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ÖZET 

Amaç: Gençlerde kimlik gelişimi sürecindeki sorunla-
rı belirlemek amacıyla ülkemizde kullanılan iki ölçek 
bulunmaktadır. Kimlik Duygusu Değerlendirme Aracı 
(KDDA) ile Benlik Kimliği Objektif Ölçüm Skalası 
Genişletilmiş Formu (EOM-EIS). Bu çalışmada iki 
aracın kurultu ve ölçüt geçerlikleri yanısıra güvenir-
liklerinin karşılaştırmalı biçimde incelenmesi amaç-
lanmıştır. Yöntem: Kendilerine uygulanan iki kimlik 
ölçeğinin yanısıra Rosenberg Özdeğer Duygusu Ölçe-
ği (RSES) ve bir anket formunu yeterli biçimde doldu-
ran 757 üniversite öğrencisi araştırmanın örneklemini 
oluşturmuştur. Deneklerin anket formu üzerinde ken-
dilerini ruhsal yönden ne ölçüde sorunlu gördüklerine 
yönelik derecelendirmeleri, kimlik ölçeklerinin yorda-
ma geçerliklerinin araştırılmasında ölçüt işlevi gör-
müştür. Bulgular: Kendi derecelendirmelerine göre, 
deneklerin %53.3'ii ruhsal bakımdan sorunsuz grubu, 
%39.5'i az sorunlu grubu ve %7.2'si de çok sorunlu 
grubu oluşturmuştur. KDDA skorları ile hem kendini 
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ruhsal yönden sorunlu görme, hem de RSES ile ölçü-
len özdeğer duygusunda düşüklük arasında anlamlı 
bağıntı bulunmuştur. EOM-EIS alt-ölçekleri arasında 
olumsuz ruhsal yaşantılar ile en yakından bağlantı 
göstereni, kargaşalı statü değil kararsız statüdür. Ay-
rıca statü gruplarından her biri farklı ruhsal özellik-
ler gösteren alt-gruplar içermektedir. Sonuç: KDDA, 
ölçüt ve uyuşma geçerliği bulunan, ayrıca güvenirliği 
yüksek bir ölçek görünümü vermektedir. EOM-EIS 
kimlik statülerinden hangisinin olumsuzluğa işaret et-
tiği belirsizdir. Hem bu durum, hem de statü grupları-
nın türdeşlikten uzak bir görünüm sergilemesi, EOM-
EIS'in kurultunun geçerliğinin kuşkulu olduğunu dü-
şündürmektedir. Bu sonuçlara dayanarak, kimlik bo-
calaması içindeki gençleri belirlemek açısından 
KDDA 'run daha kullanışlı bir araç olduğu söylenebi-
lir. 

Anahtar Sözcükler: Kimlik, ölçüm, psikometrik çalış-
ma 

SUMMARY: Psychometric Properties of two Measu-
res Assessing Identity Development Process in Ado-
lescents-a Comperative Study 

Objective: The two instruments currently available in 
Turkish to measure disturbances in the adolescent 
process of identity development are the Sense of İden-
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tity Assessment Form (KDDA) and the Extended Ver-
sion of the Objective Measure of Ego Identity Status 
(EOM-EIS). The present study aims to examine in a 
comperative fashion the construct and criterion vali-
dity as well as reliability of the two self-report me-
asures. Method: The KDDA, EOM-EIS and the RSES 
(Rosenberg Self-Esteem Scale) were administered to 
799 normal university students. In addition, each stu-
dent was requested to rate on a 3 point Likert's scale 
to what extent she suffers from psychological prob-
lems. Thus we obtained the students' self-evaluations 
regarding their psychological health which would 
serve as the main criterion in assessing the validity of 
the identity measures. Of the returned forms, 757 ap-
peared to be adequately responded and were inclu-
ded into statistical analyses. Results: While 7.2 % of 
the subjects reported to have serious psychological 
problems, 39.5 % to have some psychological prob-
lems and 53.3 % to have no problems at all. The three 
groups differed from each other in terms of KDDA 
scores with the former group receiving the highest 
mean score. Besides, the KDDA correlated signifi-
cantly with the RSES indicating that increased KDDA 
scores were associated not only with the sense of be-
ing psychologically disturbed, but also with low self-
esteem. Cronbach's a coefficient of the KDDA was 
computed as. 91, wheras a coefficients of the four 
EOM-EIS subscales ranged between .65 and .86, the 
lowest value belonging to the confusion sub scale. 
Among the EOM-EIS identity statuses, the moratori-
um status rather than the confusion status showed the 
closest connection with negative self-experiences. In 
addition, subjects with divergent psychological cha-
racteristics could be assigned into identical status by 
means of EOM-EIS subscale scores, contributing to 
each identity status group to appear heterogeneous. 
Conclusions: Convergence of the KDDA both with 
the criterion variable and with the RSES in a theoreti-
cally meaningful fashion supports the validity of the 
newly developed measure. In contrast, it remains un-
certain whether the EOM-EIS status indicating the 
most negative trait in the identity development pro-
cess is the confusion or the moratorium. This problem 
together with the apparent lack of homogenity of the 
status groups suggest that the construct validity of 
the EOM-EIS is doubtful. Therefore, the KDDA rather 
than the EOM-EIS is a psychometrically sound inst-
rument to be used to identify identity confusion in 
adolescents. 

Key words: Identity, measurement, psychometric 
study 

GİRİŞ 

Erikson (1968), egonun başkalarıyla giderek 
olgunlaşan ilişkiler içinde büyümesinin üç aşa-
mada gerçekleştiğini düşünür: İçe-atım (introjec-
tion), özdeşim (identification) ve ego kimliği 
(ego identity). Bu yaklaşımdan esinlenen Kern-
berg (1976), sözü edilen aşamaları nesne ilişkile-
rinin içselleştirilmesinin gelişim düzeyleri olarak 
tanımlamıştır. Bu tanımlar doğrultusunda gençlik 
çağı, özdeşim aşamasından ego kimliği aşaması-
na geçiş evresi olarak anlaşılabilir. Bu geçiş süre-
cinde, ego kimliği düzeyine geçici tırmanma an-
larına kimlik duygusu eşlik ederken, yeniden öz-
deşim düzeyine düşülen anlara da kimlik bocala-
ması yaşantısı eşlik eder. İşte gençlik çağı bo-
yunca bu iki karşıt yaşantının yer değiştirerek 
gündeme gelmesi kimlik bunalımı olarak terim-
leştirilir. Normal koşullarda gençlik çağının son-
larına doğru geçiş süreci tamamlanır, yani ego 
kimliği düzeyine kalıcı biçimde ilerleme gerçek-
leşir (Dereboy 1996). 

