi tekniği ile 

incelenmiştir (Bkz. Tablo 7-8-9-10).  

 

Doğumdan 35 aylığa kadar yaş grubunun;  

 

İletişim Alanı ham puanları üzerinde cinsiyet (F (1, 268) = 6.49, p < .05) temel etkisinin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Cinsiyet değişkeninin ortalamaları 

karşılaştırıldığında, kızların (X = 39.5, ss = 26.9) ortalaması erkeklerin 

ortalamasından (X = 30.1, ss = 17.9) daha yüksek olarak bulunmuştur.  

 

Alıcı Dil Alt Alanı ham puanları üzerinde cinsiyet (F (1, 268) = 7.27, p < .05) temel 

etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Cinsiyet değişkeninin 

ortalamaları karşılaştırıldığında, kızların (X = 13.8, ss = 8.2) ortalaması erkeklerin 

ortalamasından (X = 12.3, ss = 6.6) daha yüksek olarak bulunmuştur.  

 

İfade Edici Dil Becerileri Alt Alanı ham puanları üzerinde cinsiyet (F (1, 268) = 6.80, p 

< .05) temel etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Cinsiyet 
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değişkeninin ortalamaları karşılaştırıldığında, kızların (X = 21.4, ss = 17.4) ortalaması 

erkeklerin ortalamasından (X = 17.8, ss = 11.9) daha yüksek olarak bulunmuştur.    

 

Sosyalleşme Alanı ham puanları üzerinde cinsiyet (F (1, 267) = 5.10, p < .05) temel 

etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Cinsiyet değişkeninin 

ortalamaları karşılaştırıldığında, kızların (X = 35.1, ss = 22.1) ortalaması erkeklerin 

ortalamasından (X = 31.3, ss = 15.0) daha yüksek olarak bulunmuştur.    

 

Oyun ve Boş Zaman Alt Alanı’nın ham puanları üzerinde cinsiyet (F (1, 267) = 6.70, p 

< .05) temel etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Cinsiyet 

değişkeninin ortalamaları karşılaştırıldığında, kızların (X = 9.9, ss =7.7) ortalaması 

erkeklerin ortalamasından (X = 8.5, ss = 5.5) daha yüksek olarak bulunmuştur.    

 

Başa Çıkma Becerileri ham puanları üzerinde cinsiyet (F (1, 268) = 3.98, p < .05) temel 

etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Cinsiyet değişkeninin 

ortalamaları karşılaştırıldığında, kızların (X = 2.1, ss = 6.1) ortalaması erkeklerin 

ortalamasından (X = 1.1, ss = 2.2) daha yüksek olarak bulunmuştur.  

 

Doğumdan 35 aylığa kadar yaş grubunda; 

 

Günlük Yaşam Becerileri Alanı ile Kişisel, Evle İlgili ve Toplumsal Alt Alanları; 

Kişiler-arası İlişkiler Alt Alanı; Motor Becerileri Alanı ile Kaba ve İnce Motor Alt 

Alanları’nın ham puanları üzerinde cinsiyet değişkeninin etkisi istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. 

 

36 aylıktan 71 aylığa kadar yaş grubunda; 

 

Vineland – II’ nin 4 alanı ile 11 alt alanının ham puanları üzerinde cinsiyet 

değişkeninin etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

 

72 aylıktan 107 aylığa kadar yaş grubunun; 

 

Yazılı Dil Becerileri Alt Alanı’nın ham puanları üzerinde cinsiyet (F (1, 164) = 4.01, p 

< .05) temel etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Cinsiyet 

değişkeninin ortalamaları karşılaştırıldığında, erkeklerin (X = 35.2, ss = 8.0) 

ortalaması kızların (X = 34.7, ss = 8.2) ortalamasından  daha yüksek olarak 

bulunmuştur.    

