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ABSTRACT

Amaç: Bu araştırmanın amacı, çocuklarda sağlıklı yeme ile ilgili
aile desteği ölçeğini (SYADÖ) Türkçeye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini belirlemektir.
Yöntem: Bu çalışmada SYADÖ’ nün Türkçeye uyarlaması, geçerlik
ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçek yedi aşamalı dil eşdeğerliği çalışması yapıldıktan sonra Ankara ilinde üç farklı sosyo-ekonomik düzeyden seçilen altı okulda yürütülmüştür. Çalışmaya 8-10 yaş
grubunda 608 ilköğretim 4.sınıf kız ve erkek öğrencileri dahil edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı
faktör analizi ile güvenirliği test tekrar test yapılmıştır. Güvenirlik
katsayısı olarak Spearman rho korelasyon katsayısı kullanılmıştır.
Ölçeğin iç tutarlığı Cronbach’s alpha katsayısı ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: SYAD ölçeği, tek boyut 5 maddeden oluşmuştur. Erkek
çocuklar için Spearmans’s rho= 0,721 ve Cronbach’s alpha=0,741
değerleri kız çocuklar için Spearmans’s rho=0,811 ve Cronbach’s
alpha= 0,804 olarak elde edilmiştir.
Sonuç: SYAD ölçeği orijinal yapıya uyum sağlamaktadır ve Türkçe
geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.

Objective: The aim of this study was to assess validity and reliability
of the Parental Support for Healthy Eating (PSHE) in Turkey, after
relevant scales are translated to Turkish.
Methods: In this study, the Turkish version of the PSHE scales were
validated. The study using the scales was conducted after a seven-stage language equivalence study was carried out in six schools
which were selected from three different socio-economic levels in
Ankara province. In the study, 608 female and male students from
the 4th grade of primary schools were included, who were in the
8-10 age group. The construct validity of the scale was tested by
means of explanatory factor analysis and confirmatory factor analysis. Spearman rho correlation coefficient was used as the reliability
coefficient. The internal consistency of the scale was evaluated with
Cronbach alpha coefficient.
Results: PSHE scale was consisted of 5 items. For boys, Spearmans’s rho was obtained as 0.721 and Cronbach’s alpha was obtained as 0.741. Similarly, for girls Spearmans’s rho was computed
0.811 and Cronbach’s alpha was obtained as 0.804.
Conclusion: The PSHE scales follow the original structure and Turkish adoption of these scales can be used as valid and reliable.

Anahtar Kelimeler: aile desteği, çocuk, ölçek geçerlik ve güvenirlik,
sağlıklı yeme,

Keywords: children, healthy eating, parent support, scale validity
and reliability
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Çocukların Sağlıklı Beslenmesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması:
Sağlıklı Yeme İle İlgili Aile Desteği Ölçeği

GİRİŞ

Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik
analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Geçerliği
ve güvenilirliği kanıtlanan bu ölçme aracı kullanılarak çocuklara sağlıklı yeme alışkanlığı kazandırmada ailenin desteği belirlenebilecektir ve bu
doğrultuda çocukların sağlıklı yeme davranışlarına ilişkin ailenin stratejilerin geliştirilmesi yönelik planlamalar yapılabilecektir.

Çocukluk çağı şişmanlığı, dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de de giderek artan önemli bir halk
sağlığı sorunudur (1). Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ), şişmanlığın önlenmesi için çocukların
yeme davranışını etkileyen ebeveyn uygulamalarının önemine değinmektedir (2). Aileler, ev ortamını şekillendirerek birçok yeme davranışının
kazandırılması için çocukların düzenli ve sağlıklı
beslenmelerine katkı sağlarlar. Herkesin bir arada
olduğu “aile yemekleri”, çocukların düzenli ve
sağlıklı bir beslenme davranışlarını geliştirmenin
yanı sıra yetişkin dönem sağlıklı yeme alışkanlıklarının temeli açısından bir fırsat oluşturmaktadır.
Sağlıklı beslenmeyi önemseyen ebeveynler, evde
sağlıklı yiyeceklerin bulunabilirliğini arttırabilir,
sağlıklı yeme davranışları modelleyebilir ve çocukları sağlıklı tercihler için teşvik edebilir (3).