Ruhsal yapılar bağlamında düşünüldüğünde, 
bu ilerleme egoda yeni bir ruhsal yapının ortaya 
çıkması anlamına gelmez; ama egoda zaten varo-
lan öz tasarımı (self-representation), nesne tasa-
rımları (object-representations) ve ego ülküsü 
(ego ideal) gibi yapıların daha örgütlü, tutarlı, 
kaynaşmış bir nitelik kazanması anlamına gelir. 
Ancak kimlik gelişimi sürecinin sağlıksız bir yö-
ne saptığı kimi gençlerde ego kimliği düzeyine 
bir türlü ilerlenemez. Böylesi durumlarda kimlik 
bunalımının olumsuz yüzü, yani kimlik bocala-
ması giderek gencin yaşantısına egemen olmaya 
başlar. Kimlik bocalamasının tanımlayıcı öğeleri 
ve genç hastalarda bocalamanın fark edilememe-
sinin yol açabileceği sorunlar başka yerlerde ko-
nu edilmiştir (Dereboy, 1993,1998). 

Gençlerde kimlik gelişimi sürecini değerlen-
dirmek amacıyla ülkemizde kullanılabilecek iki 
ölçek bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Marcia'nın 
sağladığı işevuruk (operational) tanıma bağlı ka-
lınarak oluşturulmuş olan Benlik Kimliği Objek-
tif Ölçüm Skalası Genişleti lmiş Formu 'dur 
(EOM-EIS). Marcia (1966), ego kimliği kavra-
mına işevuruk ve ölçülebilir bir nitelik kazandır-
mak amacıyla iki ölçüt belirlemiş ve bu ölçütlere 
dayanarak dört kimlik statüsü tanımlamıştır: Bu-
nalım (crisis) ve bağlanma (commitment) olarak 
adlandırılan iki ölçüte göre dört statünün nasıl 
kurgulandığı Tablo l 'de gösterilmektedir. Bura-
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TABLO 1: Marcia'nın Kimlik Statüleri Kurultusu: Ölçütler ve 
Statüler 

Kimlik statüleri Kimlik ölçütleri 
Bunalım Bağlanma 

Başarılı (achieved) + + 
Kararsız (moratorium) + + 
Erken bağlanmış (foreclosure) - + 
Kargaşalı - -

da bunalım terimi gençlik çağında anlamlı seçe-
nekler arasında seçimler yapmaya yönelik arayışı 
anlatırken; bağlanma terimi de seçilen uğraşlara 
ya da ilişkilere gerçekten gönül vermeyi, yani 
kendini hasretmeyi anlatmaktadır. 

Marcia'nın yaklaşımına göre kimlik bocala-
masına karşılık gelen kargaşalı statü, bunalım ve 
bağlanmanın yokluğu ile belirlidir. Bize göre, bu 
kavramlaştırma gerek Erikson'un düşünceleriyle, 
gerekse klinik gözlemlerle uygunluk gösterme-
mektedir. Çünkü en yalın tanımıyla kimlik boca-
laması, kimlik bunalımının derinleşmesi ve çö-
zümsüz bir görünüm kazanmasından başka birşey 
deği ld i r . Do lay ı s ıy la , kuramsal düzlemde 
Marcia'nın kimlik statüleri kurultusünun geçersiz 
olduğu savlanabilir (Dereboy ve ark. 1994b). As-
lında bu savın ilk görgül dayanakları, gençleri 
dört kimlik statüsünden birine yerleştirmek ama-
cıyla geliştirmiş olduğu görüşme aracının geçerli-
ğini sınamak için Marcia'nın kendisinin gerçek-
leştirdiği çalışmanın verileri arasında bulunmak-
tadır. Tasarladığı kurultuya göre başarılı kimlik 
statüsünün olumsuz karşıtı kargaşalı statü olması 
gerekirken, bu çalışmasında Marcia (1966), ruh-
sal yönden en sorunlu deneklerin kargaşalı statü-
deki değil de erken bağlanmış statüdeki denekler 
olduğunu düşündüren bulgular elde etmiş ve şu 
noktayı be l i r tme gereğini duymuştur : 
"Erikson'un söz ettiği kimlik bocalaması içindeki 
bireyler ile bu çalışmanın kimlik bocalaması 
(olarak nitelenen) denekleri, birbirlerinden psiko-
patolojinin derecesi bakımından oldukça farklı 
olabilirler." 

Marcia'nın kimlik statülerini saptamak için 
geliştirdiği araç, yarı yapılandırılmış bir görüşme 
ölçeğidir. Zamanla görüşmeci tarafından yapılan 
derecelendirmenin çok zaman aldığı ve yanlış de-
ğerlendirmeler yapılabildiği anlaşılınca, bu gö-
rüşme aracına dayanarak yeni bir özbildirim öl-
çeği geliştirilmesi yoluna gidilmiştir. Benlik 
Kimliği Statüsü Objektif Ölçümü (OM-EIS) adı 
verilen bu ölçek her bir statü için altışar soru 

içermektedir (Adams ve ark. 1979). Ne var ki, 
daha geliştirme çalışmasında OM-EIS'in kararsız 
ve kargaşalı statülerdeki denekleri ayrıştırmakta 
yetersiz kaldığı gözlenmiştir. Bu ve diğer sorun-
ları gidermek amacıyla, ölçeğin her bir statü için 
onaltışar soru içeren genişletilmiş bir formu oluş-
turulmuş (Grotevant ve Adams 1984), ardından 
bu formun da muğlak olan kimi sorularının yeni-
den yazılması sonrasında EOM-EIS kullanıma 
sunulmuştur (Bennion ve Adams 1986). Ölçeğin 
bu son biçimi Eryüksel (1987) tarafından Türkçe-
ye çevrilerek, üniversite öğrencileri üzerinde ge-
çerlik ve güvenirliği araştırılmıştır. Türkçe for-
mun lise öğrencilerinden oluşan bir örneklemde-
ki psikometrik özellikleri ise Varan (1990) tara-
fından çalışılmıştır. 

