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Abstract
The aim of this study is to examine the psychometric properties of the Turkish forum of AppearanceRelated Social Media Consciousness Scale, which was developed to evaluate adolescents ' perceptions
of their appearance on social media. Appearance-Related Social Media Consciousness Scale was
developed by Choukas-Bradley, Nesi, Widmand and Galla (2020). The scale adaptation study was
conducted with the participation of 376 adolescents. Three separate study groups are involved in the
study. Language equivalence study in the first study group includes 33 students that speak English and
Turkish, 19 of whom are girls and 14 of whom are boys. The second study group consists of 280
students, 183 of whom were girls (65%) and 97 of whom were boys (35%), for item analysis, structure
validity, confirmatory factor analysis and criterion-related validity studies. In addition, in the third study
group, there were 63 students, 37 of whom were girls and 26 of whom were boys, for test-retest
reliability of the scale. According to the confirmatory factor analysis conducted with LISREL 8.88
package program, it was determined that the model consisting of 13 items and one dimension had valid
compliance criteria (χ2/df=2.80, N=280, p=.001; RMSEA=.08, CFI=.98; GFI=.91; NFI=.96; NNFI=.97;
IFI=.98; RFI=.95; AGFI=.87; SRMR=.04). Factor loads of the scale are ranked between .38 and .73
Cronbach Alpha internal consistency reliability coefficient of the scale was found as .91 The test-retest
reliability that's done for the scales reliability over time was found as .94 The data obtained showed that
the adapted Appearance-Related Social Media Consciousness Scale is a valid and reliable measurement
tool for evaluating the perceptions of adolescents in Turkey regarding their appearance on social media.
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Öz
Bu araştırmada ergenlerin sosyal medyadaki görünüşlerine ilişkin algılarını değerlendirmek amacıyla
geliştirilen Sosyal Medyada Görünüş Algısı Ölçeği’nin Türkçe forumunun psikometrik özelliklerini
incelemek amaçlanmaktadır. Sosyal Medyada Görünüş Algısı Ölçeği, Choukas-Bradley, vd. (2020)
tarafından geliştirilmiştir. Ölçek uyarlama çalışması 376 ergenin katılım ile gerçekleşmiştir.
Araştırmada üç ayrı çalışma grubu yer almaktadır. Birinci çalışma grubunda ölçeğin dilsel eşdeğerlik
çalışması İngilizce ve Türkçe bilen 19’u kız 14’ü erkek olmak üzere 33 öğrenci yer almaktadır. İkinci
çalışma grubu madde analizi, yapı geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt bağlantılı geçerlik
çalışmaları için 183’ü kız (%65) ve 97’si erkek (%35) 280 öğrenciden oluşmaktadır. Bununla birlikte,
üçüncü çalışma grubunda ise ölçeğin test tekrar test güvenirliği için 37’si kız 26’i erkek olmak üzere 63
öğrenci bulunmaktadır. LISREL 8.88 paket programı ile yapılan doğrulayıcı faktör analizine göre 13
maddeden ve tek boyuttan oluşan modelin geçerli uyum ölçütlerine sahip olduğu değerlendirilmiştir
(χ2/df=2.80, N=280, p=.001; RMSEA=.08, CFI=.98; GFI=.91; NFI=.96; NNFI=.97; IFI=.98; RFI=.95;
AGFI=.87; SRMR=.04). Ölçeğin faktör yükleri .38 ile .73 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin Cronbach
Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .91 olarak bulunmuştur. Ölçeğin zaman içindeki güvenirliği için
yapılan test tekrar test güvenirliğinin ise .94 olduğu görülmüştür. Elde edilen veriler, uyarlaması yapılan
Sosyal Medyada Görünüş Algısı Ölçeği’nin Türkiye’deki ergenlerin sosyal medyadaki görünüşlerine
ilişkin algılarının değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Ergen, sosyal medya, görünüş algısı, ölçek uyarlama
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Giriş
Ergenlik dönemi, insan yaşamında bilişsel, duygusal, sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişim
alanlarında hızlı ve ani değişikliklerin yaşandığı kritik bir dönemdir (Rapee vd., 2019). Bebeklik
döneminden sonra büyük ve hızlı fiziksel değişiklerin ilk defa yaşandığı bu dönemde, ergenlerin fiziksel
görünüşleri ile daha fazla meşgul olmasına sebep olmaktadır (Bee ve Boyd, 2009). Dönemin gelişim
özelliklerine bağlı olarak ergenlerden kendilerine kültürel bir kimlik inşa etmeleri ile bedeninde
gerçekleşen fiziksel değişiklikleri de kabul etmeleri beklenmektedir (Havighurts, 1972). Gelişim
görevleri gereği yeni bir kimlik oluşturma sürecinde, kişinin fiziksel görünüşünü kabul etmesi ergen
kimlik gelişimi için önemli bir faktördür (Çetinkaya, Gülaçtı ve Çiftçi, 2019). Bu doğrultuda, ergenlik
döneminde yer alan bireylerin fiziksel görünüşleri ile daha fazla ilgilendikleri ve fiziksel görünüşleri
hakkında diğerlerinin ne düşündüğüne verilen önemin arttığı düşünülmektedir (Murphy, Dooley,
Menton ve Dolphin, 2016).
Ergenlerin fiziksel görünüşüne verdikleri önem, vücut şeklini, boyutunu ve görünümünü
içererek, fiziksel benliklerinden ne derece memnun olup olmadıkları ile ilişkilidir (Voelker, Reel ve
Greenleaf, 2015). Ergenlerin kendilerine ilişkin algıları da büyük çoğunlukla bu fiziksel değişiklikler ve
dış görünüş ile ilişkilidir (Adams, 1995; Şekercioğlu ve Güzeller, 2012). Fiziksel görünüş algısı, kişinin
bedeni ile ilgili nasıl düşündüğü, hissettiği ve davrandığına ilişkin çok yönlü bir yapı olarak
tanımlanmaktadır (Thompson, Heinberg, Altabe ve Tantleff-Dunn,1999). Bununla birlikte fiziksel
görünüş algısı, kişinin fiziksel görünüşü, kilosu ve vücut şekli ile ilgili öz değerlendirmelerini oluşturan
benlik algısı olarak (Tiggemann, 2011) ve kişinin fiziksel çekiciliğine ve dışarıdan ne kadar iyi