YÖNTEM
Bu çalışma, Çocukluk Döneminde Şişmanlık,
Ailelerin Algısı ve Yaklaşımı Projesi (TUA-20155521) nin birinci aşamasında gerçekleştirilmiştir.
Story ve arkadaşları (2003) tarafından geliştirilen
ölçeğin orijinal adı “Parent Encouragement for
Healthy Eating”dir(9). Ölçek çocuklarda sağlıklı
yeme ile ilgili aile desteğinin değerlendirilmesinde kullanılmak amacıyla 8-10 yaş grubu kız çocukları üzerinde geliştirilmiştir. Ölçek 5 maddeden ve tek boyuttan oluşan üçlü likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin Cronbach’s alpha değeri 0,69’dur.
Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmış adı “Sağlıklı Yeme
İle İlgili Aile Desteği Ölçeği” olarak belirlenmiştir. Ölçek Özcebe, Üner, Yardım, Arslan, Ünlü,
Bilir, Huang ve Araz tarafından “Çocukluk Döneminde Şişmanlık, Ailelerin Algısı ve Yaklaşımı
(Proje No: TUA-2015-5521)” çalışması kapsamında 2015 yılında uyarlanmıştır (10). Ölçeğin
dil eşdeğerliği çalışması yedi aşamada tamamlanmıştır. Bu aşamalar şu şekildedir;

Ebeveynlerin sağlıklı beslenmedeki özendirici
davranışlarının çocukların sağlıklı beslenmeleri
ile ilişkili olduğu ortaya koyulmuştur (4). Çocuklar içerisinde bulundukları dönemde, yetişkinleri
izler ve taklit ederler. Ebeveynlerin çocuklarına
sağlıklı beslenme davranışlarıyla rol model olması gerekmektedir. Bu nedenle çocukların sağlıklı
beslenmesinde aile desteğinin sağlanması literatürde önemle değinilen bir husustur. (3,5,6). Ancak aileler çalışma koşulları, stres, maddi sorunlar
gibi çeşitli nedenlerle çocuklarını sağlıklı besleme konusunda destekleyici çevre oluşturamayabilirler. Bu durum çocuğun sağlıklı bir büyüme
gelişmesi açısından olumsuz olabileceği gibi, aile
açısından çaresizlik, suçluluk ve kaygı gibi stres
oluşturan bir durumdur (7,8).

• Türkçe ve İngilizceyi iyi düzeyde bilen araştırmacılar tarafından ölçeğin Türkçeye çevirisi
yapılmıştır.
• Türkçe çeviri oluşturulan uzman paneli (halk
sağlığı uzmanları, diğer sağlık profesyonelleri,
Türkçe öğretmenleri ve Türk Dili ve Edebiyatı
uzmanları) görüşü alınarak trans kültürel anlam
yönünden uygunluk sağlanmaya çalışılmıştır.
• Uzman görüşleri doğrultusunda, önerilen düzeltmeler yapılarak ölçeğin Türkçe hali yeniden
düzenlenmiştir.
• Çalışmanın yapılacağı yaş grubundan 20 çocuk ve ailesi ile ön uygulama yapılmış ve ölçeğin
Türkçe eşdeğerliği tamamlanmıştır
• Türkçe eş değerliği tamamlanan ölçek, Türkçe öğretmenleri ve Türk Dili ve Edebiyatı uzman-

