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ÖZET 

Amaç: Bu araştırmanın amacı Lautamo (2012) tarafından 

geliştirilen "PAGS; Play Assessment for Group Settings (GOOD-Grup 
Ortamlarındaki Oyunun Değerlendirilmesi)" Gözlem Formunun Türkçeye 

uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılmasıdır. Gereç-

Yöntem: İki-sekiz yaş arasındaki çocukların doğal grup ortamlarındaki 

oyun performanslarını ölçmek amacı ile tasarlanan GOOD Gözlem Formu 

dörtlü Likert tipinde puanlanan 38 maddeden oluşmaktadır. Araştırma 

verileri Edirne İl Merkezinde bulunan 13 okul öncesi kurumda görev 
yapan 46 öğretmen ve yaşları 36 ile 73 ay arasında değişen (M=54,6 ay, 

SS=0.99) toplam 149 çocuktan toplanmıştır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Genel Bilgi Formu, 

GOOD Gözlem Formu ve öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların 

duygusal durumu ve davranışları konusundaki fikirlerinin alınması 
amacıyla LaFreniere ve Dumas (1996) tarafından geliştirilen, Çorapçı ve 

arkadaşları (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sosyal Yetkinlik ve 

Davranış Değerlendirme-30 Ölçeği (SYDD-30)” kullanılmıştır. İlk adım 

olarak, Grup Ortamlarındaki Oyunun Değerlendirilmesi Gözlem Formu 

dil ve kültürel açıdan Türkçe’ye uyarlanmıştır. Bulgular: Ölçeğin 
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geçerliliği Faktör Analizi ve alt-üst %27 lik grup puan farklarıyla 

ölçülmüştür. Ölçeğin iç güvenirliği Cronbach’s alpha yöntemi ile 

hesaplanmıştır. Buna ek olarak ölçeğin diğer ölçekler ile yordayıcı 

geçerliliğine bakılmıştır. Faktör Analizleri sonucu ölçeğin orijinal 

ölçekteki gibi tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir: (χ2(665) 
= 1975.93) ve faktör yüklerinin. 61 ile. 83 arasında değiştiği 

gözlemlenmiştir. Üst %27 (M= 3.53 SS= .10) ile alt %27’lik (M= 2.10, SS= 

.44) gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (t(80)= -19.86, p < 

.001). İç güvenirlik katsayısı α=.98 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin 

öğretmen tarafından değerlendirilen sosyal beceriler ile (r= .69) olumlu 
bir korelasyon göstermesi ölçeğin geçerlilik ve genellenebilirliğini 

göstermiştir. Sonuç: Bu analizler doğrultusunda, Grup Ortamlarındaki 

Oyunun Değerlendirilmesi (GOOD) Gözlem Formunun, Türk çocukları ile 

uygulanabilir olduğu kabul edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: GOOD Gözlem Formu, Okul Öncesi Dönemde 

Oyun, Sosyal Yetkinlik, Oyun Davranışları 

 

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE PLAY 
ASSESSMENT FOR GROUP SETTINGS (PAGS)* 

 

ABSTRACT 

Aim: The aim of the current study is to adapt the "PAGS; Play 

Assessment in Group Settings" Observation Form (Lautamo, 2012) to 
Turkish and test its vaidity and reliability. Instrument-Method: 38-item 

PAGS Observation Form, which was designed to assess the play 

performances of 2-8 year-olds in natural group settings, is rated on 4-

point Likert scale. The data was collected from 46 preschool teachers and 

149 preschoolers aged 36-73 months (M=54,6 months, SD=0.99) in 

Edirne city center. General Information Form, PAGS form with 38 items, 
and Social Competence and Behavior Evaluation (SCBE-30) developed by 

LaFreniere and Dumas (1996) and adapted to Turkish by Çorapçı et al. 

(2010) was used for data collection. SCBE-30 evaluates children’s 

problematic symptoms and the quality of social skills and consists of 

three subscales with 10 items in each, which are Social Competence (SC), 
Anger-Aggression (AA), and Anxiety-Withdrawal (AW), respectively. First, 

PAGS was adapted to Turkish language and culture. After the legal 

permissions were taken, the researchers observed the children one by 

one. Findings: The validity was assessed with Factor Analysis and the 

Upper and Lower 27% of Group Rule. Cronbach’s Alpha was used to 

assess the internal reliability of the scale. In addition, predictive validity 
of the scale was investigated compared to the other scales. The Factor 

Analysis revealed that the scale has a one-factor structure as in the 

original version: (χ2(665) = 1975.93) and factor loads ranged between .61 

and .83. There was a significant difference between the Upper 27% (M= 

3.53 SD= .10) and Lower 27% (M= 2.10, SD= .44) of the group (t(80)= -
19.86, p < .001). Internal reliability coefficient was found α=.98. Besides, 

the positive correlation between the scale and the social skills rated by 

the teachers (r= .69) supports the validity and generalizability of the scale. 

