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Öz
Bu araştırmanın amacı Algılanan Politik Öz-Yeterlik Ölçeği’nin (APÖYÖ; Caprara, Vecchione,
Capanna, & Mebane, 2009) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma çeşitli
kamu ve özel kurumlarında görev yapan 203 (105 kadın, 98 erkek; 40 yönetici, 163 çalışan) kişi üzerinde
yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde 10 maddeden ve tek boyuttan oluşan modelin iyi uyum
verdiği görülmüştür (x²= 58.38, sd= 33, RMSEA= .062, IFI=.98, CFI= .98, RFI= .93, NFI= .95, NNFI= .97,
GFI= .95, AGFI= .91ve SRMR= .036). Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı.92 olarak bulunmuştur.
Ölçeğin faktör yükleri .56 ile .82, düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları ise .55 ile .78
arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı
olduğunu göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Algılanan Politik Öz-yeterlik, Geçerlik, Güvenirlik, Doğrulayıcı Faktör
Analizi.
Abstract
This study investigated the validity and reliability of the Turkish Version of the Perceived
Political Self-Efficacy Scale (PPSES; Caprara, Vecchione, Capanna, & Mebane, 2009). Participants were
203 (105 were female and 98 were male; 40 were manager and 163 were worker) individuals. Results of
confirmatory factor analysis demonstrated that the 10 items loaded on one factor and the unidimensional model was well fit (x²= 58.38, df= 33, RMSEA= .062, IFI= .98, CFI= .98, RFI= .93, NFI= .95,
NNFI= .97, GFI= .95, AGFI= .91, SRMR= .036). Cronbach alpha internal consistency coefficient of the
scale was found as .92. The corrected item-total correlations of PPSES ranged from .55 to .78. Factor
loadings ranged from .56 to .82. These results demonstrate that this scale is a valid and reliable
instrument.
Keywords: Perceived Political Self-efficacy, Validity, Reliability, Confirmatory Factor Analysis.