göründüğüne ilişkin inanma derecesi (Marsh, Richards, Johnson, Roche ve Tremayne, 1994) olarak ele
alınmaktadır. Ergenlerin dış görünümlerindeki değişiklikler, artan içsel kapasite ve zihinsel kabiliyetleri
ile zihinlerini sürekli meşgul etmekte, olaylara ve kendisine karşı bakış açısını da olumlu veya olumsuz
yönde etki etmektedir. Bunun yanı sıra başka kişilerin de kendileri hakkındaki değerlendirmelerini
önemsemektedirler (Rosenblum ve Lewis, 1999). Ergenlerin kadınlar için aşırı zayıf ve iyi görünme,
erkekler için ise kaslı ve zayıf olma algıları bulunmaktadır (Presnell, Bearman ve Madeley, 2007; Tucci
ve Peters, 2008). Ergenlerin fiziksel görünüşlerine ilişkin bu algılarının oluşmasında aile, ebeveyn ve
akran etkisi ile kullanımı gittikçe artan sosyal medya platformlarının etkisi vurgulanmaktadır (Stice,
2001; McCabe ve Ricciardelli, 2003; Spurr, Berry ve Walker, 2013).
2004 yılından itibaren her an ve her yerde internete bağlanabilme imkânı ile sosyal medya
platformlarının kullanımı hızla artmaktadır (Cataldo, Lepri, Neoh ve Esposito, 2021). Sosyal medya
kullanan yaş grupları incelendiğinde, ergenlerin %90’ının sosyal medyayı aktif olarak kullanarak diğer
yaş gruplarını geride bıraktıkları görülmektedir (Lenhart, 2015). Sosyal medya ergenler için iş, bilgi ve
eğlence amacı dışında kişilerarası iletişim aracı olarak daha fazla kullanılmaktadır ve sosyal hayatın
ayrılmaz bir parçasıdır (McCrae, Gettings ve Purssell, 2017). Sosyal medya platformlarında oluşturulan
bir hesap ile gerçek hayattaki arkadaşlarla etkileşime geçmek, dünyanın her yerinden yeni insanlarla
tanışmak, sevilen ünlülerle bağlantı kurmak ve hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ilişkileri sürdürmek
mümkündür (Twenge, 2019). Yapılan araştırmalar (Keles, McCare ve Grealish, 2020; Radovic, Gmelin,
Stein ve Miller, 2017) sosyal medyanın kişinin kendini ifade etmesine izin verme ve bir arkadaş ağıyla
temasını sürdürme konusunda oldukça geniş bir yelpaze sunması ile beraber olumsuz sonuçlarına ilişkin
risklerini de vurgulamışlardır. Ergenlik gibi hassas bir dönemde sosyal ağlardaki kişilerden gelen beden
odaklı geribildirimler, aşırı ve sorunlu kullanım ergenin benlik algısını ve yaşam kalitesini olumsuz
etkilemektedir (Lloyd, 2014). Sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki etkisini araştırmalarda da sosyal
medya kullanımının akran baskısından büyük ölçüde etkilenen ergenler için zorlayıcı ve riskli bir ortam
olduğu görülmüştür (Wu, Outley, Matarrita-Cascanti ve Murphrey, 2016). Bununla birlikte ergenlerin
kullandıkları sosyal medya platformlarının türüne bağlı olarak, artan sosyal medya kullanımı ile
yaşadıkları psikolojik sorunlar arasında ilişki olduğu da bilinmektedir (Wood, Bukowski ve Lis, 2016).
Ergenler Instagram, Snapchat ve Facebook gibi fotoğraf tabanlı sosyal medya platformlarını
oldukça yaygın bir şekilde kullanmaktadırlar (Anderson ve Jiang, 2018; Gioia ve Boursier, 2019).
Ergenler bu platformlar aracılığı ile günlük yaşamı daha fotoğrafik bir yaşama dönüştürmektedirler
(Griffiths ve Kuss, 2017). Bununla birlikte, ergenlerin sosyal etkileşimlerine, boş zaman etkinliklerine
ve varoluş biçimine karşılıkgelen sosyal medya kullanımı özçekim paylaşımı, fotoğraf filtreleme,
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gönderme, paylaşma, etiketleme, yorum yapma gibi faaliyetleri içermektedir (Griffiths ve Kuss, 2017;
McLean, Jarman ve Rodgers, 2019).Yapılan araştırmalarda da, ergenlerin fotoğraf tabanlı sosyal medya
platformlarında gerçekleştirdikleri bu faaliyetlerde fiziksel görünüşe odaklı oldukları ve fiziksel
görünüşleri ile meşgul oldukları bilinmektedir (Siibak, 2009). Bu durumun sebeplerinden biriartan
sosyal medya kullanımları ile kişilerin fotoğrafa dayalı sosyal medya hesaplarında idealize edilmiş
fotoğraflara maruz kalmaları olabilir (Yau ve Reich, 2019). Ergenler bu sosyal medya hesaplarında
paylaştıkları fotoğraflarda olumlu geribildirim ve görünüş onayı alacak şekilde kendilerini
konumlandırmaktadırlar (Steinsbekk vd., 2021). Dolayısıyla, ergenler sosyal medya hesaplarında
paylaştıkları fotoğrafları diğer insanlarla etkileşime geçerken kendini tanıtmanın bir aracı olarak görecek
ve bu fotoğraflar ile daha fazla ilgileneceklerdir (Chua ve Chang, 2016). Bu durum ergenlerin benlik
algısı üzerinde sosyal medyada yer alan fiziksel görünüşün önemini de arttırabilir.
Fotoğrafa dayalı sosyal medya platformları diğer insanlar ile güçlü etkileşimler sunması ve
herkese açık bir şekilde fotoğraflara yorum yapılması sebebi ile ergenler sosyal medyada kendilerini
paylaştıkları fotoğraflarla ilgili baskı hissetmektedirler (Perloff, 2014). Hissedilen bu baskı, sosyal bir
performans sırasında başkaları tarafından olumsuz olarak yargılanmanın getirdiği fiziksel görünüşe
odaklanma kaygısını ortaya çıkarmaktadır. Fiziksel görünüşü ile ilgili olumsuz bir geribildirim alma
endişesi yeni bir kimlik ve benlik gelişiminin olduğu ergenlik döneminde daha fazla hissedilmektedir
(Szwedo, Mikami ve Allen, 2011). Ergen bu endişesi ile hem sosyal medyada ilgi çekici ve beğenilen
biri olarak tanınma istemekte hem de fiziksel görünüşü ile ilgili olumsuz yargılanmaktan ve alay
edilmekten kaçmak istemektedir (Calancie, Ewing, Narducci, Horgan ve Khalid-Khan, 2017).Yapılan
araştırma sonuçlarında, ergenlerin, kullandıkları sosyal medya hesaplarında güzel ve kusursuz görünme
konusunda baskı hissettikleri ve sosyal medyada fotoğraf gönderisi paylaşırken,fotoğraflarını dikkatlice
seçip güzel görünmek için üzerinde oynadıklarıgörülmektedir (Chua ve Chang, 2016). Yine, fiziksel
görünüşün ve vücuduna ilişkin tercihlerinin ergenlerin psikolojik iyilik halini etkilediği, aşırı kilolu