                                                 
*The current study was presented at the 5th Early Childhood Education Congress held in 18th-21st October 2017. 
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Conclusion: Based on the analysis results, Play Assessment for Group 

Settings (PAGS) Observation Form can be considered as suitable 

assessment tool for Turkish children. 

 

STRUCTURED ABSTRACT 

Play is more than just behaviors as it is a joyful activity for the mind 

and the soul. Although there has not been a precise definition of play, 

Rubin et al. (1983) define play with respect to following qualities: (1) play 

requires internal motivation; (2) play is independent of external 
sanctions; (3) during play children ask the question, “What can I do with 

this object or person?”, while they ask the question, “What do I do with 

this object or person?” when they explore something; (4) play does not 

have to be a realistic representation of an activity; (5) play is not subject 

to the external rules; and (6) play requires active participation of the 

players.  

Given these characteristics of play, play does not seem to have any 

goals or provide any immediate benefits to children except for the fun 

although it is of great importance to children’s overall development 

(Pellegrini & Smith, 1998). During play, children use many cognitive and 

linguistic skills, such as mental representations, expressive language, 

mind-reading and perspective taking (Bodrova & Leong, 2015; Shim, 
2007; Furumi & Koyasu, 2012). Play is also crucial for the social 

development as it provides a context where children can learn the social 

meanings and social patterns (Brown, 1998). 

Peer-play is one of the basic occupations of children in preschool 

years. The play behaviors in this period where children begin to develop 
perspectives of group awareness, positive or negative social behaviors can 

provide professionals with valuable information of children’s level of 

social competence because play is a medium to meet children’s individual 

needs, control others’ behaviors, interact socially, use their imagination 

and learn something new (Zigler, Singer & Bishop-Josef, 2004). Thus, the 

assessment of play with the use of a structured tool is a reliable and valid 
method, especially in the early years (Casby, 2003; Frost, Wortham ve 

Reifel, 2008; Carlton ve Winsler, 1999; Fantuzzo ve Hampton, 2000). The 

assessment of children’s play skills should be a fundamental part of 

pediatric rehabilitation and professional practices in education, which 

makes the use of appropriate tools necessary. The utilization of valid tools 
supports the planning of therapies and other intervention methods and 

help us to evaluate to what extent the results have been helpful.  Thus, 

it is necessary to have tools that are easy to use and interpret covering 

the multidimensional nature of play and that are valid and reliable at the 

same time (Bundy, 1993; Sturgess, 1997). So, it is important to create 

new assessment tools for children’s play in group settings or to adapt the 
tools that have been proved valid and reliable to Turkish language and 

culture. 

Aim: The aim of the current study is to adapt the "PAGS; Play 

Assessment in Group Settings" Observation Form (Lautamo, 2012) to 

Turkish and test its validity and reliability.  

Method: 38-item PAGS Observation Form, which was designed to 

assess the play performances of 2-8 year-olds in natural group settings, 
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is rated on 4-point Likert scale. The data was collected from 46 preschool 

teachers and 149 preschoolers aged 36-73 months (M=54,6 months, 

SD=0.99) in Edirne city center. General Information Form, PAGS form 

with 38 items, and Social Competence and Behavior Evaluation (SCBE-

30) developed by LaFreniere and Dumas (1996) and adapted to Turkish 
by Çorapçı et al. (2010) was used for data collection. SCBE-30 evaluates 

children’s problematic symptoms and the quality of social skills and 

consists of three subscales with 10 items in each, which are Social 

Competence (SC), Anger-Aggression (AA), and Anxiety-Withdrawal (AW), 

respectively. First, PAGS was adapted to Turkish language and culture. 
After the legal permissions were taken, the researchers observed the 

children one by one.  

Findings: The validity was assessed with Factor Analysis and the 

Upper and Lower 27% of Group Rule. Cronbach’s Alpha was used to 

assess the internal reliability of the scale. In addition, predictive validity 

of the scale was investigated compared to the other scales. The Factor 
Analysis revealed that the scale has a one-factor structure as in the 

original version: (χ2(665) = 1975.93) and factor loads ranged between .61 

and .83. There was a significant difference between the Upper 27% (M= 

3.53 SD= .10) and Lower 27% (M= 2.10, SD= .44) of the group (t(80)= -

19.86, p < .001). Internal reliability coefficient was found α=.98. Besides, 
the positive correlation between the scale and the social skills rated by 

the teachers (r= .69) supports the validity and generalizability of the scale.  

Results  

Reliability: Coefficient alpha measures the internal consistency of 

a measure (Thorndike & Thorndike-Christ, 2009). Internal consistency 

focuses on correlations between different items on the same measure and 
it is assumed that items on the test measure the same construct to 

produce similar scores across participants. The current study showed 

that the PAGS has an acceptable internal consistency value (α=.72).  

Validity: Construct validity of a measure refers to the degree to 

which the measure assesses the construct that it was intended to assess 
(Thorndike & Thorndike-Christ, 2009).  The Explanatory Factor Analysis 

revealed that the scale has a one-factor structure as in the original 

version: (χ2(665) = 1975.93) and factor loads ranged between .61 and .83. 