GİRİŞ
Günümüz dünyasında yaygınlaşan demokrasiye ve insan haklarına verilen önemin
artmasına bağlı olarak bireylerin politik süreçlere katılımının arttırılması hedeflenmektedir.
Politik süreçlere katılan bireyler, içerisinde bulunduğu toplumun şekillenmesinde önemli bir
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rol oynamaktadır. Becker’e (2004) göre politik katılım, bireylerin kendisini politik açıdan ne
derece yeterli gördüğü ile ilişkilidir. Diğer bir deyişle politik öz-yeterlik düzeyi yüksek
bireylerin, politik süreçlere daha fazla katıldığını ve dolayısıyla kendisi ve içerisinde
bulunduğu toplumu ilgilendiren politikaları sürdürme ve sosyal değişimleri yönlendirme
olanağının daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür (Anduiza & San Martin, 2011; Wu,
2003).
Sosyal Öğrenme kuramcılarından Albert Bandura tarafından kavramsallaştırılan özyeterlik, bireyin bir eylemi gerçekleştirmek için gerekli becerilere sahip olduğuna ilişkin inancı
olarak tanımlanmaktadır (Akkoyunlu & Kurbanoğlu 2003). Diğer bir deyişle öz-yeterlik, bireyin
bir işi başarma yeteneğine ve kapasitesine ilişkin kendi yargısıdır (Senemoğlu 1998). Özyeterliğin boyutlarından biri olan ve ilk olarak Campbell, Gurin ve Miller (1954) tarafından
kavramsallaştırılan politik öz-yeterlik, bireyin vatandaşlık görevlerini gerçekleştirmesine
olanak sağlayarak politik süreçler üzerinde etkili olmasını mümkün kılan, kendisinde var
olduğuna veya olacağına inandığı politik yeteneklerine ilişkin inançları olarak
tanımlanmaktadır.
Politik öz-yeterlik,
bireyin politik süreçler
üzerinde etkili
olduğuna/olabileceğine ilişkin inançlarıdır (Beaumont, 2010; Becker, 2004). Algılanan politik
öz-yeterlik ise bireyin politik sistemlere karşı kendi kapasitesi hakkında ulaştığı yargılar olarak
tanımlanmaktadır (Caprara, Vecchione, Capanna, & Mebane, 2009).
Politik öz-yeterlik, eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik düzey ve politik bilgi gibi bazı
sosyal ve demografik faktörlerden etkilenmektedir. Craig ve Maggiotto’ya (1982) göre eğitim,
sosyo-ekonomik ve politik bilgi düzeyi yüksek bireylerin algılanan politik öz-yeterlik düzeyi
eğitim, sosyo-ekonomik ve politik bilgi düzeyi düşük bireylere göre daha yüksektir. Dolayısıyla
bazı bireysel ve sosyal değişkenlerin algılanan politik öz-yeterlik düzeyinde ve dolayısıyla
politik katılım üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür.
Anderson’a (2010) göre politik yeterlik, içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Dışsal politik yeterlik, bireyin kamu kurumu ve kamu görevlilerine ilişkin görüşleri olarak
tanımlanırken içsel politik yeterlik, bireyin politik süreçlere etkin katılımı ve politik süreçleri
anlama yeteneklerine ilişkin bireysel değerlendirmeleri olarak tanımlanmaktadır (Niemi, Craig,
& Mattei, 1991). İçsel politik yeterlik algılanan yeterlik ve algılanan etkililik olmak üzere iki
boyuttan oluşmaktadır. Algılanan yeterlik boyutu, bireyin temel politik durumları anlayıp
anlayamadığına ilişkin kaygılarını oluşturmadır. Algılanan etkililik boyutu ise seçmenlerin
politik kararların nasıl alındığı konusunda hissettiklerini ifade etmektedir (Holbert, Lambe,
Dudo, & Carlton, 2007). Araştırmalarda içsel politik yeterliğin politik katılımın çeşitli formlarını
desteklediği (Kenski, 2004; Morrell, 2003), algılanan politik öz-yeterlik (Pinkleton & Austin,
2001) ve politik ilgi (Cohen, Vigoda, & Samorly, 2001) ile pozitif ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu
bağlamda içsel politik yeterlik düzeyi yüksek bireylerin algılanan politik öz-yeterlik düzeyinin
daha yüksek olduğu, politik süreçlere daha fazla ilgi duyduğu ve politik katılımının yüksek
olduğu söylenebilir.
Politik öz-yeterlik, politik katılımın önemli bir yordayıcısı olarak kabul edilmektedir
(Becker, 2004). Buna göre politik öz-yeterlik düzeyi yüksek bireylerin politik süreçlere daha
fazla katıldığı vurgulanmaktadır. Politik süreçlere katılım gösteren bireyler sosyal ve politik
değişimlerde rol oynamaktadır. Bu bağlamda demokrasi ve insan haklarının gelişmesi
bireylerin politik katılımı ile politik katılım ise politik öz-yeterlik düzeyi yüksek bireylerin
varlığı ile mümkündür. Dolayısıyla algılanan politik öz-yeterliği tanımlamak ve buna ilişkin
ölçme araçları tasarlamak bireysel ve toplumsal açıdan giderek önem kazanmaktadır. Bu
araştırmanın amacı Caprara ve diğerleri (2009) tarafından geliştirilen Algılanan Politik ÖzYeterlik Ölçeği’nin Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini incelemektir.
YÖNTEM
Çalışma Grubu
Algılanan Politik Öz-Yeterlik Ölçeği (APÖYÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik
analizleri çeşitli kamu ve özel kurumlarında çalışan 203 kişi üzerinde yürütülmüştür. Çalışma
grubu 105 kadın, 98 erkekten oluşmaktadır. Çalışma grubunun 40’ı yönetici, 163’ü çalışandır.
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Veri Toplama Aracı
Algılanan Politik Öz-Yeterlik Ölçeği (APÖYÖ)
Bireyin algılanan politik öz-yeterliğini değerlendirmek amacıyla Caprara ve diğerleri (2009)
tarafından geliştirilen APÖYÖ 10 madde (“Güvendiğin politik programların devamımın
sağlanması için kendi çevrende (iş, arkadaş, aile) seferberlik ve bilgilendirme faaliyetlerini etkili
bir şekilde destekleme”, “Kendi partinin aktivitelerini sürdürmesi için önemli miktarda para
toplama”) ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir
(“1” Hiç “5” Her zaman). APÖYÖ toplam bir algılanan politik öz-yeterlik puanı vermektedir.
Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizinde maddelerin tek faktörde
toplandığı saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tek boyutlu algılanan politik özyeterlik modelinin iyi uyum verdiği bulunmuştur (x2=270.04, sd= 35, CFI=.97, SRMR=.03,
RMSEA=.07). Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .83 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin
düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .40 ile .78 arasında, faktör yükleri ise .41 ile .83
arasında değişmektedir. Ölçekte maddelerin her birine ait puanlar toplanarak düşük ve yüksek
puanlar elde edilir. Yüksek puanlar yüksek düzeyde algılanan politik öz-yeterliği
göstermektedir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmaktadır. Geçerlik ve güvenirlik
çalışmalarından elde edilen sonuçlar Algılanan Politik Öz-Yeterlik Ölçeği’nin geçerlik ve
güvenirliğinin sağlandığını göstermektedir (Caprara ve diğerleri, 2009).
İşlem
APÖYÖ’nün Türkçeye uyarlanması sürecinde öncelikle ölçeği geliştiren Gian Vittorio
Caprara ile elektronik posta yoluyla iletişim kurulmuş ve ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin
gerekli izin alınmıştır. İlk aşamada ölçeğin İngilizce formu, iyi düzeyde İngilizce bilen beş
öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe
formlar geri tercüme edilerek Türkçe ve İngilizce formlar arasındaki tutarlılık incelenmiştir.
Daha sonra Türkçe form anlam ve gramer açısından incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmış
ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. Ardından denemelik Türkçe form psikolojik danışma
ve rehberlik ve ölçme ve değerlendirme alanında uzman olan beş öğretim üyesine inceletilerek
görüşleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmıştır. APÖYÖ’nün yapı geçerliği için
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. APÖYÖ’nün güvenirliği iç tutarlık yöntemiyle,
madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam korelâsyonuyla incelenmiştir. Geçerlik ve
güvenirlik analizleri için SPSS 17.0 ve LISREL 8.54 (Jöreskog & Sörbom, 1996) programları
kullanılmıştır.
BULGULAR
Madde Analizi ve Güvenirlik
APÖYÖ’nün maddelerinin ayırt etme gücünü belirlemek amacıyla madde analizi
yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon
katsayılarının .55 ile .78 arasında sıralandığı görülmüştür. APÖYÖ’nün iç tutarlılık güvenirlik
katsayısı .92 olarak bulunmuştur. Bulgular Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1: APÖYÖ Düzeltilmiş Madde Toplam
Korelasyon Katsayıları