olma algısı ve zayıf olma arzusunun, depresif belirtilerini arttırdığı ve benlik saygısını azalttığına
yönelik araştırma sonuçları bulunmaktadır (Markey, 2010; Monacis, Griffiths, Limone, Sinatra ve
Servidio, 2020; Pesa, Syre ve Jones, 2000). Bununla birlikte ergenlerin sosyal medya hesaplarında
paylaştıkları fotoğraflar ile beden imajı bozukluklarını arasındaki ilişkiyi (Meier ve Gray, 2014),
ergenlerin sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları düzenlemeleri ve vücut memnuniyetsizliği
arasındaki ilişkiyi (McLean, Paxton, Wertheim ve Masters, 2015), ergenlerin fotoğraf temelli sosyal
medya kullanımından kaynaklanan yeme bozuklarını (Lonergan vd., 2020), ergenlerin çektikleri
fotoğraflarda yaptıkları düzenlemeleri (Gioia, McLean, Griffiths ve Boursier, 2021) ve ergenlerin sosyal
medyada kendini sundukları fotoğrafların benlik algısı üzerindeki etkilerini (Chua ve Chang, 2016;
Chang, Li, Loh ve Chua, 2019) inceleyen çalışmalar bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, ergenlerin fiziksel
görünüşlerine ilişkin algısı ergen iyilik hali üzerinde önemli bir yere sahiptir (Wertheim ve Paxton,
2011).
Türkiye’de yer alan alanyazın incelediğinde, ergenlerin sosyal görünüş kaygısını (Doğan, 2010),
olumsuz değerlendirilme korkusunu (Çetin, Doğan ve Sapmaz, 2010), vücut algısını (Hovardaoğlu,
1992) değerlendiren ölçeklere rastlanmakla birlikte ergenlerin sosyal medyada görünüş algısını ele alan
herhangi bir ölçeğe rastlanmamıştır. Bu araştırmada uyarlanan, Sosyal Medyada Görünüş Algısı Ölçeği
(SMGAÖ), ergenlerin sosyal medyadaki görünüşlerine ilişkin algılarını değerlendirmeye yarayan bir
ölçektir. Alanyazın incelediğinde fiziksel görünüşe ilişkin ölçeklerin yer aldığı görülmektedir (Doğan,
2010; Hovardaoğlu, 1992). Ancak bu ölçeklerin ergenler arasında kullanımı yaygın olan ve sosyalleşme
için bir araç olarak kullanılan sosyal medyada yer alan deneyimleri ve davranışları yansıtmadığı
görülmektedir. Bu araştırmada yer alan SMGAÖ ise ergenlerin günlük yaşamının ve kişilerarası
ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olan fotoğraf tabanlı sosyal medyada yer alan fiziksel görünüşe ilişkin
algılarını incelemesi açısından bu ölçeklerden ayrılmaktadır. Ergenlerin sağlıklı bir gelişim dönemi
geçirmeleri için vücudunda gerçekleşen fiziksel değişikliklere uyum sağlamaları, fiziksel görünüşlerini
ve yeni kimliklerini kabul etmeleri beklenmektedir (Pelosi, Zorzi ve Corsano, 2014). Bununla birlikte,
bu dönemde ergenler benliğini bulma çabaları içerisindedirler. Bu dönemde birey benlik arayışı
içerisinde nasıl bir kişi olduğunu ve nasıl bir kişi olmak istediğini düşünerek kendisine bir kimlik
aramaktadır (Yörükoğlu, 1989). Yapılan araştırmalarda ise ergenlerin fiziksel görünüş algıları ve benlik
saygıları arasında karşılıklı bir ilişki olduğu bilinmektedir (Şirin, 2015). Olumsuz bir fiziksel görünüş
ve olumsuz bir benlik algısına sahip olan ergenin akademik başarısının da olumsuz etkileneceği
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düşünülmektedir (Kaya ve Oğurlu, 2015). Öğrenme çağındaki ergenlerin kendisinden beklenen
akademik başarı, üst öğrenim kurumlarını tanıma ve seçme ve iş ve meslek seçme gibi gelişim
görevlerini başarıyla yerine getirebilmesi için kendisini yeterli hissetmesi önemlidir (Koca ve Dadandı,
2019). Bu bağlamda, fotoğraf tabanlı sosyal medya platformlarının kullanım oranı ve etkileri
düşünüldüğünde, ergenlerin bu sosyal medya platformlarındaki kendileri tarafından değiştirilmiş ve
düzenlenmiş fotoğraflarda yer alan fiziksel görünüşlerine ilişkin algılarının incelenmesine yönelik bir
ölçeğin Türk alanyazına kazandırılması ergen ruh sağlığına katkı sağlaması açısından önemli olduğu
düşünülmektedir.
Yöntem
Çalışma Grubu
Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde yer alan ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 376
lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi uygun örnekleme yöntemi belirlenmiştir.
Araştırmada üç ayrı çalışma grubu yer almaktadır. Birinci çalışma grubunda ölçeğin dilsel eşdeğerlik
çalışması İngilizce eğitim almış olan ve bulunduğu ortaöğretim kurumunda dil sınıfında eğitim öğretim
gören 19’u kız (%57.6) 14’ü (%42.4) erkek olmak üzere 33 öğrenci yer almaktadır. Öğrencilerin yaşları
16-17 (X=16.4, ss= 1.05) arasında değişmektedir. İkinci çalışma grubu madde analizi, yapı geçerliğini
test eden doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt bağlantılı geçerlik çalışmalarının yapıldığı 183’ü kız (%65)
ve 97’si erkek (%35) 280 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaşları 14-18 (X=15.68, ss=1.11)
arasında değişmektedir. Bununla birlikte, üçüncü çalışma grubunda ise ölçeğin test tekrar test
güvenirliği için 37’si kız (%58.7) 26’i erkek (%41.3) olmak üzere 63 öğrenci bulunmaktadır.
Öğrencilerin yaşları 14-18 (X=15.73, ss=1.18) aralığındadır.
İşlem
Ölçek uyarlaması yapılan bu araştırmada Hambleton ve Patsula (1999) önerisi ile ITC
(Uluslararası Test Komisyonu) tarafından hazırlanan ölçek uyarlama aşamlarına uygun olarak
yapılmaya çalışımıştır. Bu uyarlama aşamaları şöyledir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ölçeğin uyarlama yapılacağı dile uygunluğuna bakılması.
Orijinal ölçek sahibinden izin alınması
Ölçeği uyarlanacak dile iyi çevirmenlerle çalışılması ve uygunlanması
Ölçeğin hedef dilde pilot uygulama yapılması
Pilot uygulaması yapılan ölçeği büyük grupta uygulanması
Büyük grupta uygulan ölçeğin istatistiksel analizlerin yapılması
Ölçeğin geçerlik çalışması yapılması
Ölçekle ilgili yapılan işlemlerin rapor edilmesi