Ülkemizde kimlik gelişimi sürecindeki sorun-
ları saptamak amacıyla kullanılabilecek ikinci öl-
çek, çalışma grubumuzca geliştirilmiş olan Kim-
lik Duygusu Değerlendirme Aracı'dır (KDDA). 
KDDA'nın maddeleri daha önce kimlik gelişimi-
ne ilişkin kuramsal bir çalışma sonucu belirlen-
miş olan kimlik bocalamasının tanımlayıcı öğele-
ri temel alınarak yazılmıştır (Dereboy 1993). 
Maddelerin hakemler tarafından ortalama %89 
doğrulukla ilgili bocalama öğeleriyle bağlantılan-
dırılması ölçeğin yüzeyel geçerliği olduğunu dü-
şündürmüştür. Bir sonraki aşamada, KDDA'nın 
Offer Öz İmgesi Ölçeği ve Rosenberg Özdeğer 
Duygusu Ölçeği ile gösterdiği uyuşma araştırıl-
mıştır. Sonuçlar KDDA'nın uyuşma geçerliği bu-
lunduğunu güçlü bir biçimde desteklemiş, ayrıca 
.89 olarak hesaplanan alfa katsayısı ölçeğin iç tu-
tarlığımn yüksek olduğunu göstermiştir. Aynı ça-
lışmada, gençlik yıllarının sonuna yaklaşıldıkça 
kimlik bocalaması yaşantılarının azalacağı ve 
kimlik duygusunun oturuşacağı yönündeki ku-
ramsal görüşle uyumlu biçimde, üniversitede üst 
sınıflara ilerledikçe ölçek skorlarının düşme eği-
limi gösterdiğinin bulunması, KDDA'nın ölçüt 
geçerliğini destekleyen bir veri olarak yorumlan-
mıştır (Dereboy ve ark. 1994 a,b). KDDA üzerin-
de gerçekleştirilen ikinci bir çalışmada, bir üni-
versitenin öğrenci sağlık merkezine ruhsal yakın-
malarla başvuran ve psikiyatri konsültasyonu is-
tenen öğrencilerin ölçek skorları, bedensel yakın-
malarla başvuran öğrencilerden ve normal kont-
rollardan anlamlı biçimde yüksek bulunmuştur 
(Çuhadaroğlu 1997). Gençlikteki ruhsal yakın-
maların büyük ölçüde kimlik bocalaması ile bağ-
lantılı olduğu gözönüne alındığında (Erikson 
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1968), Çuhadaroğlu'nun bulgularının da ölçeğin 
yordama geçerliğini destekler nitelikte olduğu 
söylenebilir. 

Bu çalışmada EOM-EIS ve KDDA'nın geçer-
lik ve güvenirliğinin karşılaştırmalı olarak değer-
lendirilmesi amaçlanmıştır. Psikometrik kurama 
göre geçerliğin üç temel anlamı vardır: (1) kap-
sam (content) geçerliği, (2) kurultu (construct) 
geçerliği ve (3) yordama (predictive) ya da ölçüt 
(criterion) geçerliği. Kapsam geçerliği daha çok 
performans testlerinin değerlendirilmesinde gö-
zönünde tutulan ve diğerleri kadar istatistiksel in-
celemeye dayanmayan bir geçerlik türüdür. Bu 
çalışmada iki kimlik ölçeğinin kurultu ve yorda-
ma geçerliği üzerinde odaklaşılmıştır. Bir ölçeğin 
kurultu geçerliğini incelemeye yönelik yöntemler 
arasında, kuramsal açıdan ilişkili ölçeklerle gös-
terdiği uyuşmaya bakmak (convergent validity), 
ilintisiz ölçeklerle uyuşmazlığı ya da ayrışmasına 

?bakmak (divergent validity), faktör yapısını ince-
•lemek (factorial validity) sayılabilir. Ayrıca bir 
-ölçeğin iç tutarlılığı da kurultu geçerliğine ilişkin 
•bir gösterge olarak kabul edilmekte ve güvenirli-
ğin geçerlik için gerekli koşul olduğu belirtil-

imektedir. Bir ölçeğin yordama geçerliğinin araş-
•ttirılması, ölçüt olarak kabul edilen bir dış değiş-
ıkeni ne ölçüde yordayabildiğinin incelenmesine 
•dayanır. Burada ölçekle yapılan yordama ileri 
jdönük (prediction), geri dönük (postdiction) ya 
rsda eşzamanl ı (concurrent) olabi lmektedir 
:«(Nunnaly ve Bernstein 1994). 

' Çalışma tasarlanırken, EOM-EIS ve KDDA 
ile yapılan değerlendirmeler arasında uyuşmazlık 
gözleneceği öngörülmüş, böylesi bir durumda 

Lhangi ölçekle daha sağlıklı ölçüm yapıldığının 
''anlaşılabilmesi açısından dış değişkenlerin kulla-
nılmasının gerekli olacağı düşünülmüştür. Bu de-
ğişkenlerden biri, deneklerin kendilerini ruhsal 
yönden ne ölçüde sorunlu gördüklerine yönelik 
'bildirimleridir. Bu bildirimler her iki aracın yor-
dama geçerliğini sınamakta kullanılacak dış ölçüt 
işlevi görmüştür. Diğer değişken olan Rosenberg 
'Özdeğer Duygusu Alt-ölçeği skorları da uyuşma 
-geçerliğinin araştırılmasına hizmet etmiştir. Bu 
değişkenlerin seçimi şu düşünceye dayanmakta-
dır: Tanım gereği olarak, kimlik gelişimi evresin-
de kimlik bocalaması yaşantılarının öne çıkması-
na, kendini ruhsal yönden sorunlu görme ve öz-
değer duygusunda düşüklük eşlik etmelidir. Öte 
yandan, bu evreyi kimlik duygusunun egemenli-
ğinde geçiren gençlerde, kendini ruhsal yönden 

sağlıklı görme eğilimi ve özdeğer duygusunda 
yükseklik gözlenmesi beklenir. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Gereçler 

Kimlik Duygusu Değerlendirme Aracı 
(KDDA): 28 soruluk bir öz-bildirim ölçeğidir 
(Dereboy ve ark. 1994b). Sorular beşli Likert 
skalası üzerinde yanıtlanmaktadır. Ölçekten alı-
nabilecek toplam skor 28 ile 140 arasında değişe-
bilmektedir. Yüksek skorlar kimlik bocalamasıy-
la bağlantılı yaşantıların yoğunluğunu düşündür-
mektedir. 