There was a significant difference between the Upper 27% (M= 3.53 SD= 
.10) and Lower 27% (M= 2.10, SD= .44) of the group (t(80)= -19.86, p < 

.001). 

Content validity is the feature of an assessment tool to estimate and 

explain the results with respect to other variables in a valid way 

(Thorndike & Thorndike-Christ, 2009). The social and problem behaviors 

of children were evaluated by the teachers with SCBE-30 to test the 

criterion validity of the PAGS for the Turkish sample (LaFreniere & 

Dumas, 1996 ; Çorapçı et al., 2010). According to the Two-Variable 
Correlation findings, while there was a positive correlation between the 

PAGS scores rated by the researchers and Social Competence (r=.696, 

p<.01) which was rated by teachers, there was a negative relation between 

Anger-Aggression (r=-.442, p<.01), Anxiety-Withdrawal (r=-.457, p<.01), 

which are considered problematic attitudes. The correlations between the 
PIPPS and SCBE-30 shows that the PAGS has divergent and convergent 

validity with the assessment of play behaviors in group settings.  
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Discussion and Conclusion 

The analyses confirmed that the PAGS Observation Form has a one-

factor structure as in the Finnish version and showed that the Turkish 

version has an acceptable reliability as the internal consistency 

coefficient proved that the items represented the structure of the PAGS. 
The factor loadings also showed that the PAGS has construct validity. 

The associations between SCBE-30 (Çorapçı et al., 2010) and the PAGS 

indicated that the play behaviors of children are closely related to their 

social competence, anxiety-withdrawal and anger-aggression levels, 

which were also supported by previous studies (Coplan, Schneider, 
Matheson ve Graham, 2010; Rubin, Coplan ve Bowker, 2009; Coplan, 

Rubin ve Findlay, 2006; Sroufe, Duggal, Weinfield ve Carlson, Miller, 

2000). 

Play development in children is important to monitor the 

development of sensorimotor, cognitive, linguistic skills as well as social 

and emotional competence and informs us about children’s growth in 
different areas and their interaction with the environment (Casby, 2003; 

Gagnon & Nagle; 2004). The observation and assessment of play is 

necessary to meet individual needs of children and to monitor their 

development (Carlton & Winsler, 1999; Hampton & Fantuzzo, 2003). For 

that reason, the assessment of children’s play skills should be a 
fundamental part of pediatric rehabilitation and professional practices in 

education, which makes the use of appropriate tools necessary. The 

utilization of valid tools supports the planning of therapies and other 

intervention methods and help us to evaluate to what extent the results 

have been helpful.  Thus, it is necessary to have tools that are easy to 

use and interpret covering the multidimensional nature of play and that 
are valid and reliable at the same time (Bundy, 1993; Sturgess, 1997).  

Based on the analysis results, Play Assessment for Group Settings (PAGS) 

Observation Form can be considered a valid, reliable and suitable 

assessment tool for Turkish children. 

Keywords: PAGS Observation Form, Play in Preschool, Social 
Competence, Play Behaviors 

 

GİRİŞ 

Oyun bir davranış olmaktan çok zihnin ve ruhun zevk alarak yaptığı bir aktivitedir. Oyun 

medeniyetin ve medeniyetin parçaları olarak kabul edilen sanat, spor, moda ya da eğlence faaliyetlerinin 

temelini oluşturmaktadır (Brown ve Vaughan, 2009). Karmaşık yapısına ve kesin bir tanımı olmamasına 

rağmen oyun yine de pek çok araştırmacının üzerinde fikir yürütüp sınırlarını çizmeye çalıştığı bir konu 

olmayı sürdürmektedir. Örneğin, Rubin ve arkadaşları (1983) oyunu şu nitelikler açısından 

tanımlamıştır; (1) oyun içgüdüsel bir motivasyon gerektirir; (2) oyun kendiliğinden ortaya çıkar ve dış 

yaptırımlardan bağımsızdır; (3) keşiflerde “Bu nesne ya da kişi nedir ve onunla ne yaparım?” sorusu 

sorulurken oyunda “Bu nesne ya da kişi ile ne yapabilirim?” sorusu sorulur; (4) oyun benzediği 

davranışın ya da etkinliğin ciddi bir temsili olmak zorunda değildir; (5) oyun dışarıdan dayatılan 

kurallara tabi değildir ve (6) oyun, oyun oynayan kişinin aktif katılımını gerektirir. Elkind (2007) ise 

oyun anlamlı, gönüllü olarak yapılan, içsel motivasyona dayanan zevkli bir aktivite olarak 

tanımlamaktadır. 