Ölçek uyarlama işlemlerine geçmeden önce, alanyazın taraması yapılmıştır. Tarama sonucunda,
Sosyal Medyada Görünüş Algısı Ölçeği’nin bir başka araştırmacı tarafından yapılan uyarlama
çalışmasına rastlanmamıştır. Alanyazın incelemesi sonucunda, SMGAÖ Türkçe’ye uyarlama
çalışmasının yapılmadığı görülmüş, ölçeği geliştiren yazarlar ile e-mail yoluyla iletişime geçilmiş ve
gerekli izinler alınmıştır. Araştırmada yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları aşağıda açıklanmıştır.
Geçerlilik Çalışmaları
Dil Geçerliği: Ölçeğin Türkçeye çevrilme sürecinde, öncelikle ölçek Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık alanında doktora yeterliliği olan ve İngilizce eğitim görmüş beş alan uzmanı tarafından
Türkçeye çevrilmiş ve çeviriler tartışılarak en uygun hale getirilmiştir. Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık alanında öğretim üyesi olarak çalışan iki akademisyen tarafından da incelenmiştir. Daha
sonra elde edilen Türkçe formlar üzerinde araştırmacıların görüşleri doğrultusunda istenen değişiklikler
gerçekleştirilmiş ve bir Türkçe form oluşturulmuştur. Elde edilen bu Türkçe forma son hali verilmiştir.
Türkçe formun son hali tekrar İngilizceye çevrilmiş ve ilk hali ile uyumlu olduğu görülmüştür. İngilizce
dil alanında eğitim gören 33 kişiye önce ölçeğin orijinal formu, 15 gün sonra ise Türkçeye uyarlanmış
son hali uygulanmıştır. Ölçeğin Türkçe formu ve İngilizce formu arasındaki ilişkinin .94 olduğu
görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre ölçeğin dilsel eşdeğerliğinin yeterli olduğu görülmektedir.
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Yapı Geçerliği (Doğrulayıcı Faktör Analizi): Ölçeğin orijinal formundaki tek boyutlu yapısının farklı
bir kültürden toplanan verilerle doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek üzere doğrulayıcı faktör analizi
(DFA) yapılmıştır.
Ölçüt Bağıntılı Geçerlilik: Ölçüt bağıntılı geçerlik için gerçekleştirilen alanyazın incelemesi sonucu,
birbiriyle ilişkili olduğu düşünülen sosyal medyada görünüş algısı ile sosyal görünüş kaygısı
değişkenleri arasındaki ilişki korelasyon analizi ile incelenmiştir. Bu sebeple Türkçe uyarlaması Doğan
(2010) tarafından gerçekleştirilen Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ) ile SMGAÖ arasındaki
korelasyon incelenmiştir.
Madde Analizi ve Güvenirlik
Ergenlerde Sosyal Medyada Görünüş Algısı Ölçeği’nin maddelerinin ayırt etme gücünü
belirlemek amacıyla madde analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği, Cronbach Alfa iç tutarlılık
güvenirlik katsayısı ve test tekrar test yöntemleriyle incelenmiştir.
Verilerin Toplanması
Araştırma sürecine başlamadan önce ilk olarak Yıldız Teknik Üniversitesinin Sosyal ve Beşeri
Bilimler Etik Kurulundan etik kurul izni alınmıştır (Toplantı No: 2021/02). Araştırmanın verilerini
toplamak için bir Google Form hazırlanmıştır. Araştırmaya katılması için ulaşılan öğrenciler ve velileri
araştırma hakkında bilgilendirilmiştir. Öğrencilerin ve velilerinin gönüllü isteği ile bilgilendirilmiş
onamları ve çocuk rıza formu alındıktan sonra veriler toplanmıştır. Veriler Nisan-Haziran 2021 tarihleri
arasında internet ortamında Google formlar aracılığıyla elde edilmiştir.
Verilerin Analizi
Ölçeğin dilsel eşdeğerliği ve ölçüt bağıntılı geçerliği için korelasyon analizi, yapı geçerliği
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlık ve test tekrar test
yöntemiyle incelenmiştir. Madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonları ve
maddelerin alt ve üst %27'lik grupları ayırt edip etmediğini sınamak için bağımsız t-testi ile
incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için LISREL 8.88 ve SPSS 24.0 programları
kullanılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Sosyal Medyada Görünüş Algısı Ölçeği (SMGAÖ): Choukas-Bradley vd. (2020) tarafından
ergenlerin sosyal medyadaki görünüşlerine ilişkin algılarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir.
Ölçeğin geliştirilme sürecinde ilk olarak sosyal medya görünüş algısını yansıtan 18 maddelik bir form
hazırlanmış ve ergenlerden oluşan odak gruplardan ve içerik uzmanlarından alınan geri bildirimlerle 18
maddelik form 13 maddelik ve 7’li Likert tipindebir forma dönüştürülmüştür. İkinci olarak lisede
öğrenim gören ve yaş ortalaması 15.72 olan 1227 kişiden oluşan bir ergen grubuna ölçme formu geçerlik
çalışması kapsamında uygulanmıştır. Elde edilen veriler rastgele iki eşit parçaya bölünmüş ve 613
kişiden oluşan grupla açımlayıcı faktör analizi (AFA), 614 katılımcı ile doğrulayıcı faktör analizi (DFA)
gerçekleştirilmiştir. AFA sonucunda, örneklem uygunluk katsayısı (KMO) .97 ve Barlett küresellik testi
değeri x2(78) = 6662.11, p<.001 olarak bulunmuştur. Elde edilen tek boyutlu modelin toplam varyansın
%60.7 sini açıkladığı görülmüştür. Katılımcı grubun diğer yarısına elde edilen yapının doğrulanıp
doğrulanmadığını test etmek amacıyla DFA uygulanmıştır. DFA sonucunda, 13 madde ve tek boyuttan
oluşan yapının yeterli uyum gösterdiği görülmüştür (χ2(65)=402.16, p < .001; CFI = .948; TLI = .938;
RMSEA= .092; SRMR = .033). Ölçeğin güvenirlik çalışması kapsamında 226 kişiden oluşan farklı bir
katılımcı grubuna SMGAÖ uygulanmış ve Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .92 olarak
hesaplanmıştır.207 katılımcıdan bir hafta arayla elde edilen verilerle hesaplanan test tekrar test
güvenilirliğinin ise r=.83 (p < .001) olduğu görülmüştür. Ölçeğin yakınsak geçerliği kapsamında çeşitli
değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda, SMGAÖ’nin kendini
nesneleştirme ile r=.69; beden gözetimi ile r=.53; beden utancı ile r=.46; beden karşılaştırma ile r=. 67;
düzensiz yeme ile r=.49 ve depresif semptomlar ile r=.32, (p < .001) anlamlı ilişkilere sahip olduğu
bulunmuştur.
Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ): Kişilerin sosyal ortamlardaki görüşlerine ilişkin kaygılarını
değerlendirenbu ölçme aracı Hart vd. (2008), tarafından geliştirilmiştir. Ölçek tek boyutlu ve 16
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maddeden oluşmaktadır. Bununla birlikte, Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği 5’li Likert tipidir. Ölçekten
alınan puanların yüksek oluşu katılımcıların sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin de yüksek oluşuna
işaret etmektedir. Ölçeğin ilk maddesi ters olarakkodlanmaktadır. Ölçeğin geçerlilik çalışması için 512
kişilik bir katılımcıdan toplanan verilere açımlayıcı faktör analizi (AFA), ortaya çıkan yapının
doğrulanması için 863 kişiden oluşan gruptan toplanan verilere doğrulayıcı faktör analizi (DFA)
uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu faktör yükü .75’den küçük olan bir madde çıkartılmıştır.
AFA sonucunda DFA uygulanmış ve tek boyutlu yapının iyi uyuma (χ 2 =381.21, p<.001, RMSEA =
.056; CFI = .99; TLI = .99.) sahip olduğu görülmüştür (Hart vd., 2008). Ölçeğin Türkçe formunun
geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Doğan (2010) tarafından gerçekleştirilmiştir. 340 katılımcıdan elde
edilen verilerle gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda örneklem uygunluk katsayısı
(KMO) .94 ve Barlett küresellik testi χ2 değeri ise 2674,01, p<.001 olarak bulunmuştur. AFA
sonucunda, Ölçeğin orijinal formuyla tutarlı 16 madde ve tek boyuttan oluşan, toplam varyansın %
53,4’ünü açıklayan bir yapı elde edilmiştir. Elde edilen bu yapıyla gerçekleştirilen DFA sonucunda, Kikare değerinin (χ2=143.79, N=254, p=0.01) ve uyum indeksi değerlerinin (RMSEA=0.051, NFI=0.98,
CFI=0.99, IFI=0.99, RFI=0.98, GFI=0.93 ve AGFI=0.90) anlamlı olduğu görülmüştür. Ölçeğin
Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .93, test tekrar-test güvenirlik katsayısı .85 ve test yarılama
yöntemiyle hesaplanan güvenirlik katsayısı .88 olarak bulunmuştur (Doğan, 2010).
Bulgular
DFA ait Bulgular
Ölçeğin faktör yüklerine ilişkin bulgular Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. SMGAO’ nun Path Diagramı ve Faktör Yükleri
Test edilen modelin doğrulanması için belirli uyum iyiliği değerlerinin karşılanması
gerekmektedir. Tablo 1’de Hu ve Bentler (1999)’e göre karşılanması gereken uyum iyiliği değerleri ve
test edilen modele sonucu elde edilen uyum iyiliği değerlerine yer verilmiştir.
Tablo 1.
Normal, Kabul Edilebilir ve SMGAÖ Uyum İyiliği Değerleri
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Uyum
İndeksi
x2/df
RMSEA
CFI
GFI
NFI
NNFI
IFI
RFI
AGFI
SRMR