Ailelerin, çocukların sağlıklı yeme davranışları
kazanmasındaki etkisini değerlendirecek çalışmalara gereksinim bulunmaktadır. Türkiye’de
ebeveynlerin çocuklarının sağlıklı yeme desteğini değerlendiren bir ölçek bulunmamaktadır. Yurt
dışı literatürde uygun ölçme aracı olarak Story ve
arkadaşları tarafından geliştirilen “Parent Encouragement for Healthy Eating” oldukça yaygın olarak kullanılan bir ölçme aracıdır (9).
Bu araştırmada “Sağlıklı Yeme ile İlgili Aile Desteği Ölçeği” şeklinde çevirisi yapılan bu ölçeğin
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larından oluşan beş kişilik bir ekip tarafından dil
geçerliği açısından değerlendirilmiş ve son şekli
verilmiştir.
• Türkçeye çevirisi yapılan ölçek, ABD’de profesyonel bir Mütercim Tercümanlık Bürosu tarafından tekrar İngilizce ‘ye çevrilmiştir.
• Ana dili İngilizce olan bir grup, İngilizceye
geri çevirisi yapılan ölçeğin orijinali ile benzerliğini belirlemek üzere incelemişler ve çeviri metnini orijinali ile uyumlu bulmuşlardır.

şılmıştır (9-11yaş). 641 öğrenciden 608’i anketi
yanıtlamayı kabul etmiştir (n=284, %46,7 kız ve
n=324 %53,3 erkek). Çalışmada sosyo-ekonomik
düzeye göre düşük gelir grubunda 230 (%37,8),
orta gelir grubunda 192 (%31,6) ve yüksek gelir
grubunda 186 (%30,6) öğrenci yer almıştır. Bu
çalışmada test–tekrar test çalışmasına toplam 511
öğrenci katılmıştır.
Katılımcıların 274’ü (%53,6) erkek ve 237’i
(%46,4) kız öğrencidir. Çalışmada sosyo-ekonomik düzeye göre düşük gelir grubunda 164
(%32,1), orta gelir grubunda 182 (%35,6) ve yüksek gelir grubunda 165 (%32,3) öğrenci yer almıştır. Veriler öz bildirim yoluyla ve nicel olarak
toplanmıştır.

Ölçekte toplam beş soru bulunmaktadır. Sorular
ailelerin çocuklarının meyve ve sebze yemesini
destekleme düzeyini, gazlı içecekleri daha az içmesi ve su içmesini destekleme düzeyi ve yağsız
süt içilmesine yönelik önerilerini içermektedir.
Her soru için 3 düzeyde yanıt alınmaktadır. Bu
yanıtlardan “nerdeyse hiç”: 1 puan, “bazen”: 2
puan ve “hemen her zaman”: 3 puan olarak değerlendirilmektedir. Ölçekten en düşük 5en yüksek
15 puan alınabilir. Ölçekte ters kodlanan madde
yoktur. Ölçekten yüksek puan alma sağlıklı yeme
için olumlu aile desteğini göstermektedir. Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik, güvenirlik çalışması için Ankara’nın üç farklı sosyo-ekonomik
düzeydeki ilçelerinden altı okul seçilmiştir. Çalışmada bu okullardaki 4. sınıfı öğrencilerine ula-

Bu çalışmanın yapılması için İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve okul yönetiminden izin alınmış,
Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik
Kurulu tarafından onaylanmıştır (GO 14-429-07).
BULGULAR
Erkek ve kız çocuklarda ölçeğin açıklayıcı faktör
analizi sonuçlarından elde edilen faktör yükleri,
Açıklanan Varyans, Kaiser-meyer-olkin (kmo)
testi: iç tutatarlılık Cronbach’s alpha katsayısı ve
güvenirlik katsayısı Spearman’s rho korelasyon
katsayısı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Erkek ve Kız Çocukların Sağlıklı Yeme ile İlgili Aile Desteği Ölçeğine ait Faktör Analizi
İç Tutarlılık ve Test Tekrar Test Sonuçları, Ankara, 2015
Sağlıklı yeme ile ilgili aile desteği ölçeği

Erkek
çocuklar için
faktör yükü
(n=324)
0,760
0,714

Kız çocuklar
için faktör
yükü (n=284)