Oyun olarak betimlenen davranışlar, çocuk açısından eğlence dışında belli bir amaç gütmemesi 

ve çocuğa o anda gözle görülür bir yarar sağlamamasına rağmen, ironik bir şekilde, çocuğun gelişimi 
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için son derece önemlidir (Pellegrini ve Smith, 1998). Vygotsky'ye göre bir çocuğun bir sopayı oyunda 

at olarak kullanması nesnelerin anlamları ve özelliklerini ayırt edebildiği ve sembolleri kullanabildiğini 

göstermektedir (Bodrova ve Leong, 2015). Dolayısıyla, oyunun niteliği ile çocuğun bilişsel gelişimi 

arasında paralel bir ilişki söz konusudur. Örneğin, 1-2 yaş civarında zihinsel temsiller ortaya çıkarken 

ifade edici dil de daha etkin kullanılmaya başlanır ya da 4-5 yaşında bir olayı başka birinin gözünden 

görmeye başlayan çocukların (Zihin Kuramı-Theory of Mind) oyunlarında da rol yapmaya (pretense) 

başladıkları gözlemlenir. Çocukların diğerleriyle karşılıklı roller üstlendiği ve hayali nesne kullanımları 

ile temalar içeren rol oyunlarında zihin okuma gibi daha karmaşık bilişsel süreçler devreye girmektedir 

(Shim, 2007; Furumi ve Koyasu, 2012).  

Çocukların oyun davranışları zihinsel gelişim ile doğrudan bağlantılı olan dil gelişiminin de 

önemli bir bileşenidir ve çocukların ilk sözcükleri, dildeki sözcüklerle bir varlığın ya da eylemin 

sembolik olarak temsil edilebildiğini kavramış olduklarını gösterir (Levey, 2011). Sembolik beceriler 

geliştikçe, bebekler birden fazla zihinsel temsili birbiri ile ilişkilendirip hiyerarşik bir sıralama ile 

anlamlandırabilir (Orr ve Geva, 2015). Örneğin, çocuğun önce tencereyi karıştırıyor gibi yapıp sonra 

oyuncak bebeği beslemeye başlaması gibi, oyun içindeki hiyerarşik sıralamalardaki (zihinsel bir plan 

çerçevesindeki ilerleyen oyundaki) başarısı “Kağıt ve kaleme ihtiyacım var” gibi sözdizimsel 

kombinasyonları kullanmadaki başarısı ile paralellik göstermektedir (McCune, 1995). Çocukların 

oyunlarındaki karmaşıklık düzeyi ile dil gelişimlerinin bir işareti olan cümle içinde kullandıkları sözcük 

sayıları arasında da önemli bir ilişki olduğu söylenebilir (Linder, Holm, Walsh ve Kalesnik; 1999; 

Tamis-LeMonda ve Bornstein, 1994, Ogura, 1991). İlk yıllarda anne-baba ile daha sonra da akranların 

dahil olduğu oyunların çocukların bilişsel ve dil gelişimine büyük bir katkı sağlamaktadır (Vygotsky, 

1967; Tamis-LeMonda, Shannon, Cabrera ve Lamb, 2004; Black, Dubowitz ve Starr, 1999). 

Sosyal bir düzenin içinde yaşayan, sürü ya da grupları içinde belli bir konum sahibi olan 

hayvanların oynadıkları oyunlar üzerine yapılan araştırmalar, oyunun iletişim, işbirliği ve ortak amaçları 

öğretebilen adaptif bir davranış olduğunu göstermektedir (Bekoff ve Allen, 1998). Ayrıca pek çok 

hayvan türü için sosyal anlamların ya da sosyalleşme örüntülerinin öğrenilmesi, hareketli fiziksel 

oyunlar gibi (rough-and-tumble play), belli oyun türleri ile mümkün olmaktadır (Brown, 1998). Harlow 

ve Harlow (1962) yaptıkları sosyal oyun çalışmalarında Hint maymunlarının oynadıkları oyun miktarı 

ile maymunların sosyal ve cinsel yaşamları arasındaki ilişkiliyi incelemiş ve akranları ile oyun oynama 

şansına sahip olmayan maymunların sosyal ve cinsel ilişkiler kurmada gecikmeli davranışlar 

sergilediklerini görmüştür. Ayrıca belli bir dönemden sonra akranlarıyla ilişki kurmasına izin verilen bu 

maymunların akranları tarafından dışlandığı gözlemlenmiştir. Benzer biçimde, oyun gibi belli 

deneyimlere maruz kalmanın, beyin korteksinde sosyal becerileri geliştiren değişimler meydana 

getirdiği ve kritik bir periyod sayılan çocukluk döneminde oyun oynayan farelerin ileride daha yetkin 

yetişkinler olduğu bilinmektedir (Pellis ve ark., 2010). Başta primatlar olmak üzere, pek çok hayvan 

türü için oyun, yetişkinlik döneminde akranlarla sağlıklı ve yakın ilişkilerin kurulmasını sağlayan bir 

sosyalleşme sürecidir (Fagen, 1995; Pellegrini, 2009; Hughes, 2010) ve gelişimsel olarak uygun sosyal 

becerilerin öğretilmesinde önemli bir rol oynar (Athey, 1984; Mann, 1996; Barbakoff ve Yo, 2002). 