 

Toplumsal Alt Alanı’nın ham puanları üzerinde cinsiyet (F (1, 164) = 6.07, p < .05) 

temel etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Cinsiyet değişkeninin 

ortalamaları karşılaştırıldığında, kızların (X = 52.6, ss = 13.5) ortalaması erkeklerin 

ortalamasından (X = 54.7, ss = 13.8) daha yüksek olarak bulunmuştur.    

 

Kaba Motor Becerileri Alt Alanı’nın ham puanları üzerinde cinsiyet (F (1, 164) = 4.71, 

p < .05) temel etkisinin ve ortak etkisinin (F (2, 164) = 3.38, p < .05) istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu saptanmıştır. Cinsiyet değişkeninin ortalamaları karşılaştırıldığında, 

erkeklerin (X = 79.1, ss = 1.7) ortalaması kızların ortalamasından (X = 78.9, ss = 2.0) 

daha yüksek olarak bulunmuştur.    
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72 aylıktan 107 aylığa kadar yaş grubunda; 

 

İletişim Alanı ile Alıcı ve İfade Edici Dil Becerileri Alt Alanları; Günlük Yaşam 

Becerileri Alanı ile Kişisel ve Evle İlgili Alt Alanları; Sosyalleşme Alanı ile Kişiler-

arası İlişkiler, Oyun - Boş Zaman ve Başa Çıkma Becerileri Alt Alanları; Motor 

Becerileri Alanı ile İnce Motor Alt Alanı’nın ham puanları üzerinde cinsiyet 

değişkeninin etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

 

b. Sosyoekonomik Düzey Farklılığı: 

 

Vineland – II’nin 4 alanı ve bu alanların alt alanlarının aritmetik ortalama ve standart 

sapmaları; annenin 3 farklı eğitim düzeyi (üniversite, lise ve ilkokul) ve 3 farklı yaş 

grubuna (0:0 – 35:11 ay; 36:0 – 71:11 ay ve 72:0 – 107:11 ay) göre hesaplanmıştır. 

Örneklemin annenin eğitim düzeyine göre dağılımı şu şekildedir: Doğumdan 35 

aylığa kadar olan yaş grubunda 103 üniversite, 117 lise ve 54 ilkokul mezunu; 36 – 71 

ay yaş grubunda 49 üniversite, 41 lise ve 20 ilkokul mezunu; 72 - 107 ay yaş 

grubunda 42 üniversite, 73 lise ve 55 ilkokul mezunu annelerdir (Bkz. Tablo 11). 

 

Bu araştırmada, annenin 3 farklı eğitim düzeyi (üniversite, lise ve ilkokul) ve 3 farklı 

yaş grubunun Vineland – II’ nin 4 alanı ve 11 alt alanındaki becerileri üzerindeki 

etkisi Tek-Yönlü Varyans Analizi tekniği ile incelenmiştir (Bkz. Tablo 12-13-14-15).  

 

Doğumdan 35 aylığa kadar yaş grubunun;  

 

Evle İlgili Alt Alanı ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi ve yaş değişkenleri 

(F (4, 265) = 2.45, p < .05) arasındaki ikili ortak etkinin istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu saptanmıştır. Annenin eğitim düzeyi ve yaş değişkenlerindeki ikili ortak 

etkinin hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Post-Hoc Tukey 

HSD Testi sonuçlarına göre, lise mezunu annelerin çocuklarının ham puan 

ortalamasının (2.01), üniversite (1.94) ve ilkokul (1.11) mezunu annelerin 

çocuklarının ham puan ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu saptanmıştır. 