Normal Değer

Kabul Edilebilir Değer

0-2
≤ .05
≥ .95
≥ .90
≥ .95
≥ .95
≥ .95
≥ .95
≥ .90
≤.05

2-3
≤ .08
≥ 90
≥ .85
≥ .90
≥ .90
≥ .90
≥ .90
≥ .85
≤.08

SMGAÖ’den Elde
Edilen Değer
2.80
0.08
0.98
0.91
0.96
0.97
0.98
0.95
0.87
0.04

Sonuç
Kabul Edilebilir Uyum
Kabul Edilebilir Uyum
Mükemmel Uyum
Mükemmel Uyum
Mükemmel Uyum
Mükemmel Uyum
Mükemmel Uyum
Mükemmel Uyum
Kabul Edilebilir Uyum
Mükemmel Uyum

Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre SMGAÖ’nin Tablo 2’de verilen geçerli uyum iyiliği
ölçütlerini (χ2/df=2.80, N=280, p=.001; RMSEA=.08, CFI=.98; GFI=.91; NFI=0.96; NNFI=0.97;
IFI=.98; RFI=.95; AGFI=.87; SRMR=.04) karşıladığı ve test edilen modelin doğrulandığı
görülmektedir.
Ölçüt Geçerliğine Ait Bulgular
Analiz sonucunda iki ölçek arasındaki korelasyon katsayısının anlamlı olduğu görülmüştür (n=
280; r=.45; p=.00). İki ölçek arasındaki bu ilişkinin 0.30 ile 0.69 arasında bulunması ile orta düzeyde
bir ilişki olduğu söylenebilir (Büyüköztürk, 2011).
Sosyal Medyada Görünüş Algısı Ölçeği’nin maddelerinin toplam puanı yordama gücünü ve
ayırt ediciliğini belirlemek üzere yapılan madde analizi ve %27’lik alt-üst grup karşılaştırmalarına
ilişkin sonuçlar Tablo 2’de yer almaktadır.
Güvenirlik ve Madde Analizine Ait Bulgular
Tablo 2.
Maddelere Ait Madde-Toplam Korelasyonları ve %27’lik Alt-Üst Grup Karşılaştırma
Madde No

Madde Toplam
Korelasyonları n (280)

X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
**(p<0.001)