0,701
0,692

0,777
0,783

0,642

0,622

Açıklanan Varyans

49,388

56,491

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi

0,764

0,783

Cronbach’s Alpha
Test-tekrar test (Spearman’s rho correlation coefficient)

0, 741
0,530

0,804
0,636

1. Ailem veya diğer büyüklerim ara öğün olarak meyve yememi sağlamaya çalışır
3. Ailem veya diğer büyüklerim gazlı içeceklerden daha az içmemi sağlamaya
çalışırlar
2. Ailem veya diğer büyüklerim ara öğün olarak sebze yememi sağlamaya çalışır
4. Susadığımda, ailem veya diğer büyüklerim gazlı içecek veya meyveli gazsız içecek
yerine su içmemi sağlamaya çalışır
5. Ailem veya diğer büyüklerim tam yağlı süt yerine az yağlı veya yağsız süt içmemi
sağlamaya çalışır
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Şekil 1. Erkek çocuklar için sağlıklı yeme ile ilgili aile desteği ölçeği doğrulayıcı faktör analizi
sonuçları, Ankara, 2015

Erkek çocuklar için sağlıklı yeme ile ilgili aile
desteği ölçeği doğrulayıcı faktör analizi sonuçları
Şekil 1’de ve kızlar için olan sonuçlar Şekil 2’de
sunulmuştur.

Erkek çocuklar için yapılan doğrulayıcı faktör
analizinde CMIN/df değeri 2,241, standardize
RMR değeri 0,0271, RMSEA değeri 0,062 ve GFI
değeri 0,0991 bulunmuştur (Şekil 1). Bu değerler
kız çocuklar için sırasıyla 0,167; 0,0237, 0,049 ve
0,993 şeklindedir (Şekil 2).
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Şekil 2. Kız çocuklar için sağlıklı yeme ile ilgili aile desteği ölçeği doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, Ankara, 2015
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Tablo 2. Kız ve erkek çocuklar için sağlıklı
yeme ile ilgili aile desteği ölçeği güvenirlik
sonuçları, Ankara, 2015
Test-tekrar test
Spearman’s rho
İç Tutarlılık
Cronbach’s Alpha

Erkek

Kız

0,530

0,636

0,741

0,804

örneklem büyüklüğünün geçerliliğini test etmek
için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliği ölçümü yapılmıştır. Buna göre SYADÖ alt
boyut KMO değeri erkek öğrenciler için 0,764,
kız öğrenciler için 0,783 bulunmuştur. İstatistikî
olarak KMO değeri, 0,7-0,8 arasında ise ‘iyi’
olarak yorumlanmaktadır (11). Ölçeğin alt boyut
KMO değeri faktör yapısı üretebilecek bir örneklem büyüklüğüne sahip olduğunu göstermektedir. SYADÖ alt boyutun açıklanan varyans oranı
erkek çocuklar için %49,388 ve öz değeri 2,469
olarak bulunmuştur. Kız çocukları için açıklanan
varyans oranı 56,491 ve öz değeri 2,825 olarak
bulunmuştur.

Sağlıklı yeme ile ilgili aile desteği ölçeği güvenirlik sonuçlarına göre, Cronbach’s Alpha değeri
erkek çocuklarda 0,741 ve kız çocuklarda 0,804
bulunmuştur (Tablo 2).

Tablo 3. Öğrencilerin cinsiyet, sosyoekonomik düzeylerine göre Sağlıklı Yeme ile İlgili Aile Desteği
Ölçeği puan dağılımı , Ankara, 2015
n