 

Doğumdan 35 aylığa kadar yaş grubunda;  

 

İletişim Alanı ile Alıcı ve İfade Edici Dil Becerileri Alt Alanları; Günlük Yaşam 

Becerileri Alanı ile Kişisel ve Toplumsal Alt Alanları; Sosyalleşme Alanı ile Kişiler-

arası İlişkiler, Oyun - Boş Zaman ve Başa Çıkma Becerileri Alt Alanları; Motor 

Becerileri Alanı ile Kaba ve İnce Motor Alt Alanları’nın ham puanları üzerinde 

annenin eğitim düzeyi değişkeninin etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

 

36 aylıktan 71 aylığa kadar yaş grubunun; 

 

İletişim Alanı ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi ve yaş değişkenleri (F (4, 

101) = 3.33, p < .05) arasındaki ikili ortak etkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

saptanmıştır. Annenin eğitim düzeyi ve yaş değişkenlerindeki ikili ortak etkinin hangi 

gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Post-Hoc Tukey HSD Testi 

sonuçlarına göre, ilkokul mezunu annelerin çocuklarının ham puan ortalamasının 

(134.3), lise (133.5) ve üniversite (134.3) mezunu annelerin çocuklarının ham puan 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 
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İfade Edici Dil Becerileri Alt Alanı ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi ve 

yaş değişkenleri (F (4, 101) = 2.62, p < .05) arasındaki ikili ortak etkinin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Annenin eğitim düzeyi ve yaş değişkenlerindeki 

ikili ortak etkinin hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Post-

Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre, lise mezunu annelerin çocuklarının ham puan 

ortalamasının (87.4), ilkokul (86.1) ve üniversite (85.6) mezunu annelerin 

çocuklarının ham puan ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu saptanmıştır. 

 

Yazılı Dil Becerileri Alt Alanı ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi ve yaş 

değişkenleri (F (4, 101) = 2.50, p < .05) arasındaki ikili ortak etkinin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu saptanmıştır. Annenin eğitim düzeyi ve yaş değişkenlerindeki ikili 

ortak etkinin hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Post-Hoc 

Tukey HSD Testi sonuçlarına göre, ilkokul mezunu annelerin çocuklarının ham puan 

ortalamasının (9.4), lise (7.8) ve üniversite (5.5) mezunu annelerin çocuklarının ham 

puan ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Günlük Yaşam Becerileri Alanı ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi ve yaş 

değişkenleri (F (4, 101) = 2.60, p < .05) arasındaki ikili ortak etkinin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu saptanmıştır. Annenin eğitim düzeyi ve yaş değişkenlerindeki ikili 

ortak etkinin hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Post-Hoc 

Tukey HSD Testi sonuçlarına göre, ilkokul mezunu annelerin çocuklarının ham puan 

ortalamasının (100.2), lise (92.1) ve üniversite (84.9) mezunu annelerin çocuklarının 

ham puan ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

 

Kişisel Alt Alanı ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi ve yaş değişkenleri (F 

(4, 101) = 4.05, p < .05) arasındaki ikili ortak etkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

saptanmıştır. Annenin eğitim düzeyi ve yaş değişkenlerindeki ikili ortak etkinin hangi 

gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Post-Hoc Tukey HSD Testi 

sonuçlarına göre, ilkokul mezunu annelerin çocuklarının ham puan ortalamasının 

(58.4), lise (56.4) ve üniversite (54.8) mezunu annelerin çocuklarının ham puan 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Evle İlgili Alt Alanı ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi değişkeninin (F (2, 

101) = 8.20, p < .05) temel etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. 

Annenin eğitim düzeyi değişkenindeki temel etkinin hangi gruptan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan Post-Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre, ilkokul 

mezunu annelerin çocuklarının ham puan ortalamasının (17.9), lise (12.9) ve 

üniversite (10.5) mezunu annelerin çocuklarının ham puan ortalamasından istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Oyun ve Boş Zaman Alt Alanı ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi ve yaş 

değişkenleri (F (4, 101) = 3.13, p < .05) arasındaki ikili ortak etkinin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu saptanmıştır. Annenin eğitim düzeyi ve yaş değişkenlerindeki ikili 

ortak etkinin hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Post-Hoc 

Tukey HSD Testi sonuçlarına göre, ilkokul mezunu annelerin çocuklarının ham puan 

ortalamasının (39.3), lise (37.0) ve üniversite (37.0) mezunu annelerin çocuklarının 
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ham puan ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

 

Motor Becerileri Alanı ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi değişkeninin (F 

(2, 101) = 4.44, p < .05) temel etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. 