Algılanan Politik ÖzYeterlik

Faktör

Madde
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

rjx
.55
.64
.70
.73
.78
.77
.76
.76
.64
.69
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Yapı Geçerliği
Doğrulayıcı Faktör Analizi
APÖYÖ’nün yapı geçerliği için ölçeğin orijinal formunda bulunan faktörlerin
doğrulanması amacıyla DFA uygulanmıştır. Elde edilen uyum indekslerinin (x²= 58.38, sd= 33,
RMSEA= .062, IFI= .98, CFI= .98, RFI= .93, NFI= .95, NNFI= .97, GFI= .95, AGFI= .91 ve SRMR=
.036) iyi uyum verdiği saptanmıştır. APÖYÖ tek boyutlu bir yapı olup ve faktör yükleri .56 ile
.82 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizine ait faktör yükleri Şekil 1’de
gösterilmiştir.

Şekil 1: Algılanan Politik Öz-Yeterlik Ölçeği’ne İlişkin
Path Diagramı ve Faktör Yükleri

SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Caprara ve diğerleri (2009) tarafından geliştirilen Algılanan Politik ÖzYeterlik Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve Türkçe formun geçerlik ve güvenirliğinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla uygulanan doğrulayıcı
faktör analizi sonucunda tek boyutlu algılanan politik öz-yeterlik modelinin uyum
indekslerinin iyi uyum verdiği saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ile model-veri uyumuna
ilişkin hesaplanan istatistiklerden en sık kullanılanları Ki-kare (x²), x²/sd, RMSEA, RMR, GFI ve
AGFI’dır. Hesaplanan x²/df oranının 5’ten küçük olması, GFI ve AGFI değerlerinin .90’dan
yüksek olması, SRMR ve RMSEA değerlerinin ise .05’ten düşük çıkması, model-veri uyumunu
göstermektedir. Bununla birlikte, GFI’nin .85’ten, AGFI’nin .80’den büyük çıkması, RMSEA
değerlerinin .10’dan düşük çıkması, model veri uyumu için kabul edilebilir alt sınırlar olarak
kabul edilmektedir (Çokluk, Şekercioğlu, & Büyüköztürk, 2012; Schweizer, Moosbrugger,
&Schermelleh-Engel, 2003; Sümer, 2000; Şimşek, 2007; Tavşancıl, 2006).
Ölçeğin iç tutarlılık katsayısının yüksek bulunması iç tutarlılığının yeterli düzeyde
olduğunu göstermektedir. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen
güvenirlik düzeyinin .70 olduğu (Sipahi, Yurtkoru, & Çinko, 2008) dikkate alınırsa, ölçeğin
güvenirlik düzeyinin
yeterli olduğu söylenebilir. Madde-toplam korelasyonunun
yorumlanmasında .30 ve daha yüksek olan maddelerin, bireyleri ölçülen özellik bakımından iyi
derecede ayırt ettiği (Büyüköztürk, 2004) göz
önüne alındığında, madde-toplam
korelasyonlarının yeterli olduğu görülmektedir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde
edilen bulgular Algılanan Politik Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir
bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Ölçeğin uyum geçerliğini belirlemek amacıyla,
algılanan politik öz-yeterlik ile ilişkili olabilecek çeşitli psikolojik yapıları değerlendiren,
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geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış ölçeklerle Algılanan Politik Öz-Yeterlik Ölçeği arasındaki
ilişkiler incelenebilir. İleride yapılacak çalışmalarda, test tekrar test yöntemiyle ölçeğin
güvenilirliğinin belirlenmesi önerilebilir.
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