Nitekim, sosyal oyun için çocuğun (a) diğerleri ile oynamak için motive olması; (b) duygularını 

düzenleyebilmesi; (c) diğer çocukla etkileşim başlatabilecek becerilere sahip olması; ve (d) bu sosyal 

girişiminin karşı tarafça kabul edilmesi gerekir (Coplan, Rubin ve Findlay; 2006). Bu şartların 

sağlanamadığı durumlarda da oyun bir müdahale aracı olarak kullanılabilmektedir. Örneğin, erken 

çocukluk döneminde aşırı utangaçlık sebebiyle akranları tarafından reddedilen ve içine kapanan 

çocuklar oyun becerilerinin gelişiminin desteklenmesi ile ergenlik ve yetişkinlik dönemindeki yalnızlık 

ve depresyon gibi utangaçlığın uzun vadeli olası negatif etkilerinden korunması mümkündür (Coplan, 

Schneider, Matheson ve Graham, 2010).  

Okul öncesi dönemdeki çocukların en temel uğraşlarından biri akranlarla oynanan oyunlardır. 

Grup farkındalığının ve olumlu ya da olumsuz sosyal davranış algısının gelişmeye başladığı bu 
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dönemdeki oyun davranışları sosyal yetkinlik düzeyi hakkında önemli bilgiler vermektedir; çünkü grup 

ortamındaki oyun çocuğa ihtiyaçlarını giderme, diğerlerinin davranışlarını kontrol etme, sosyal 

etkileşimde bulunma, hayal kurma, duygularını ifade etme ve bilgi edinme fırsatını verir (Zigler, Singer 

ve Bishop-Josef, 2004). Oyunun erken çocukluk dönemindeki gelişim süreci üzerindeki etkileri 

düşünüldüğünde, yapılandırılmış bir araç kullanılarak oyunun değerlendirilmesi, özellikle okul öncesi 

dönemde çok daha sağlıklı ve güvenilir bir ölçme yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır (Casby, 2003; 

Frost, Wortham ve Reifel, 2008; Carlton ve Winsler, 1999; Fantuzzo ve Hampton, 2000). Diğer yandan, 

ulusal alan yazına bakıldığında çocuğun doğal ortamındaki oyun davranışlarının gözlem yoluyla 

değerlendirildiği geçerli ve güvenilir araç sayısının oldukça sınırlı olduğu görülmektedir (Koçyiğit, 

Sezer ve Yılmaz, 2015; Durualp ve Aral, 2010; Akgün ve Yeşilyaprak, 2011; Ahmetoğlu, Acar ve Aral, 

2016/2017; Metin-Aslan, 2017; Veziroğlu-Çelik ve Acar, 2018). Çocuğun sosyal yetkinlik kazanmasına 

olanak sağlayan oyun ortamındaki davranışlarının gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi çocukların 

bireysel ihtiyaçlarını karşılama, gelişimini izleme ve destekleme konusunda çocuklarla çalışan 

profesyoneller için son derece değerli bir bilgi kaynağıdır. Dolayısıyla, çocukların güçlü yanlarını ve 

gereksinimlerini belirleyen, alanda çalışan tüm profesyoneller tarafından herhangi bir eğitim almadan 

kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılmakta olan Grup Ortamlarındaki Oyunun 

Değerlendirilmesi (GOOD) Gözlem Formunun Türk diline ve kültürüne uyarlanması önem arz 

etmektedir. Bu düşünceden hareketle bu araştırmada Grup Ortamlarındaki Oyunun Değerlendirilmesi 

(GOOD) Gözlem Formunun Türk diline ve kültürüne uyarlanması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Katılımcılar 

Araştırma Edirne İl Merkezinde bulunan 13 okul öncesi kurumunda görev yapan 46 öğretmen ve yaşları 

36 ile 73 ay arasında değişen (M=54,6 ay, SS=0.99) 149 (%50,3 kız, %49,7 erkek) çocuk ile 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çocukların %8,8'nin (N=13) gelişimsel bir probleme sahip olduğu, %47'sinin 

(N=70) daha önce okul öncesi eğitim aldığı belirlenmiştir. Çocukların %43'nün iyi,  %54'ünün orta, 

%3,3'ünün kötü sosyoekonomik düzeydeki ailelere mensup olduğu saptanmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Genel Bilgi Formu. Genel bilgi formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmeni 

tanımaya yönelik demografik bilgiler, ikinci bölümde ise öğretmenlerin oyunun önemi konusundaki 

düşüncelerini öğrenmeye yönelik ifadeler yer almaktadır. 

Grup Ortamlarında Oyunun Değerlendirilmesi (GOOD) Gözlem Formu. Lautamo (2012) 

tarafından geliştirilen “PAGS; Play Assessment for Group Settings (GOOD; “Grup Ortamlarında 

Oyunun Değerlendirilmesi” Gözlem Formu)” 2 ile 8 yaş arasındaki çocukların doğal grup 

ortamlarındaki oyun performanslarını ölçmek amacı ile tasarlanmıştır. Oyun performansının 

değerlendirilmesinde, gözlemci doğal bir grup ortamında ve serbest oyun durumundaki çocuğun oyun 

davranışının belli bir oyun maddesini yansıtıp yansıtmadığını zamanla bağlantılı olarak puanlamaktadır. 