Benlik Kimliği Objektif Ölçüm Skalası Geniş-
letilmiş Formu (EOM-EIS): Bennion ve Adams 
(1986) tarafından geliştirilmiş, Eryüksel (1987) 
tarafından Türkçeye çevrilerek geçerlik ve güve-
nirliği çalışılmıştır. Ölçeğin soruları altılı Likert 
skalası üzerinde yanıtlanmaktadır. EOM-EIS, 
herbiri 16 madde içeren ve ayrı bir kimlik statü-
süyle ilişkili olan dört alt-ölçek içermektedir; Ba-
şarılı, kararsız, erken bağlanmış ve kargaşalı sta-
tüler. Bunlar arasında, bunalımın söz konusu ol-
duğu ilk iki statü olumlu olarak, son iki statü de 
olumsuz olarak nitelenmektedir (Tablo 1). De-
neklerin kimlik statülerini belirlemek için, dört 
alt-ölçekten aldıkları skorlar ayrı ayrı hesaplan-
maktadır. Her kimlik statüsü için örneklem orta-
lamasının bir standart sapma üstü kesme noktası 
olarak alınmaktadır. Bir denek hangi alt-ölçekten 
kesme noktasının üstünde skor aldıysa, o statüde 
olduğu kabul edilmektedir. Birden fazla alt-öl-
çekten kesme noktasının üstünde skor alan de-
neklerin geçiş döneminde olduğu düşünülmekte-
dir. Tüm alt-ölçeklerden kesme noktasının altın-
da skor alan denekler ise, düşük profilli grubu 
oluşturmaktadır. Bu grubun kararsız kimlik statü-
sünde kabul edilmesi önerilmekle birlikte bu ko-
nu tartışmalı olduğu için (Varan 1990, Varan ve 
Eryüksel 1998), çalışmamızda düşük profilli ve 
kararsız statüdeki gruplar ayrı ayrı değerlendiril-
miştir. 

Rosenberg Özdeğer Duygusu Alt-Ölçeği 
(RSES): Bu çalışmada oniki alt-ölçek içeren 
Rosenberg ölçeğinin sadece Özdeğer Duygusu 
alt-ölçeği kullanılmıştır. On sorudan oluşan bu 
alt-ölçeğin soruları dörtlü Likert skalası üzerinde 
yanıtlanmaktadır. 0-10 puan arasında değişim 
gösteren RSES ham skorları Rosenberg tarafın-
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dan önerilen sisteme göre 0-6 puan arasında de-
ğişim gösterecek biçime dönüştürülmektedir. 
Rosenberg (1965), bu işlemden sonra 0-1 skorla-
rının düşük, 2-4 skorlarının orta, 5-6 skorlarının 
da yüksek özdeğer duygusuna işaret ettiğini be-
lirtmiştir. Çuhadaroğlu (1986) tüm ölçeğin Türk-
çeye çevirisini gerçekleştirerek, geçerlik ve gü-
venirliğini araştırmış, Özdeğer Duygusu alt-ölçe-
ğinin ölçüt geçerliği ve zaman sürekliliği bulun-
duğunu göstermiştir. Daha sonra gerçekleştirilen 
ikinci bir çalışmada Özdeğer Duygusu alt-ölçeği-
nin uyuşma geçerliğini destekleyen veriler elde 
edilmiştir (Dereboy ve ark. 1994a). Aynı çalış-
mada alt-ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık kat-
sayısı .72 olarak hesaplanmış, ayrıca ölçeğin 2. 
maddesinin çalışmadığı belirlenmiştir (düzeltil-
miş madde-toplam korelasyonu .0). Bu sorunu 
gidermeye yönel ik bir deneme amacıyla , 
Çuhadaroğlu'nun çevirisinde "Bazı olumlu özel-
liklerim olduğunu düşünüyorum" olarak yer alan 
2. madde, bu çalışmada "Benim de herkes kadar 
olumlu özelliklerim olduğunu düşünüyorum" bi-
çiminde değiştirilerek kullanılmıştır. Madde ana-
lizi sonucunda, yeni biçimiyle 2. maddenin top-
lam skorla .27 düzeyinde korelasyon gösterdiği 
ve diğer dokuz maddenin de yeterli madde-top-
lam korelasyonunun bulunduğu anlaşılmıştır. Bu 
bulgulara koşut olarak alt-ölçeğin iç tutarlılığında 
hafif bir yükselme (ot= .75) gözlenmiştir. 

Anket For mır. Deneklerin sosyodemografik 
özelliklerini ve çeşitli alanlarda yaşadıkları so-
runların düzeyini sorgulayan bir form olup, araş-
tırmacılar tarafından düzenlenmiştir. Formu dol-
duran öğrenciler, bir dizi alanda (ruhsal, akade-
mik, sosyal) ne ölçüde sorun yaşadıklarını şu iiç 
seçenekten birini işaretleyerek belirtmişlerdir: 0= 
Bu konuda sıkıntım yok, l=Bu konuda bazen/bi-
raz sıkıntı yaşıyorum, 2= Bu konu benim açım-
dan önemli bir sorun. 

Örneklem 

Araştırmada kullanılan ölçekler ve anket for-
mundan oluşan bir test bataryası Adnan 
Menderes Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde 
okuyan 799 öğrenciye uygulanmıştır. Bu form-
lardan çok eksik ya da okunmadan doldurulmuş 
olduğu farkedilen 42 tanesi değerlendirme dışı 
bırakılmıştır. Formları istatistik değerlendirmeye 
alınan 757 öğrenci araştırmanın örneklemini 
oluşturmuştur. Deneklerin yaş ortalaması 20.3 
(ss= 2.0, aralık= 16-37) olarak hesaplanmıştır, 

Örneklem 315 kız (%41.7) ve 441 erkek (%58.3) 
öğrenciden oluşmaktadır. Bir öğrenci cinsiyetini 
belirtmemiştir. Kendi derecelendirmelerine göre, 
deneklerin %11.5'i düşük gelirli, %85.3'ü orta 
gelirli ve %3.1'i de yüksek gelirli ailelerden gel-
mektedir. 

İstatistiksel İşlemler 

Deneklerin çeşitli alanlarda yaşadıkları sorun-
lara ilişkin derecelendirmeleri "ordinal" değiş-
kenler niteliğinde olduğundan, bu değişkenler 
arasındaki bağıntının anlamlılığı ki-kare testiyle, 
bağıntının düzeyi de eta (r|) korelasyon oranıyla 
(ruhsal sorun bağımsız değişken, diğer sorunlar 
bağımlı değişken kabul edilerek) değerlendiril-
miştir. Öte yandan, ölçek skorları arasındaki iliş-
kinin araştırılmasında Pearson r korelasyon kat-
sayısından yararlanılmıştır. Gerek ruhsal sorun 
gruplarının gerekse statü gruplarının ölçek skor-
larının karşılaştırılmasında, önce Levene testiyle 
varyansların eşitliği kontrol edilmiştir. Grupların 
varyansları arasında anlamlı fark bulunmaması 
durumunda tek yönlü varyans analizi uygulan-
mış, "post-hoc" analizler Scheffe testiyle gerçek-
leştirilmiştir. Varyanslar arasında anlamlı fark 
bulunan karşılaştırmalarda ise, denenen dönü-
şümler (transformation) sonucunda varyansların 
eşitlenebildiği durumlarda (parametrik) varyans 
analizi uygulanmış, eşitlenemediği durumlarda 
ise Kruskal-Wallis varyans analizi uygulanmıştır 
(Alpar 1997). Hem ruhsal sorun düzeyine yöne-
lik gruplaşmaların hem de EOM-EIS statülerine 
yönelik gruplaşmaların KDDA skorları üzerinde-
ki etkisini birlikte değerlendirmek için çift-yönlü 
varyans analizinden yararlanılmış, yamsıra daha 
görsel bir değerlendirmeye izin vermesi açısın-
dan kutuçizim (boxplot) gerçekleştirilmiştir. Ça-
lışmada kullanılan ölçeklerin güvenirlikleri 
Cronbach alfa (a) iç tutarlık katsayısıyla araştı-
rılmış, ölçek maddelerinin psikometrik açıdan 
değerlendirilmesinde düzeltilmiş (corrected) 
madde-toplam korelasyonları temel alınmıştır. 
Tüm analizler SPSS programı kullanılarak ger-
çekleştirilmiştir. 