4.34
4
3.76
2.57
2.00
2.94
1.83
1.78
4.08
3.41
3.01
4.70
3.24
3.13

Ss
2.08
2.14
1.85
1.27
1.86
1.18
1.08
2.06
2.07
2.00
2.09
2.04
1.84

rjx
.72
.69
.66
.51
.72
.42
.38
.60
.71
.72
.68
.62
.66

%27’lik Alt ve Üst Grup Farkına
İlişkin t Değerleri
T
-20.51

P
.000

-19.75

.000

-16.57

.000

-11.03

.000

-18.71

.000

-9.49

.000

-7.83

.000

-14.00

.000

-18.64

.000

-19.19

.000

-17.15

.000

-17,81

.000

Büyüköztürk (2011), madde ayırt ediciliği için madde
.30 veya
-18,39toplam korelasyonlarının
.000
üstünde olmasının yeterli olacağını ifade etmektedir. Ölçekteki maddelerin düzeltilmiş madde toplam
korelasyonları .38 ile .73 arasında değiştiği görülmektedir. Bu sonuçlara göre SMGAÖ’nün
maddelerinin ayırt ediciliğinin yeterli olduğu söylenebilir. Ölçekten alınan toplam puana göre alt ve üst
%27'lik grupların, madde puanlarının ortalamalarının karşılaştırılması için yapılan bağımsız t-testi
sonucuna göre t değerlerinin anlamlı (p<.001) olduğu görülmüştür.
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Sosyal Medya Görünüş Algısı Ölçeği’nin Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .91
olarak hesaplanmıştır. SMGAÖ’nin güvenirlik katsayısının .80 değerinden eşit ya da büyük olması ile
ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğu söylenebilir (Başol, 2016). SMGAÖ 2 hafta arayla 63 kişiden
oluşan katılımcı gruba uygulanmış ve ölçeğin zaman içindeki güvenirliği test edilmiştir. Gerçekleştirilen
korelasyon analizi sonucunda, test tekrar test güvenirliğinin .94 olduğu bulunmuştur. Kline (2000) test
tekrar test güvenirliği için ideal sınırın .80 olduğunu ifade etmektedir. Elde edilen sonuçlardan,
uyarlanan SMGAÖ’nin güvenilir bir ölçme aracı olduğu anlaşılmaktadır.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada, Choukas-Bradley vd. (2020) tarafından geliştirilen Sosyal Medyada Görünüş
Algısı Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaçla araştırmada, SMGAÖ’nin Türkçe’ye uyarlama sürecinde geçerlik ve güvenirlik analizleri üç
çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Bu kapsamda öncelikle ilk çalışma grubu ile ölçeğin dilsel
eşdeğerlik çalışmaları yürütülmüştür. Burada İngilizce’den Türkçe’ye İngilizce’den Türkçe’ye çift
yönlü bir çeviri gerçekleştirilmiş ve çeviriler Türk kültürünün dil yapısına hâkim olan dil uzmanları
tarafından değerlendirilmiştir. Borsa, Damásio ve Bandeira da (2012) psikolojik ölçme araçlarının
uyarlama sürecinde ölçek maddelerinin kültürel olarak anlam değişimlerine, maddelerin hedef gruba
uygun olup olmadığına ve ne kadar düzgün çeviri yapılmış olsa da maddelerin çevrildiği dilde aynı
kavramları karşılayıp karşılamadığına bakılmasının önemli olduğunu belirtmişlerdir. İkinci çalışma
grubunda madde analizi, yapı geçerliği ve ölçüt bağlantılı geçerlik analizleri yapılmıştır. Üçüncü çalışma
grubunda ise ölçeğin zaman içindeki güvenirliği test tekrar test güvenirliği ile incelenmiştir. Araştırmada
ölçeğin orijinal formundaki faktör yapısını doğrulamak için ise doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.
Kültürlerarası karşılaştırmalarda doğrulayıcı faktör analizinin kullanılması ölçek uyarlaması sırasında
orijinal yapının korunup korunmadığının test edilmesinde oldukça önemlidir (Şahin, 1994). Bir ölçeğin
başka bir dile uyarlanması sonucunda o ölçeğin faktör yapısında değişme olmaması beklenir
(Büyüköztürk, 2011). Bu çalışmada da yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda,
SMGAÖ’nin 13 maddeden ve tek boyuttan oluştuğu doğrulanmıştır. Bununla birlikte, SMGAÖ, 7’li
Likert tipinde bir ölçektir. Ölçekte tersten kodlanan bir madde bulunmamaktadır. Ölçekten alınabilecek
puanlar, 7-91 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar ergenlerin sosyal medyada
görünüş algısının yüksek olduğuna işaret etmektedir. Sosyal medyada görünüş algısının yüksek olması,
ergenin sosyal medyada fiziksel görünüşüne, güzel ve çekici görünmeye önem verdiğini göstermektedir
(Choukas-Bradley vd., 2020).
Ölçeğin Türkçeye çevrilme sürecinde, Türkçe form ve İngilizce form arasındaki ilişkinin
korelasyon katsayısı .94 olarak hesaplanmıştır. Seçer (2015) dilsel eşdeğerlik için iki ölçek arasındaki
ilişkinin .70’in üzerinde olması gerektiğini belirtmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ölçeğin dilsel
eşdeğerliğinin yeterli olduğu görülmektedir. Ölçeğin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizleri ile
incelenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise ölçeğin tek boyutlu olarak iyi uyum verdiği ve
kabul edilebilir bir uyum değerine sahip olduğu söylenebilir. SMGAÖ’nin geçerli uyum iyiliği
ölçütlerini karşıladığı (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2016; Hu ve Bentler, 1999; Kline, 2011)
ve test edilen modelin doğrulandığı görülmektedir. Ölçeğin madde analizi sonucunda, ölçek
maddelerinin ayırt ediciliğinin ve ölçeği temsil gücünün yeterli olduğu söylenebilir. SMGAÖ’nin ölçüt
bağıntılı geçerlik analizleri kapsamında “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği” ile arasındaki ilişki
incelenmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, sosyal medyada görünüş algısı ile sosyal görünüş
algısı arasında olumlu yönde orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Ölçeğin güvenirlik
analizleri için yapılan iç tutarlık ve test tekrar test güvenirlik analizleri sonucunda, yüksek düzeyde
güvenirliğe sahip olduğu görülmüştür. Alanyazında Cronbach-alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı
minimum değeri .70; düzeltilmiş madde toplam korelasyon değerlerinin .30 kriterinden büyük olması
(Büyüköztürk, 2011; Erkuş, 2016) SMGAÖ’nin psikolojik ölçme aracı uyarlama kriterlerine uygun