Ölçekte yer alan toplam 38 madde, çocuğun oyun davranışının söz konusu maddeyi yansıtma sıklığı 

gösteren 4’lü Likert tipi ölçekle puanlanır (1, neredeyse hiç, gözlemlenen zamanın %5’inden daha azı; 

2, nadiren, gözlemlenen zamanın %5-35’inde; 3, genellikle,  gözlemlenen zamanın %35-75’inde; 4, 

neredeyse her zaman, gözlemlenen zamanın %75’inden fazlasında). Zamanla bağlantılı puanlar çocuğun 

farklı oyun durumlarındaki oyun performansının kestirimidir. Formda yer alan maddeler kolaydan zora 

doğru sıralanmaktadır. Gözlem Formunda tersine puanlanan maddeler bulunmamaktadır. GOOD 

Gözlem Formundan yüksek puan alınması gözlenen davranışın daha sık gözlemlendiğini ifade 

etmektedir. 

Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği-30 (SYDD-30). Sosyal Yetkinlik ve 

Davranış Değerlendirme-30 Ölçeği (SYDD-30, LaFreniere ve Dumas, 1996) okul öncesi dönemdeki 

çocukların sorun belirtileri ile sosyal becerilerinin niteliğini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. 
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Her biri 10 madde içeren üç alt ölçeğe sahiptir. Sosyal Yetkinlik (SY) alt ölçeği, çocukların akranlarıyla 

bir aradayken gösterdikleri işbirliği ve anlaşmazlıklara çözüm yolları aramak gibi olumlu özellikleri 

ölçmektedir. Kızgınlık-Saldırganlık (KS) alt ölçeği, yetişkinlere karşı gelme ve akran ilişkilerinde 

uyumsuz ve saldırgan davranmak gibi dışsallaştırma sorun belirtilerini, Anksiyete-İçe dönüklük (Aİ) alt 

ölçeği ise çocukların üzgün, depresif duygu durumlarını ve grup içinde çekingenlik göstermek gibi 

içselleştirme sorun belirtilerini değerlendirmektedir. Çocukların duygusal ve davranış sorun belirtileri 

ile sosyal becerileri 6 basamaklı Likert ölçeği ile (1= hiçbir zaman, 2 ya da 3= bazen, 4 ya da 5= sık sık, 

6= her zaman) puanlanmaktadır. Ölçekte tersine puanlanan herhangi bir madde bulunmamaktadır. 

SYDD-30, öğretmen ya da ebeveyn tarafından doldurulabilmektedir. Türkçe’ye uyarlama çalışması 

Çorapçı, Aksan, Arslan-Yalçın ve Yağmurlu (2010) tarafından yapılan Sosyal Yetkinlik ve Davranış 

Değerlendirme-30 Ölçeğinin SY, KS ve Aİ alt ölçekleri için iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alfa ) 

sırasıyla.88, .87, and. 84 olarak bulunmuştur.  

Verilerin Analizi 

GOOD Gözlem Formunun araştırmacılar, Genel Bilgi Formu ve SYDD-30 Ölçeğinin ise öğretmenler 

tarafından doldurulmasından sonra elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Testin geçerlik 

çalışmaları kapsamında yapı geçerliği ve kapsam geçerliği kullanılmıştır.  İlk olarak, GOOD Gözlem 

Formu Türk diline ve kültürüne uyarlanmıştır. Ölçeğin geçerliliği faktör analizi, alt ölçekler arasındaki 

korelasyonlar ve üst %27’lik ve alt %27’lik gruplar arasındaki farklılıklar t- testi ile ölçülmüştür. GOOD 

Gözlem Formunun iç güvenirliliği Cronbach’s alpha yöntemi ile hesaplanmıştır. Bunun yanında, ölçeğin 

diğer ölçeklere kıyasla sahip olduğu yordama geçerliliğini incelemek için SYDD-30 Ölçeği (Merrell, 

1994; Seçer ve ark., 2010) ile çocukların sosyal ve problem davranışları öğretmenler tarafından 

değerlendirilmiş ve GOOD Gözlem Formu ile arasındaki ilişki İki Değişkenli Korelasyon ile 

incelenmiştir.  

BULGULAR 

GOOD Gözlem Formunun Türk çocuklarına uyarlanması amacıyla yapılan geçerlik güvenirlik 

çalışmalarına ilişkin bulgular aşağıda sunulmuştur. 