Annenin eğitim düzeyi değişkenindeki temel etkinin hangi gruptan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan Post-Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre, ilkokul 

mezunu annelerin çocuklarının ham puan ortalamasının (131.3), lise (125.0) ve 

üniversite (124.0) mezunu annelerin çocuklarının ham puan ortalamasından 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Kaba Motor Becerileri Alt Alanı ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi 

değişkeninin (F (2, 101) = 5.13, p < .05) temel etkisinin istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu saptanmıştır. Annenin eğitim düzeyi değişkenindeki temel etkinin hangi 

gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Post-Hoc Tukey HSD Testi 

sonuçlarına göre, ilkokul mezunu annelerin çocuklarının ham puan ortalamasının 

(76.8), lise (74.6) ve üniversite (74.1) mezunu annelerin çocuklarının ham puan 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

36 aylıktan 71 aylığa kadar yaş grubunda; 

 

Alıcı Dil Becerileri Alt Alanı; Toplumsal Alt Alanı; Sosyalleşme Alanı ile Kişiler-

arası İlişkiler ve Başa Çıkma Becerileri Alt Alanları; İnce Motor Alt Alanı’nın ham 

puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi değişkeninin etkisi istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. 

 

72 aylıktan 107 aylığa kadar yaş grubunun; 

 

İletişim Alanı ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi değişkeninin (F (2, 161) = 

5.27, p < .05) temel etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Annenin 

eğitim düzeyi değişkenindeki temel etkinin hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek 

amacıyla yapılan Post-Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre, üniversite mezunu 

annelerin çocuklarının ham puan ortalamasının (181.3), lise (179.9) ve ilkokul (174.4) 

mezunu annelerin çocuklarının ham puan ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

İfade Edici Dil Becerileri Alt Alanı ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi 

değişkeninin (F (2, 161) = 3.37, p < .05) temel etkisinin istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu saptanmıştır. Annenin eğitim düzeyi değişkenindeki temel etkinin hangi 

gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Post-Hoc Tukey HSD Testi 

sonuçlarına göre, üniversite mezunu annelerin çocuklarının ham puan ortalamasının 

(104.3), lise (1042.1) ve ilkokul (101.9) mezunu annelerin çocuklarının ham puan 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Yazılı Alt Alanı ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi değişkeninin (F (2, 161) 

= 4.40, p < .05) temel etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. 

Annenin eğitim düzeyi değişkenindeki temel etkinin hangi gruptan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan Post-Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre, üniversite 

mezunu annelerin çocuklarının ham puan ortalamasının (37.0), lise (35.6) ve ilkokul 
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(32.5) mezunu annelerin çocuklarının ham puan ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Günlük Yaşam Becerileri Alanı ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi 

değişkeninin (F (2, 161) = 4.34, p < .05) temel etkisinin istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu saptanmıştır. Annenin eğitim düzeyi değişkenindeki temel etkinin hangi 

gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Post-Hoc Tukey HSD Testi 

sonuçlarına göre, üniversite mezunu annelerin çocuklarının ham puan ortalamasının 

(154.2), lise (150.6) ve ilkokul (141.1) mezunu annelerin çocuklarının ham puan 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Kişisel Alt Alanı ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi değişkeninin (F (2, 161) 

= 5.27, p < .05) temel etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. 