BULGULAR 

Geçerlik Ölçütleri 

Deneklerin ruhsal yönden kendilerini ne ölçü-
de sorunlu gördüklerine ilişkin bildirimlerine da-
yanarak yapılan gruplandırmaya göre, "0" seçe-
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TABLO 2: Ruhsal Sorun Gruplarının Ölçek Skorlarının Karşılaştırılması 

ÖLÇEKLER GRUPLARIN SKOR ORTALAMALARI (ss) 
Sorunsuz Az Sorunlu Çok Sorunlu 

F" Anlamlılık 

RSES 1.03(1.12) 1.53(1.52) 2.50(1.76) 23.54c - pc.0001 
KDDA 49.69(13.81) 59.92 (16.78) 76.50(21.94) 19 md 

- p<.0001 
EOM-EIS Başarılı 67.78 (11.86) 67.23 (10.54) 62.55 (12.56) - 7.27 p<.05 
EOM-EIS Kararsız 43.81 (10.74) 46.79(10.18) 49.72 (14.20) - 16.45 p<.0005 
EOM-EIS Erken Bağ .30.93(10.20) 30.79(11.04) 29.30(11.66) 0.56 - A.D. 
EOM-EIS Kargaşalı 42.84 (9.48) 44.06 (8.89) 45.50(11.91) - 3.83 A.D. 

a : Paramet r ik varyans anal izi sonucu . S D = 2 ,744 

b: Nonpa rame t r i k (Kruskal -Wal l i s ) va ryans analizi sonucu . S D = 2 

c: Ka rekök dönüş tü rme (kuvve t= 1/2) sonrası test değer i 

d: Logar i tmik dönüş tü rme (kuvve t= 0 ) sonrası test değeri 

neğini işaretleyen 398 öğrenci (%53.3) sorunsuz 
grubu oluştururken "1" seçeneğini işaretleyen 
295 öğrenci (%39.5) az sorunlu grubu, "2" seçe-
neğini işaretleyen 54 öğrenci de (%7.2) çok so-
runlu grubu oluşturmuştur. Deneklerin bu bildi-
rimleri kimlik ölçeklerinin yordama geçerliğini 
sınamada ölçüt kabul edileceği için, önce bu öl-
çütün kendisinin sağlamasının yapılmasına gerek 
duyulmuştur. Bu amaçla, ruhsal sorunlara yöne-
lik kodlamalarla, kuramsal yönden ilişkili diğer 
sorunlara (uyum sorunu, yalnızlık, arkadaş çevre-
si edinememe, derslerde başarısızlık) yönelik 
kodlamalar arasındaki bağıntı incelenmiştir. Bek-
lenildiği biçimde, ruhsal sorunlar ile uyum soru-
nu (x2= 91.28, n= .30), yalnızlık sorunu (x2= 
122.67, n= .37) arkadaş çevresi edinememe (x2= 
56.25, n= .26) ve derslerde başarısızlık (x2= 
61.11, n= .20) arasında anlamlı düzeyde bağıntı 
bulunmuştur (tüm x2 değerleri için SD=4 ve 
p<.00001). Bu sonuçlar deneklerin kendi ruhsal 
sorunlarına yönelik bildirimlerinin içten ve ger-
çekçi olduğunu düşündürdüğünden, bu bildirim-
lere dayanarak yapılan gruplandırmamn dış ölçüt 
olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. 

Çalışmada kimlik ölçeklerinin uyuşma geçer-
liklerinin sınanmasında temel alınan RSES skor-
ları, bir anlamda ikinci bir dış ölçüt işlevi gör-
müştür. Bu yüzden, öncelikle iki dış ölçüt arasın-
daki uyuşmanın incelenmesine gerek duyulmuş-
tur. Ruhsal yönden sorunsuz, az sorunlu ve çok 
sorunlu denek gruplarının RSES ve diğer ölçek-
lerden aldıkları skorları Tablo 2'de verilmiştir. 
Tablo incelendiğinde sorunsuz gruptan sorunlu 
gruplara gidildikçe RSES skorlarının yükseldiği, 
yani özdeğer duygusunun düştüğü görülmekte-
dir. Varyans analizinde ruhsal sorun gruplaşma-
larının RSES skorları üzerindeki etkisinin anlam-

lı düzeyde bulunması, yanısıra Sclıeffe testinde 
gruplar arası bire bir karşılaştırmaların tümünde 
anlamlı (pc.Q5) farklılık belirlenmesi, geçerlik 
analizlerinde kullanılacak iki dış değişken arasın-
da istenen düzeyde uyuşma olduğu biçiminde de-
ğerlendirilmiştir. 

Kimlik Ölçeklerinin Yordama Geçerliği 

Ruhsal sorun gruplarının ölçek skorları ara-
sındaki farkın anlamlılığını araştırmak amacıyla 
uygulanan varyans analizi sonuçları Tablo 2'de 
sunulmuştur. Tabloda görüldüğü gibi, KDDA 
skorları sorunsuz gruptan çok sorunlu gruba gi-
dildikçe varyans analizi sonuçlarına göre anlamlı 
biçimde yükselmektedir. Buna koşut olarak, 
Scheffe testiyle gerçekleştirilen çoklu karşılaştır-
maların tümünde, grupların KDDA skorları ara-
sındaki farklılığın anlaşmalı düzeyde (p<.05) ol-
duğu belirlenmiştir. Bu bulgular KDDA'nın yor-
dama geçerliğini destekler niteliktedir. 