Geçerlik Sonuçları 

GOOD Gözlem Formunun orijinaline sadık kalmak için tek faktörlü yapının oluşturulması 

istenmiştir. Bunun için tek faktörlü yapı test edilmiştir. Bir ölçeğin yapı geçerliliği ile ölçeğin ölçmek 

istediği yapıyı ne derece ölçebildiği ifade edilir (Thorndike & Thorndike-Christ, 2014). Bunun 

sonucunda oluşan yük değerleri ve teklik (uniquness) değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu değerlere 

bakıldığında, 0,61 ile 0,87 arasında değişmektedir. Bu değerlerde bir ölçek için gerekli olan uygun yük 

değerleri olduğunu göstermektedir (Hair ve ark., 2010; Kline, 2005).  
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Tablo 1. Madde Yükleri 

Maddeler Faktör 

Yükü 

Teklik 

(Uniqueness) 

P1  0.614  0.623  

P10  0.736  0.459  

P11  0.726  0.472  

P12  0.722  0.478  

P13  0.734  0.461  

P14  0.628  0.605  

P15  0.610  0.628  

P16  0.581  0.662 

P17  0.832  0.309 

P18  0.794  0.369  

P19  0.774  0.400  

P2  0.666  0.556  

P20  0.731  0.466  

P21  0.739  0.454  

P22  0.743  0.448  

P23  0.719  0.483  

P24  0.850  0.277  

P25  0.722  0.478  

P26  0.783  0.387  

P27  0.759  0.424  

P28  0.763  0.418  

P29  0.727  0.471  

P3  0.644  0.585  

P30  0.716  0.488  

P31  0.801  0.359  

P32  0.622  0.613  

P33  0.789  0.377  

P34  0.828  0.315  

P35  0.798  0.364  

P36  0.782  0.389 

P37  0.826  0.318  

P38  0.808  0.347  

P4  0.733  0.462  

P5  0.777  0.397  

P6  0.750  0.437  

P7  0.703  0.505  

P8  0.675  0.545  

P9  0.877  0.232  

 

Kapsam geçerliliği bir ölçme aracının diğer ilgili değişkenler üzerindeki sonuçlarını güvenilir 

bir biçimde tahmin etme ve açıklama becerisidir (Thorndike & Thorndike-Christ, 2009). GOOD Gözlem 

formunun Türkiye’deki örneklem için kriter geçerliliğini incelemek amacıyla öğretmenlerin çocukların 

sosyal ve problem davranışlarını değerlendirdiği SYDD-30 Ölçeği (Çorapçı ve ark., 2010) 

kullanılmıştır. İki Değişkenli Korelasyon bulgularına göre okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 

çocukların GOOD Gözlem Formundan aldıkları toplam puanları ile sosyal yetkinlik puanları (r=.696; 

p<0,01) arasında pozitif yönde yüksek düzeyde, GOOD Gözlem Formu toplam puanları ile Kızgınlık-

Saldırganlık puanları (r=-.442; p<0,01) ve Anksiyete-İçedönüklük puanları (r=-.457; p<0,01) arasında 

negatif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yani, okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden çocukların öfkeli/saldırgan ya da kaygılı/içedönük davranışları grup 
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ortamlarındaki oyun becerilerini olumsuz yönde etkilerken, olumlu sosyal davranışları grup 

ortamlarındaki oyun becerilerini olumlu yönde değiştirmektedir. Sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.  

 
Tablo 2. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların GOOD Gözlem Formu Puanları İle 

SYDD-30 SY, KS ve Aİ Alt Ölçek Puanları Arasındaki İlişki (n=149) 

Değişkenler GOOD 

Sosyal Yetkinlik 

(SY) 

Kızgınlık- 

Saldırganlık 

(KS) 

Anksiyete-

İçedönüklük 

(Aİ) 

Sosyal Yetkinlik (SY) 
r .696** -   

p ,000 -   

Kızgınlık- Saldırganlık (KS) 
r -.442** -.545** -  

p ,000 ,000 -  

Anksiyete-İçedönüklük (Aİ) 
r -.457** -.455** .226** - 

p ,000 ,000 ,005 - 

* p<0.05 ** p<0.01 

 

Güvenirlik Sonuçları  

GOOD’un gözlem yapılan çocukları ayırt ediciliğini test etmek için, GOOD puanlarının üst 

%27’si ile alt %27’si arasındaki farklar da incelenmiştir. Bağımsız t-test örnekleri, GOOD için iki grup 

arasında önemli derecede fark olduğunu göstermektedir. Sonuçlar alt ve üst gruplardaki çocuklar için 

ölçeğin ayırt edici bir özelliğe sahip olduğunu, dolayısıyla ölçeğin ayırt edici geçerliliği olduğunu 

göstermektedir. Bağımsız t-test sonuçları alt grup (M= 2.10, SD= 0,44) ile üst grup (M= 3.53, SD= 0,10) 

arasında anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir (t (80)= - 19,86, p < .001). 

İç Güvenirlik: Alfa katsayısı bir ölçüm aracının iç tutarlılığını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır 

(Thorndike & Thorndike-Christ, 2009). İç güvenirlik, aynı ölçek üzerindeki farklı maddeler arasındaki 

korelasyonlara odaklanır ve testteki maddelerin, katılımcılar arasında benzer sonuçlar ortaya koymak 

için aynı yapıyı ölçtüğü varsayılır. Mevcut çalışmada GOOD için bulunan iç tutarlılık değeri α= .98 

olarak tespit edilmiştir. Buna ek olarak, iki bağımsız gözlemci arasındaki tutarlılığa bakılmıştır (n=20 

çocuk). Sınıf içi korelasyon (ICC) sonuçları 0,98 olarak bulunmultur.  Son olarak da cinsiyet farkına 

bakıldığında, kızların erkeklere göre daha sosyal oyun sergiledikleri gözlemlenmiştir. Sonuçlar Tablo 

3’te verilmiştir.  