olduğunu göstermektedir. Alanyazında yapılan ölçek uyarlama çalışmaları incelediğinde (Gümüşten ve
Irmak, 2020; Sarıçam ve Abdullah, 2020) çalışmamızla benzer süreçler ile ölçek uyarlama
çalışmalarının yapıldığı görülmüştür.
Araştırmamızda ölçüt geçerliği için kullanılan sosyal görünüş kaygısı değişkeni ile ilgili
alayazın incelendiğinde ise, sosyal görünüş kaygısı bireyin bedenine ilişkin algılarını içeren beden imajı
ile açıklanmaktadır (Cash ve Fleming, 2002). Kişinin kendi dış görünüşü ile ilgili zihninde meydana
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getirdiği resim, onun beden imajını ifade etmektedir (Moe, 1999). Beden imajı ergenin özgüven
gelişiminde ve benlik saygısında etkili olan önemli faktörlerden biridir (Baybek ve Yavuz, 2005).
Ergenlerde sağlıklı bir beden imajının oluşturulamaması sosyal görünüş kaygısına neden olmaktadır.
Bireyin dış görünüşü ile alakalı hissettiği kaygı ile başka insanların onu değerlendirmesi ile ilgili
yaşadığı kaygıların tümü sosyal görünüş kaygısı ile ifade edilmektedir. Bununla birlikte sosyal görünüş
kaygısını olumsuz değerlendirilme korkusu (Levinson ve Rodebaugh, 2011), düşük benlik saygısı
(Koçyiğit, 2021), aşırı sosyal medya kullanımı ile (Kocaman ve Kazan, 2021) açıklayan çalışmalar
bulunmaktadır. İnstagram gibi fotoğrafları beğenme ve yorum yapma, kendi paylaştığı fotoğraflarında
beğenildiği ve yorum yapıldığı platformların kişilerin dış görünüşlerine ilişkin kaygılarında etkili olduğu
bilinmektedir (Kırcaburun, 2017). Tüm bu bilgiler ışığında, SMGAÖ’nin uyarlama çalışmasının
yapıldığı bu araştırmada ölçüt geçerliliği için sosyal görünüş kaygısı ölçeğinin kullanılmasının uygun
olduğu düşünülebilir.
Ergen yaş grubunun gelişim özellikleri de dikkate alındığında, hızlı fiziksel değişimler ile
beraberergenlerin fiziksel görünüşlerine daha fazla odaklandıkları düşünülmektedir. Ergenlerin fiziksel
görünüşüne ilişkin algılarının ruh sağlıkları üzerindeki etkilerine yönelik çok sayıda araştırmaya
rastlanmaktadır (Aslan ve Zihni, 2018; Davison ve McCabe, 2006; Kılıçarslan ve Sanberk,
2016; Lindner ve Tantleff-Dunn, 2017; McCabe ve Ricciardelli, 2003; Taş, Ünlü, Öztürk-Çopur, Tüzün
ve Özcebe, 2017; Yılmaz, 2017). Günümüzde teknolojik gelişmeler ve yaşanan pandemi koşullarında
sosyal ilişkilerin sosyal medya üzerinden yürütülmesi de ergenlerin sosyal medyada yer alan görünüş
algısına verdikleri önemi gündeme getirmektedir. Bununla birlikte, ergenin kendisine ilişkin algılarının
akademik başarılarını da önemli ölçüde etkilemesi, okul ortamında kurulan arkadaş ilişkilerinde fiziksel
görünüşün ön plana alınması ve fiziksel görünüş algısına önem veren ergenlerin okulda diğer
arkadaşlarına zorbalık yapması açısından bu ölçeğin okulda kullanılmasının önemli olduğu
düşünülebilir. Yurtdışı alan yazında ergenlerin sosyal medyada yer alan görünüşlerine ilişkin algılarını
değerlendiren bir ölçeğe rastlanmakla (Choukas-Bradley vd., 2020) birlikte, Türkiye’de böyle bir ölçeğe
rastlanmamıştır. Instagram, Snapchat ve Facebook gibi fotoğraf tabanlı sosyal medya platformlarının
kullanımının artması ile (Anderson ve Jiang, 2018) ergenlerin sıklıkla bu sosyal medya hesaplarında yer
alan çevrimiçi kitleyi düşünmesinin ve bu kitleye fiziksel olarak güzel ve çekici görünme isteğinin arttığı
düşünülmektedir (Zheng, Ni ve Luo, 2019). Böylelikle ergenlerin sosyal medyada görünüşlerinin daha
güzel ve çekici olmasını sağlamak için fotoğrafları ile oynamaları ile gerçeklik algısının ve benlik
algısının olumsuz etkileneceği söylenebilir (Clay, Vignoles ve Dittmar, 2005). Fiziksel görünüşe ilişkin
algıların ergenlik sürecini etkileyeceği düşünüldüğünden, bu ölçeğin ergen ruh sağlığına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, fotoğraf tabanlı sosyal medya platformlarında yer alan
fazla sayıda çevrimiçi kitleye sahip olan hesapların fiziksel çekiciliği ve güzelliği vurgulayan
paylaşımlarda bulunmasının ergenlerin fiziksel görünüşüne ilişkin duygu ve düşüncelerini olumsuz
etkilemesine, ergenlerin yaşamlarını fiziksel görünüş odaklı yürütmelerine, baskın olan güzellik
standartlarının gelişmesine ve toplumda bir vücut memnuniyetsizliğinin gelişmesine sebep olabilir. Bu
bağlamda, ergenlerin sosyal medyada görünüş algısının ölçülmesinin toplum ruh sağlığına da katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Sosyal Medyada Görünüş Algısı Ölçeği’nin (SMGAÖ) Türkçe’ye uyarlandığı bu çalışmadaki
bulgular, SMGAÖ’nin Türkçe formunun istenilen psikometrik özelliklere sahip geçerli ve güvenilir bir
ölçme aracı olduğunu ve göstermektedir. Bununla birlikte, araştırmanın verileri 2020-2021 eğitim
öğretim yılı içerisinde İstanbul ilinde lise eğitimine devam eden öğrenciler ile sınırlıdır. Bu doğrultuda,
araştırmacılara farklı şehirlerde ve farklı eğitim kademelerinde yer alan ergenler üzerinden SMGAÖ’nin
uygulanması önerilebilir. Bununla birlikte ergenlerin sosyal medyada görünüş algısını etkileyen
faktörlerin nicel ve nitel yöntemler ile incelenmesi önerilebilir. Okullarda çalışan psikolojik
danışmanlara ise sosyal medyada görünüş algısı yüksek olan, sosyal medyada fiziksel görünümüne
odaklı olan ergenler ile benlik algısı konusunda çalışmalar yapılması önerilebilir. Ölçeğin, bu
öğrencilerin tespitinde de önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir.
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Extended Summary
Introduction
Adolescents are known to use photo-based social media platforms such as Instagram, Snapchat
and Facebook rather widely (Anderson and Jiang, 2018; Gioia and Boursier, 2019). It is observed that