EOM-EIS'in olumlu statülerinden biri olan 
başarılı statü skorlarının sorunsuz grupta en yük-
sek, çok sorunlu grupta en düşük bulunması bu 
alt-ölçeğin geçerliğini desteklemektedir. Diğer 
olumlu statü olan kararsız kimlik statüsü skorları 
ise sorunsuzdan sorunlu gruplara gidildikçe düş-
memekte, tersine yükselmektedir. Üstelik bu 
beklenmedik yükseliş grupların skorları arasında 
istatistiksel yönden anlamlı farklılık doğuracak 
ölçüde belirgindir. EOM-EIS'in olumsuz olarak 
nitelenen diğer iki kimlik statüsü için, sorunsuz 
gruptan çok sorunlu gruba gidildikçe skorlarda 
belirgin bir yükselme gözlenmesi beklenirdi. An-
cak Tablo 2'deki veriler incelendiğinde, gerek 
erken bağlanmış statü gerekse kargaşalı statü 
skorları açısından gruplar arasında anlamlı fark 
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar, başa-
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TABLO 3: Deneklerin EOM-EIS Kimlik Statülerine Dağılımı ve Grupların RSES, KDDA Skorları 

EOM-EIS STATÜLERİ Denekler RSES SKORLARI KDDA SKORLARI 

N % Ortalama SS Ortalama SS 

Başarılı 92 12.3 0.95 1.22 47.85 13.96 
Kararsız 61 8.2 1.89 1.55 68.66 19.54 
Erken bağlanmış 75 10.1 1.28 1.45 58.55 16.27 
Kargaşalı 47 6.3 1.40 1.35 60.06 16.25 
Geçiş 98 13.1 1.93 1.53 64.71 19.75 
Düşük 373 50.0 1.18 1.28 51.92 15.14 
Tüm örneklem 746 100.0 1.33 1.39 55.65 17.42 

rıh statü dışındaki EOM-EIS kimlik statülerinin 
ölçüt geçerliklerinin bulunmadığı biçiminde yo-
rumlanabilir. 

Kimlik Ölçeklerinin Uyuşma Geçerliği 

Kimlik ölçeklerinin RSES ile gösterdiği uyuş-
mayı incelemeye yönelik Pearson korelasyon 
analizlerinde, denek sayısı fazla olduğu için 
.10'un üzerindeki tüm r değerleri p<.005 düze-
yinde anlamlı bulunmuştur. Bu nedenle uyuşma 
geçerliğine ilişkin verilerin değerlendirilmesinde, 
aradaki korelasyonun anlamlılığından çok, kore-
lasyonun derecesi gözönünde tutulmuştur. Bura-
da yeniden anımsatılması gereken nokta, yüksek 
RSES skorlarının düşük özdeğer duygusunu gös-
terdiğidir. 

KDDA skorlarının RSES skorları ile r= .54 
düzeyinde yüksek korelasyon göstermesi, kimlik 
bocalaması yaşantılarının yoğunluğuyla özdeğer 
duygusundaki düşüklük arasında bir koşutluk bu-
lunduğu varsayımıyla uyuşmaktadır. Dolayısıyla 
bu bulgu KDDA'nın uyuşma geçerliğini destek-
ler niteliktedir. 

EOM-EIS'in başarılı ve kararsız kimlik statü-
leri olumlu statüler olduğuna göre, bu statülerin 
skorlarındaki artışa özdeğer duygusundaki yük-
sekliğin eşlik etmesi beklenmelidir. Böyle bakı-
lınca, RSES ile başarılı statü alt-ölçeği arasındaki 
korelasyonun r=-.25 olarak bulunması beklenti-
lerle uyumludur. Öte yandan, kararsız statü ile 
RSES skorları arasında r= .25 düzeyinde pozitif 
korelasyon bulunması, bu statünün olumlu oldu-
ğu düşüncesiyle çelişmektedir. Erken bağlanmış 
ve kargaşalı statülerin RSES skorlarıyla gösterdi-
ği korelasyon, sırasıyla .12 ve .24 olarak hesap-
lanmıştır. Olumsuz kimlik statüleriyle özdeğer 
duygusundaki düşüklük arasında koşutluk bulun-
duğunu düşündüren bu bulgu beklentilerle uyum-

ludur. Bununla birlikte, RSES ile en yüksek po-
zitif korelasyonu gösteren statünün kararsız statü 
olması bir sorun olarak belirmektedir. 

Bu durumda, iki ölçek arasındaki uyuşmayı 
daha yakından incelemek amacıyla EOM-EIS 
statü gruplarının RSES skorları karşılaştırılmış-
tır. Gereçler bölümünde belirtilen kurala göre 
kesme noktalan uygulanarak oluşturulan statü 
gruplarının denek sayısı ile RSES skorları Tablo 
3'de gösterilmiştir. Uygulanan varyans analizi 
gruplar arasındaki farkın anlamlı düzeyde oldu-
ğunu ortaya koymuştur (F= 8.36, SD= 5,740, p<. 
0001). Scheffe testi, kararsız ve geçiş gruplarının 
RSES skorlarının başarılı ve düşük profilli grup-
lardan anlamlı (p<.05) ölçüde yüksek olduğunu 
göstermiştir. Bu sonuçlar birkaç açıdan ilginçtir. 
Birincisi; en sağlıksız grup olduğu varsayılan 
kargaşalı statü grubunun RSES skorları hiçbir 
gruptan anlamlı farklılık göstermemektedir. 
Özellikle kargaşalı statü grubu ile en sağlıklı 
grup olduğu düşünülen başarılı statü grubu ara-
sında fark bulunmaması çarpıcı bir bulgudur. 
İkincisi, örneklemin %50.0'ı düşük profil sergi-
lemekte, %13.1'i de geçiş döneminde bulunmak-
tadır. Bu durumda deneklerin neredeyse üçte iki-
sinin belli bir statüye sokulamadığı görülmekte-
dir. Diğer çalışmalarda da gözlenen bu soruna 
çözüm getirmek için düşük profilli deneklerin 
kararsız statü grubuna katılması önerilmektedir. 
Oysa bulgularımız kararsız grupla düşük profilli 
grup arasında özdeğer duygusu yönünden anlam-
lı farklılık olduğunu ortaya koymakta, dolayısıy-
la bu iki grubun birleştirilmesinin uygun olmaya-
cağını düşündürmektedir. 