 

 

TARTIŞMA 

Mevcut araştırmada GOOD Gözlem Formunun (Lautamo, 2012) Türk çocuklardan oluşan 

örneklem için geçerliği ve güvenirliliği test edilmiştir. GOOD Gözlem Formunun Türk çocuklarında da 

aynı kültürel ve yapısal denkliği sergileyip sergilemediği üzerinde durulmuştur. Araştırma sonucunda 

elde edilen temel bulgu ve sonuçlar aşağıda tartışılmıştır. 

Tablo 3. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Cinsiyetlerine Göre 

GOOD Gözlem Puanları t Testi Sonuçları 

Cinsiyet n 𝑋 ss t sd p 

 Kız 75 3,101 ,513 3,762 147 ,000* 

 Erkek 74 2,742 ,646    

*p<0,01 
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İlk olarak, mevcut ölçme aracının Türk kültürüne uyarlanması ile elde edilen bilgiler konu ile 

ilgili mevcut diğer araştırmalara katkıda bulunmuştur. Mevcut çalışmada sadece çeviriye dayalı basit 

bir uyarlama yöntemi yerine, ölçme aracının hedef dile kültürel ve psikometrik unsurlar göz önünde 

bulundurularak tercüme edilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması amaçlanmış (He  &  Van  de  

Vijver,  2012) GOOD ve Gözlem Formunun Türkçeye çevirisi ve Türk kültürüne uyarlanması için 

gereken çalışmalar özenle yapılmıştır.  Uyarlama süreci sırasında, çevirinin ardından alınan uzman 

görüşleri ışığında GOOD Gözlem Formundaki maddelerin Türk kültürüne uygun olduğu tespit 

edilmiştir.  

İkincisi, geçerlilik konusunda yapılan analizler GOOD Gözlem Formunun tek boyuttan 

oluştuğunu doğrulamıştır. Ölçeğin uyarlaması sürecinde her bir maddenin Türk kültürüne uygunluğu 

istatistiksel olarak analiz edilmiş ve ölçeğe son hali verilmiştir. Mevcut çalışmada GOOD Gözlem 

Formunun Türkçe versiyonunun kabul edilebilir güvenirliğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısının yüksek olması ölçekteki maddelerin ölçeğin yapısını önemli derecede 

temsil ettiğini göstermiştir. Madde yük değerlerinin uygun olduğunun tespit edilmesi ölçme aracının 

yapı geçerliliğine sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca GOOD Gözlem Formunun Türk örneklem için 

kriter geçerliliğini incelemek amacıyla öğretmenlerin çocukların sosyal ve problem davranışlarını 

değerlendirdiği SYDD-30 Ölçeği (Çorapçı ve ark., 2010) kullanılmış ve oyun davranışları ile sosyal 

yetkinlik arasında olumlu, oyun davranışları ile anksiyete-içedönüklük ve kızgınlık-saldırganlık 

değerlendirmeleri arasında ise olumsuz yönde bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar, sosyal 

beceriler ile oyun becerileri arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer araştırma sonuçları ile de paralellik 

göstermektedir (Coplan, Schneider, Matheson ve Graham, 2010; Rubin, Coplan ve Bowker, 2009; 

Coplan, Rubin ve Findlay, 2006; Sroufe, Duggal, Weinfield ve Carlson, Miller, 2000). 

Oyunun kendisi başlı başına bir gelişimsel değerlendirme ve müdahale stratejisi olarak 

kullanılmaktadır (Casby, 2003). Küçük çocukların oynadıkları oyunların içeriğinin ve gelişim sürecinin 

gözlemlenmesi ile elde edilen bilgi, erken müdahale programlarında yer alan profesyoneller için son 

derece değerlidir. Okul öncesi dönemdeki çocukların grup ortamlarındaki oyun davranışlarının 

değerlendirilmesi, oyunla ilişkili değişkenlerin belirlenmesi ve oyun davranışları ile sosyal yetkinlikleri 

arasındaki ilişkinin incelenmesi çocukların bireysel ihtiyaçlarının ve güçlü yönlerinin belirlenmesinin 

yanında, değerlendirilmeyi izleyen erken müdahale ile pek çok çocuğun gelişimsel olarak 

desteklenmesini sağlayabilir. Ayrıca ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yürütüldüğü 

araştırma grubu Edirne İl merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi dönemdeki 

çocuklardan oluşmaktadır.  Dolayısıyla,  ölçeğin geçerlik ve güvenirliği için farklı örneklemler üzerinde 

yapılacak çalışmalar son derece önemlidir. Ayrıca bu ölçeğin kullanılacağı araştırmaların yapılması 

ölçme gücüne önemli katkılar sağlayacaktır. 
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