Annenin eğitim düzeyi değişkenindeki temel etkinin hangi gruptan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan Post-Hoc Tukey HSD Testi sonuçlarına göre, üniversite 

mezunu annelerin çocuklarının ham puan ortalamasının (71.8), lise (70.8) ve ilkokul 

(68.5) mezunu annelerin çocuklarının ham puan ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Oyun ve Boş Zaman Alt Alanı ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi 

değişkeninin (F (2, 161) = 4.64, p < .05) temel etkisinin istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu saptanmıştır. Annenin eğitim düzeyi değişkenindeki temel etkinin hangi 

gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Post-Hoc Tukey HSD Testi 

sonuçlarına göre, üniversite mezunu annelerin çocuklarının ham puan ortalamasının 

(52.1), lise (50.8) ve ilkokul (48.8) mezunu annelerin çocuklarının ham puan 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

72 aylıktan 107 aylığa kadar yaş grubunda; 

 

Evle İlgili ve Toplumsal Alt Alanları; Sosyalleşme Alanı ile Kişiler-arası İlişkiler ve 

Başa Çıkma Becerileri Alt Alanları; Motor Becerileri Alanı ile Kaba ve İnce Motor 

Alt Alanları’nın ham puanları üzerinde annenin eğitim düzeyi değişkeninin etkisi 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 
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V – Sonuç ve Öneriler 
 

Araştırmamızın güvenirlik çalışması, İç Tutarlılık Analizi ile incelenmiştir. Tablo 

4’de görüldüğü gibi tüm alanların güvenirlik değerleri .68 ile .97 arasında 

değişmektedir. .68 değeri, yalnızca 72 – 83 ay aralığında Motor Becerileri Alanı’nda 

bulunmuştur. Bu yaş dilimi Motor Becerileri Alanı’nı değerlendiren en büyük yaş 

grubudur. Bu durumun bu yaş grubunda hemen hemen kaba motor gelişimini 

tamamlamış, tavana erişmiş olması ile ilintili olabileceği düşünülmüştür. Bu 

güvenirlik değeri dışında ranj, .82 ile .97 arasında dağılmıştır. Ölçeğin orijinal 

formunda, çalışmamızın yaş diliminde güvenirlik değerleri, İki Yarım (Split- Half) 

yöntemi ile .72 ile .96 arasında değiştiği gösterilmiştir.  

 

Vineland – II’nin geçerliği, ölçeğin maddelerinin kuramsal ve görgül olarak uyum 

davranışının işlevselliğini test eden Test İçeriği Analizi ile değerlendirilmiştir. 

Vineland – II’nin 4 alan ve 11 alt alanın aritmetik ortalama ve standart sapmaları yaş 

gruplarına göre hesaplanmıştır. Tablo 5’de görüldüğü gibi, yaş arttıkça uyum 

davranışları ya da becerileri de gelişimsel olarak artarak devam etmektedir. Testin 

içeriği ile davranış ya da beceriler arasında güçlü kuramsal ve görgül bağlantının 

olduğunun gösterildiği düşünülmüştür. Ölçeğin orijinal formunda da benzer durum 

gösterilmiştir (Sparrow ve ark., 2005). 

 

Yaş gruplarının farklılığının incelendiği varyans analizi sonuçları da, bütün alanlarda 

72-107 ay aralığı 36-71 ve 0-35 ay aralığından daha yüksek puan almıştır. Yalnızca, 

Alıcı Dil Becerileri’nde 72-107 ay aralığı ile 36-71 ay aralığı arasında fark 

bulunmamıştır. 71 aydan sonra da bir artış gözlenmekle birlikte bu artış hızını 

hafifletmiştir, Alıcı Dil Becerileri’nin 36 aya kadar çok hızlı geliştiğini daha sonra 

hızının azaldığı, yaşın özelliklerinden dolayı anlama becerileri giderek en üst 

dereceye ulaşıp, İfade Edici Dil Becerileri’nin giderek hız kazanmakta olduğunu 

göstermiştir. 