İki Kimlik Ölçeği Arasındaki Uyuşma 

EOM-EIS statü gruplarının KDDA skor orta-
lamaları Tablo 3'te yer almaktadır. KDDA skor-
ları üzerinde statü gruplaşmaları ile ruhsal sorun 
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ŞEKİL 1: Deneklerin Kimlik Statüsü ve 
Ruhsal Sorun Değişkenlerine Göre Oluştur-
dukları Gruplarda KDDA Skorlarının 
Gösterdiği Dağılım (Kutuçizim*) 

*Kutular, gruptaki deneklerin 25. ve 75. yüz-
delikler (persantiller) arasında kalan %50'lik 
kesiminin ölçek skorlarının gösterdiği aralı-
ğa, kutuların içindeki çizgiler ise grubun or-
tanca skoruna karşılık gelmektedir. 

gruplaşmalarının etkisini birlikte incelemek ama-
cıyla çift-yönlü varyans analizi uygulanmıştır. 
Analiz sonucu hem statü gruplaşmasının (F= 
18.07, SD= 5,718, pc.001) hem de ruhsal sorun 
gruplaşmasının (F= 69.86, SD=2,718, pc.001) 
KDDA skorları üzerindeki etkisinin anlamlı dü-
zeye ulaştığını göstermiştir. Ayrıca iki bağımsız 
değişken arasında anlamlı düzeyde etkileşim (F= 
2.83, SD= 10,718, p<.005) bulunmaktadır. Şekil 
l 'de yer alan kutuçizim bu sonuçların görsel bir 
yorumuna izin vermektedir. Şekilde görüldüğü 
gibi, ruhsal yönden sorunsuz, az sorunlu ve çok 
sorunlu deneklerin KDDA skorları arasında bü-
tün statülerde bir ayrışma gözlenmektedir. Bu-
nunla birlikte, tüm ruhsal sorun gruplarının skor-
larında kararsız statü ve geçiş statüsünde genel 
bir yükselme eğilimi gözlenirken, düşük profilli 
ve başarılı statülerde de genel bir düşme eğilimi 
gözlenmektedir. Bütün olarak değerlendirildiğin-
de buradan çıkarılabilecek iki önemli sonuç bu-
lunmaktadır. Birincisi, en yüksek KDDA skorla-
rının kargaşalı statü grubunda değil de kararsız 
statü ve geçiş gruplarında gözlenmesi, iki ölçekle 
yapılan değerlendirmeler arasında ciddi bir 
uyumsuzluk olduğunu göstermektedir. İkincisi, 
EOM-EIS statü grupları KDDA skorları yönün-
den homojen değildir, yani herbir statü grubu 
içinde kimlik bocalaması yaşantılarının yoğunlu-
ğu yönünden farklı alt gruplar yer almaktadır, 

Bu bulguların EOM-EIS ile değil de KDDA 
ile ilintili sorunlardan kaynaklanma olasılığına 
karşı bir sağlama olarak, benzer kutuçizim bir 
kez de RSES skorları bağımlı değişken kabul edi-
lerek gerçekleştirilmiştir. Şekil 2'de yer alan ku-

tuçizim incelendiğinde, her bir statü grubundaki 
deneklerin özdeğer duygusu yönünden homojen 
olmadıkları anlaşılmaktadır. Burada ilginç biçim-
de, başarılı statüde yer alan çok sorunlu denekle-
rin ortanca (median) RSES skorunun, kargaşalı 
statüde yer alan çok sorunlu deneklerden yüksek 
olduğu gözlenmektedir. İki kutuçizimde de ben-
zer örüntülerle karşılaşılması, sorunun EOM-
EIS'den kaynaklandığını düşündürmektedir. Da-
ha açık bir deyişle, bu ölçek yoluyla oluşturulan 
statü gruplarında gerek özdeğer duygusu gerekse 
kimlik duygusu yönünden belirgin farklılıklar 
gösteren denekler bir araya toplanmaktadır. Ayrı-
ca varsayılanın tersine olarak, en ciddi sorunu 
olan denekler kargaşalı statüden çok kararsız sta-
tüye yönelmektedir. 

Kimlik Ölçeklerinin Güvenirliği 

KDDA'nın Cronbach a iç-tutarlık katsayısı 
.91 olarak hesaplanmış; düzeltilmiş madde-top-
lam korelasyon analizlerinde tüm maddeler için 
,25'in üzerinde katsayılar elde edilmiştir. Psiko-
metrik kuramda, testlerin kullanım yerlerine göre 
güvenirlik standartları verilmektedir. Eğer bir 
testin skorlarına dayanarak bireysel değerlendir-
meler yapılacak, hele kişiler hakkında önemli ka-
rarlara varılacaksa testin a katsayısının .90 ve 
üzerinde olması istenmektedir. Öte yandan grup-
lar üzerinde yapılan araştırmalarda kullanılacak 
testlerde .80 düzeyinde güvenirlik yeterli sayıl-
maktadır. Keza bir ölçek maddesinin psikometrik 
açıdan iyi bir madde olduğunun söylenebilmesi 
için, o madde katılmadan hesaplanan toplam 
skorla gösterdiği korelasyonun (yani düzeltilmiş 
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ŞEKİL 2: Deneklerin Kimlik Statüsü 
ve Ruhsal Sorun Değişkenlerine Göre 
Oluşturdukları Gruplarda RSES 
Skorlarının Gösterdiği Dağılım 
(Kutuçizim). 

madde-toplam korelasyonunun) en azından .20 
civarında olması gerekmektedir. (Nunnally ve 
Bernstein 1994). Bu standartlar gözönüne alındı-
ğında, KDDA'nın tüm maddelerinin toplam sko-
ra uygun biçimde katkıda bulunduğu ve ölçeğin 
güvenirliğinin her türlü kullanım için yeterli sa-
yılabilecek ölçüde yüksek olduğu söylenebilir. 