Sosyoekonomik
Düzey
Düşük
Orta
Yüksek
Cinsiyet
Erkek
Kız
Toplam

Ortalama

SS

Ortanca

En
Küçük

En
Büyük

230
192
186

12,2
12,4
11,3

2,6
2,6
2,9

13,0
13,0
12,0

5,0
5,0
5,0

15,0
15,0
15,0

324
284
608

11,9
12,1
12,0

2,6
2,9
2,7

13,0
13,0
13,0

5,0
5,0
5,0

15,0
15,0
15,0

Geçerlik ve güvenirlik yapılan araştırma grubunda sosyoekonomik düzeye göre Sağlıklı Yeme ile
İlgili Aile Desteği Ölçeği sonuçları farklı bulunmuştur. Yüksek SES düzeyinde bulunan ailelerin
destek ölçeğinden aldıkları puanlar düşük ve orta
sosyoekonomik düzeydeki ailelere göre daha düşük bulunmuştur. Çocukların cinsiyetleri arasında
Aile Destek Ölçeği puanları arasında fark bulunmamıştır.

p

<0,001
Yüksek ve Düşük farklı
Yüksek ve Orta farklı
0,058

Üretilen faktörlerin özgün araştırma ile benzerlik
göstermesi, çocukların sorulara benzer yanıtlar
verdiğini göstermektedir. Bu sonuç SYADÖ’nün
çocukların sağlıklı yeme öz yeterliklerini doğru
ölçen bir ölçek olduğunu göstermektedir. SYADÖ,
hem kız hem erkek çocuklar için oluşturulan DFA
sonuçlarına göre ölçeğin geçerlik değerlerinin
kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür.
Ölçeğin ki-kare/sd ve RMSEA değerleri
açısından kabul edilebilir bir uyumda olduğu,
GFI değeri açısından çok iyi bir uyum gösterdiği
görülmektedir (12,13).

TARTIŞMA
Ölçeğin orijinali 5 madde ve tek boyuttan oluşmakta olup Türkçe adaptasyonunda da bu 5 madde ve tek boyut korunmuştur. Ölçeğin orijnali geliştirilirken çalışma grubunda sadece kız çocukları yer almasına karşın Türkçe uyarlanma çalışmasında hem kız hem erkek çocuklarda analizler
ayrı ayrı yapılmıştır. SYADÖ Açıklayıcı Faktör
Analizi (AFA) sonucunda, özgün ölçeğin çalışmasındaki tek boyut ile elde edilen boyut benzer
bir dağılım göstermektedir. Yine bu araştırmada

Ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach’s alpha katsaysısı
ile değerlendirilmiştir. Cronbach’s alpha katsaysısının 0,6’dan büyük olması ölçeğin geçerli olduğunu göstermektedir (14-16). SYADÖ’nin iç
tutarlılığını gösteren Cronbach alpha katsayısı erkek çocuklar için 0,741 olarak, kız çocukları için
0,804 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada ölçe-
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ğin iç tutarlılık katsayısı Cronbach alfa katsayıları
Özgün ölçeğin kız çocukları için Cronbach alfa
katsayısı 0.69’dur. Ölçeğin güvenirliği test tekrar
testin korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiştir.
Spearman rho korelasyon katsayısı sonucuna göre
ölçek hem kız hem de erkek çocuklar için güvenilirdir sonucuna varılmıştır (17).
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Ek 1. Tablo 1. Ölçeğin Türkçe uyarlanmış hali
Lütfen aşağıdaki maddeleri dikkatlice okuduktan sonra, her bir maddenin sizin için ne sıklıkla doğru
olduğunu işaretleyiniz.
Neredeyse hiç Bazen
1.
2.
3.
4.
5.

Ailem veya diğer büyüklerim ara öğün olarak meyve yememi
sağlamaya çalışır
Ailem veya diğer büyüklerim ara öğün olarak sebze yememi
sağlamaya çalışır
Ailem veya diğer büyüklerim gazlı içeceklerden daha az
içmemi sağlamaya çalışırlar
Susadığımda, ailem veya diğer büyüklerim gazlı içecek veya
meyveli gazsız içecek yerine su içmemi sağlamaya çalışır
Ailem veya diğer büyüklerim tam yağlı süt yerine az yağlı veya
yağsız süt içmemi sağlamaya çalışır
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