 

Araştırmamızda yaş ve cinsiyet farklılıklarını incelediğimizde, doğumdan 35 aylığa 

kadar, İletişim ve Sosyalleşme Alanları ham puanlarında kızların ortalaması, 

erkeklerin ortalamasından daha yüksek bulunmuştur. Aynı yaş grubunda; Alıcı Dil, 

İfade Edici Dil, Oyun / Boş Zaman ve Başa Çıkma Becerileri Alt Alanları’nda kızlar 

erkeklerden daha yüksek puan almıştır. Buna karşın, aynı yaş grubunda, Günlük 

Yaşam Becerileri Alanı ile Kişisel, Evle İlgili ve Toplumsal Alt Alanları’nda; Motor 

Becerileri Alanı ile Kaba ve İnce Motor Alt Alanları arasında ise cinsiyetler arası 

puanlar benzer bulunmuştur. 

 

36 aylıktan 71 aylığa kadar olan yaş aralığında ise, Vineland- II’nin 4 alanı ve 11 alt 

alanında kızlarla erkeklerin elde ettikleri puanların birbirlerine benzer olduğu 

belirlenmiştir. 

 

72 aylıktan 107 aylığa kadar olan yaş grubunda, Yazılı Dil Becerileri ve Kaba Motor 

Becerileri Alt Alanları’nda erkek çocukları kız çocuklarından daha yüksek puan 

almıştır. Aynı yaş grubunda, Toplumsal Alt Alanı’nda ise kızların erkeklerden daha 

yüksek puan aldığı bulunmuştur. Buna karşın bu yaş grubunda, İletişim Alanı (alıcı 

dil bu yaş grubunda tavana vurduğu için değerlendirilemiyor) ile İfade Edici Dil 

Becerileri Alt Alanı; Günlük Yaşa Becerileri Alanı ile Kişisel, Evle İlgili Alt Alanları; 

Sosyalleşme Alanı ile Kişilerarası İlişkiler, Oyun / Boş Zaman, Başa Çıkma 
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Becerileri; Motor Becerileri Alanı ile İnce Motor Becerileri Alt Alanları’nda fark 

saptanmamıştır. 

 

Çalışmanın orjinal formunda ise, Sparrow ve arkadaşları (2005) kız ve erkeklerin 

puanlarının birbirlerine benzer olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Bizim çalışmamızda çıkan farklar için (0-35 ay aralığı), klinik ve toplumdaki 

gözlemlere göre, kızların iletişim kurma, alıcı ve ifade edici dil becerilerinin 

erkeklerden daha iyi olduğu genellikle kızların erkeklerden daha erken konuştuğu 

gözlenmektedir bu çalışmada çıkan sonuç bunun kanıtı olabilir. Aynı şekilde kızların 

genellikle erkeklerden daha sosyal oldukları, daha organize oyunlar oynadıkları, başa 

çıkma becerilerinin de daha iyi olduğu gözlenmektedir, araştırmamızın sonucu bu 

gözlemleri destekler nitelikte olabilir. 

 

36-71 ay aralığında ise erkekler ile kızlar arasındaki bu farklılıkta, erkeklerin arayı 

kapattığı düşünülebilir. 

 

72 aylıktan 107 aylığa kadar olan yaş diliminde ise, erkeklerin kızlardan yazılı dil ve 

kaba motor becerilerinde daha iyi olması, toplumsal olarak bu becerilerinin kızlardan 

daha fazla desteklendiği erkek çocuklarında akademik becerilerinin öncüsü olan kağıt 

kalem faaliyetlerine daha fazla önem verildiği ve motor becerilerinin pekiştirildiğini 

düşündürmektedir. Kızların Toplumsal Alt Alanı’nda daha yüksek puan alması, en 

başta iletişim becerilerinin daha iyi olmasının yansıması olabilir. Ancak bütün bu 

farklılıkların kültürümüze mi özgü olduğu, yoksa örneklem grubunun orijinal 

formundan daha küçük olması mı yoksa seçimin Ankara iliyle sınırlı olmasından mı 

kaynaklandığı, örneklem grubunun temsil ediciliğinin daha artmasıyla ve daha 

kapsamlı araştırmalar yapılmasıyla ortaya çıkacaktır.  