EOM-EIS alt-ölçeklerin yönelik güvenirlik 
analizlerinde, başarılı statü için a= .78, kararsız 
statü için a = .76, erken bağlanmış statü için a = 
.86, kargaşalı statü için de a = .65 hesaplanmıştır. 
Bu değerler, EOM-EIS ile yapılacak bireylere 
yönelik ölçümlerin yeterince güvenilir olmayabi-
leceğini düşündürmektedir. Buna karşılık, alt-öl-
çeklerden ilk üçünün güvenirlik değerleri gruplar 
üzerinde yapılacak ölçümler için kabul edilebilir 
sınırlardadır. Ancak kargaşalı statü alt-ölçeğinin 
iç tutarlılık katsayısının .80 düzeyinin çok altında 
kalması, bu alt-ölçekle gruplar üzerinde yapıla-
cak ölçümlerin bile yeterince güvenilir olamaya-
cağı anlamına gelmektedir. EOM-EIS alt-ölçek-
leri için ayrı ayrı gerçekleştirilen madde analizle-
rinde, maddelerin toplam skorla gösterdikleri ko-
relasyonun başarılı statü için .18 ve üzerinde, ka-
rarsız statü için .23 ve üzerinde, erken bağlanmış 
statü için de .37 ve üzerinde olduğu belirlenmiş-
tir. Bu değerlere bakarak söz konusu üç statünün 
tüm maddelerinin uygun biçimde çalıştığı söyle-
nebilir. Ancak kargaşalı statünün bir maddesi alt-
ölçek toplam skoruyla .07 gibi düşük düzeyde 
korelasyon göstermekte, yani uygun biçimde ça-
lışmamaktadır. 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada kimlik gelişimi sürecindeki so-
runları değerlendirmeye yönelik olarak ülkemiz-
de kullanımda bulunan iki ölçeğin psikometrik 
özelliklerinin karşılaştırmalı biçimde değerlendi-
rilmesi amaçlanmıştır . Çalışmanın verileri , 
KDDA'nın yordama ve kurultu geçerliğinin bu-
lunduğu yönündedir. Ayrıca ölçeğin güvenirlik 
düzeyi, gerek araştırmalarda gerekse klinikte bi-
reysel değerlendirmeler için kullanılmasına elve-
recek düzeyde yüksek bulunmuştur. Daha önceki 
iki çalışmada da (Dereboy ve ark. 1994 b, 
Çuhadaroğlu 1997) KDDA'nın istenen psiko-
metrik özellikleri taşıdığını gösteren bulgular el-
de edilmiştir. Bu sonuçlar, ölçeğin kendisinin ya-
nısıra, ölçeğin temelinde yatan kimlik bocalama-
sı kurultusunun da (Dereboy 1993) geçerli oldu-
ğu düşündürmektedir. 

Öte yandan EOM-EIS psikometrik yönden 
ciddi sorunlar barındıran bir araç görünümü ver-
mektedir. Bunların başında, deneklerin yarısının 
düşük profil sergilemesi, yani hiçbir statüye so-
kulamaması gelmektedir. EOM-EIS gibi gençleri 
kimlik statülerine göre sınıflandırmak için geliş-
tirilmiş bir araç için bu kabul edilemez bir du-
rumdur. Başka araştırmalarda da gözlenen bu so-
runa çözüm olarak, düşük profilli deneklerin ka-
rarsız statüde kabul edilmesi önerilmiştir. Ancak 
bulgularımız, gerek RSES gerekse KDDA skor-
ları açısından düşük profilli grupla en az benzer-
lik taşıyan statü grubunun kararsız grup olduğu-
nu ortaya koymaktadır (Tablo 3). Dolayısıyla bu 
iki grubun birleştirilmesi, zaten var olan diğer bir 
sorunun, yani statü gruplarının kendi içlerinde 

100 



türdeş (homojen) bir görünüm sergilememesi so-
rununun katmerlenmesi anlamına gelecektir. 
Gerçekten de, Şekil 1 ve 2'deki kutuçizimlerde 
statü grupları içinde gözlenen alt-gruplaşmalar, 
herhangi bir kimlik statüsünde yer alan denekle-
rin ortak ruhsal özelliklerinden söz etmeyi ola-
naksız kılacak ölçüde belirgindir. 

EOM-EIS alt-ölçekleri arasında kargaşalı sta-
tüye ilişkin sorunlar özel bir önem taşımaktadır. 
Bulgularımız, kendini ruhsal yönden sorunlu gör-
me ölçüt kabul edildiğinde, kargaşalı statünün 
yordama geçerliğinin bulunmadığını düşündür-
mektedir. Daha önce Eryüksel (1987) tarafından 
EOM-EIS'in yordama geçerliği incelenirken, öğ-
rencilerin kimlik gelişimiyle ilgili çeşitli alanlar-
la ne ölçüde meşgul olduklarını sorgulayan bir 
değerlendirme ölçeği kullanılmış, yani dış ölçüt 
olarak arayış ya da bunalımın yoğunluğu benim-
senmiştir. Sonuçta, başarılı ve kararsız statü 
gruplarının görece yüksek ölçüt skorları aldıkla-
rı; ama bu gruplarla kargaşalı statü grubu arasın-
daki farkın anlamlı düzeye ulaşmadığı bulun-
muştur. Dolayısıyla, Eryüksel'in verilerinin de 
bizim verilerimiz gibi ölçeğin yordama geçerliği-
ni desteklemediği savlanabilir. 

EOM-EIS statü gruplarının RSES skorlarını 
karşılaştırmaya yönelik analiz sonuçları, kargaşa-
lı statünün uyuşma geçerliğinin de kuşkulu oldu-
ğunu düşündürmektedir. Bu karşılaştırmalarda 
kargaşalı grupla hiçbir grup arasında anlamlı fark 
bulunamazken; kararsız grubun skorları başarılı 
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ve düşük profilli gruplardan anlamlı ölçüde yük-
sek bulunmuştur. Daha önce Eryüksel'in çalış-
masında da (1987), EOM-EIS statülerinin uyuş-
ma geçerliğini incelemek amacıyla statü grupları-
nın durumluk ve sürekli kaygı puanlan karşılaştı-
rılmış, gruplar arasında anlamlı bir fark buluna-
mamıştır. Bunlar EOM-EIS'in temelindeki kurul-
tuya ters düşen bulgulardır. 

Değinilmesi gereken diğer bir sorun, EOM-
EIS Türkçe formu üzerinde daha önce gerçekleş-
tirilen iki çalışmada olduğu gibi (Eryüksel 1987, 
Varan 1990) bu çalışmada da kargaşalı statünün 
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tında bulunmasıdır. Güvenirliğin geçerlik için 
gerekli koşul olduğu düşünüldüğünde (Nunnally 
ve Brenstein, 1994), kargaşalı statünün sadece iç 
tutarlılıktan yoksun olması bile, kurultu geçerli-
ğine kuşkuyla yaklaşılması için yeterlidir. 

Sonuç olarak, EOM-EIS'in kimlik bocalaması 
içindeki gençleri belirlemek açısından kullanışlı 
bir araç görünümü vermediği söylenebi l i r . 
Marcia'nın kimlik statüleri kurultusu doğrultu-
sunda geliştirilen ölçeklerde kimi aksaklıkların 
tekrar tekrar gözlenmesi ve çeşitli düzeltmelere 
karşın bir türlü giderilememesi, dayandıkları ku-
rultunun geçersiz olabileceğini akla getirmekte-
dir. Her nç kadar ego kimliğiyle ilgili görgül 
araştırmalarda yeni bir çığır açmış olsa da, 
Marcia'nın işevuruk kavramlaştırmasınm ne öl-
çüde geçerlik taşıdığının yapılacak yeni çalışma-
larla aydınlığa kavuşturulması gerekmektedir. 
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