 

Sosyoekonomik düzey farklılıkları incelendiğinde;  doğumdan 35 aylığa kadar olan 

grupta Evle İlgili Alt Alanı’nda, 36-71 ay düzeyinde ise İfade Edici Dil Becerileri Alt 

Alanı’nda lise mezunu annelerin çocukları, diğer iki grup annenin çocuklarından daha 

yüksek puan almışlardır. 36 aydan 71 aylığa kadar olan grupta, iletişim Alanı ile 

Yazılı Dil Becerileri Alt Alanı’nda; Günlük Yaşam Becerileri Alanı ile Kişisel ve 

Evle İlgili Alt Alanları’nda, Oyun ve Boş Zaman Alt Alanları’nda; Motor Becerileri 

Alanı ile Kaba Motor Becerileri Alt Alanı’nda ilkokul mezunu annelerin çocukları, 

lise ve üniversite mezunu annelerin çocuklarından daha yüksek puan almışlardır. 72 

aylıktan 107 aylığa kadar olan yaş grubunda ise, İletişim Alanı ile İfade Edici ve 

Yazılı Dil Becerileri Alt Alanları’nda; Günlük Yaşam Becerileri Alanı ile Kişisel ve 

Oyu-Boş Zaman Alt Alanları’nda üniversite mezunu annelerin çocukları daha yüksek 

puan almıştır. 

 

Vineland – I çalışmasında 24 aya kadar sosyokültürel düzey farklılığı 

belirlenmemiştir (Alpas ve Akçakın, 2003) aynı şekilde Özelli (1978) 12 aya kadar, 

Epir (1982) 10 aya kadar, Savaşır ve arkadaşları (1994) 36 aya kadar sosyokültürel 

düzey farklılığı bulunmadığını bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da 0-35 aylık yaş 

diliminde, ifade edici dil ve evle ilgili beceriler dışında yaş grupları arasında anlamlı 

farklılık çıkmamıştır. Ancak ilginç olan, 36-71 aylık yaş diliminde; Alıcı Dil, 

Toplumsal, Kişiler arası İlişkiler, Başa Çıkma ve İnce Motor Alt Alanları dışında 

diğer alan ve alt alanlarda ilkokul mezunu annelerin çocukları daha yüksek puan 

almışlardır. 
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Son yıllarda ülkemizde okul öncesi özellikle alt sosyokültürel düzey gruplar için 

çeşitli çalışmalar yapılmakta, annelerin çocuk yetiştirme eğitimine önem 

verilmektedir. Alt sosyokültürel düzey örneklemimizin büyük bir bölümü, bu düzeyi 

temsil ettiği düşünülerek, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) 

merkezlerinden seçilmiştir. Sağlık Bakanlığı aracılığı ile AÇSAP’lar da, gebeliğin 1., 

2. ve 3. üç-aylık dönemlerinde Gebe ve Anne Okulları’nda, doğumdan sonra 5-6 yaşa 

haftanın 4 günü devam eden eğitici seminerlerde; karşılıklı sözel ilişki kurma ve oyun 

oynama becerileri, tuvalet eğitimi, beslenme gibi çocuk gelişimi ile çocuğun daha 

sağlıklı bir ortamda gelişmesine yardımcı olan aile içi şiddet gibi konularda annelere 

bilgi verilmektedir. Annelere yönelik bu bilgilendirici eğitimlerin ve broşürlerin 

çocukların daha iyi uyum becerileri göstermesine katkıda bulunma olasılığı vardır. 

Örneklemimizin doğumdan 5 yaşa kadar olan yaş diliminde; üniversite mezunu 

annelerin çocuklarının % 37’sine bakıcı kadınlar/ babaanneler ve anneanneler 

bakarken, % 19’u kreşe devam etmektedir. 71 aydan itibaren üniversite mezunu 

annelerin çocuklarının yukarıda anılan alanlarda daha yüksek puan alması okula 

başlamaları ile birlikte değişiklik olmaya başladığını düşündürmektedir. Ancak 

durumun gerçekte böyle olup olmadığının anlaşılması için çocuk yetiştirme 

konusunda herhangi bir yardım almamış annelere ulaşılması, konuyu daha fazla 

aydınlatacaktır. 

 

Çalışmanın Kısıtlılıkları: 

 

Çalışmanın mali olanaklarının kısıtlılığı nedeni ile planlanan çocuk sayısına 

ulaşılamamıştır. Bu nedenle yaş grupları küçük gruplara ayrıldığında hücrelere düşen 

denek sayısının azlığı nedeniyle bazı istatistiksel değerlendirmeler yapılamamıştır. 

Araştırmanın var olan bulguları gözden geçirildiğinde örneklemin temsil ediciliğiyle 

ilgili kuşku uyanmıştır. Araştırmanın devamında Ankara’nın yeni kurulan varoşlarına 

ulaşılması planlanmaktadır. 

 

Araştırmanın mali olanaklarının kısıtlılığı nedeniyle, planlanan (anketör sayısının 

kısıtlı tutulması) geçerlik çalışması için düşünülen otizm, özgül öğrenme güçlüğü ve 

dikkat eksikliği hiperaktivite grupları tamamlanamamıştır. 

 

Bütün bunlara karşın, bir uyum ölçeği olan Vineland-II'nin; sağlıklı ya da gelişiminde 

problemi olan erken çocukluk ve ilköğretim çağında bulunan çocukların, genel 

zihinsel gelişimlerinin değerlendirilmesinde kullanılan gelişimsel değerlendirme 

araçları ile zekâ testlerini tamamlayıcı rolünün olması nedeniyle bu alandaki 

değerlendirmelerin kalitesini artıracağını düşündürmektedir. 

 

Bu çalışma Vineland – II ile ilgili dünya yazınında ilk yapılan çalışmalardan biridir. 

Vineland – II gibi kapsamlı bir değerlendirme aracının tamamlanması vakit alıcıdır. 

Türkçe’ye kazandırılması ve Türk çocuklarına uyarlanması ise önemli bir katkı 

niteliğinde olup, diğer istatistiksel analizlerin tamamlanmasıyla birlikte Türk 

çocuklarının değerlendirilmesinde önemli bir boşluğu, eksikliği tamamlayacaktır.  
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EK - I 

 

Mali Bilanço ve Açıklamaları 

 

 

Toplam Bütçe:    10.830.000 YTL 

 

Kalan Bütçe:    4.555.000 YTL 

 

 

 

Hizmet Alımları:    

 

11 anketöre yaptıkları 600 uygulama karşılığı ödeme yapılamamıştır. 

 

 

Tüketim Mal ve Malzemeleri Alımı  
 

Fotokopi 

Kırtasiye 

10 adet VHS video kaseti, 

20 adet disket 

25 adet  CD 

2 adet yazıcı toneri 

 

Alınan Demirbaşlar    

 

 

HP / COMPAQ S7500    Bilgisayar   1.270.620 YTL 

 

HP SCANJET 4600 C   Tarayıcı      323.428 YTL   

 

HP BUSINESS INKJET 1100 Yazıcı        217.590 YTL 

 

Vineland – II Ölçek       222.000 YTL 

 

Vineland SEEC KİT   Ölçek       108.720 YTL 

 

Toplam        2.142.358 YTL 
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EK – II   

 

Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar (BAP 

Demirbaş numaraları dahil)   

 

 

HP / COMPAQ S7500    Bilgisayar  (Demirbaş No: 43974) 

 

HP SCANJET 4600 C   Tarayıcı (Demirbaş No: 38896)   

 

HP BUSINESS INKJET 1100 Yazıcı  (Demirbaş No: 45601) 

 

Vineland – II Ölçek  (Demirbaş No: 43902) 

 

Vineland SEEC KİT   Ölçek  (Demirbaş No: 43903) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