sharing selfies, filtering, sending, sharing, tagging photos, and commenting are also included in the
adolescents' social interactions, free time activities and their way of existence in addition to turning their
daily life into a more photographic lifestyle through these platforms (Griffiths and Kuss, 2017; McLean
et al., 2019). It is known that adolescents are physical appearance focused and concerned with their
physical appearances in these activities they do on photo-based social media platforms (Siibak, 2009).
Since photo-based social media platforms offer strong interactions with other people and public
comments on photos, adolescents feel pressure about the photos of themselves they share on social
media (Perloff, 2014). In research, adolescents also report that they experienced pressure to "look
perfect" on the social media accounts they use, and to do so, they carefully select their posts and edit
their photos (Chua and Chang 2016). Adolescents ' perception of their physical appearance has an
important place on adolescent’s mental health (Wertheim and Paxton, 2011). When the literature in
Turkey is examined, there are scales that evaluate he social appearance anxiety of adolescents (Doğan,
2010), the fear of negative evaluation (Cetin, Doğan and Sapmaz, 2010), body perception (Hovardaoglu,
1992), but there are no scales that address appearance-related social media consciousness. In order to
have a healthy developmental period, adolescents are expected to adapt to the physical changes that
occur in their bodies and embrace their physical appearance and new identity (Pelosi et al., 2014). In
this context, considering the usage rate and the effects of the photo-based social media platforms, it is
important to bring a scale concerned with adolescents' perception of their physical appearance in
photographs on social media platforms that are modified and edited by themselves into Turkish
literature, especially in terms of its contribution and adolescent mental health.
Method
The study group consists of 376 high school students studying in different types of high schools
in Istanbul. Three separate study groups are involved in the study. Language equivalence study in the
first study group includes 33 students that speak English and Turkish, 19 of whom are girls (57.6%) and
14 of whom are boys (42.4%). Students’ ages range from 16 to17 (X=16.4, ss= 1.05) The second study
group consists of 280 students, 183 of whom were girls (65%) and 97 of whom were boys (35%), for
item analysis, structure validity, confirmatory factor analysis and criterion-related validity studies.
Students’ ages range rom 14 to18 (X=15.68, ss=1.11). In addition, in the third study group, there were
63 students, 37 of whom were girls and 26 of whom were boys, for test-retest reliability of the scale.
Students’ ages range from 14 to 18 (X=15.73, ss=1.18).
Prior to the adaptation of the scale, whether the scale had been adapted before, and similar
studies were researched. When it was found that the scale was not adapted to Turkish, Sophia ChoukasBradley, the lead author of the original scale, was contacted by email and the necessary permission was
obtained to adapt the scale. Then, an ethics Committee permission was obtained from the Social and
Humanities Ethics Committee of a State University (Meeting No: 2021/02). Due to the pandemic
conditions, the data were collected via Google Forms on the internet.
In the analysis of the data, correlation analysis was applied for linguistic equivalence and
criterion-related validity of the scale, and explanatory factor analysis (EFA) and confirmatory factor
analysis (CFA) were applied for structure validity. The reliability of the scale was analyzed by internal
consistency and test-retest method. Item analysis was done by Independent t-test to test adjusted itemtotal score correlations and whether items distinguish the lower and upper 27% groups. LISREL 8.88
and SPSS 24.0 programs were used for validity and reliability analysis. Appearance-Related Social
Media Consciousness Scale (ASMC) and Social Appearance Anxiety Scale (SAAS) were used as data
collection tools in the research.
Findings
In the linguistic validity studies of the scale, it was translated to Turkish with professional help
and after that, the translated Turkish version was translated back into English and it was revealed that
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the translation was compatible with the original. Turkish form was applied to 33 people who are
competent in English, with 15-day intervals. The correlation coefficient between Turkish and English
forms was calculated as .94. According to the results obtained, the linguistic equivalence of the scale is
sufficient.
In order to determine the predictive power and distinctiveness of the total score of the items of
the scale, item analysis, and lower-upper group comparisons of 27% were performed. According to the
analysis results, the adjusted item total score correlation of the items on the scale vary between .38 and
.73. According to these results, it can be said that the distinctiveness of the items of ASMC is sufficient.
According to the independent t-test result, which was conducted to compare the average value of the
item scores of the lower and upper 27% groups according to the total score taken from the scale, the t
values were significant (p<.001).
According to the results of the confirmatory factor analysis conducted for the structure validity
of the scale, it is seen that the ASMC meets the valid criteria for goodness of fit given in Table
2(χ2/df=2.80, N=280, p=.001; RMSEA=.08, CFI=.98; GFI=.91; NFI=0.96; NNFI=0.97; IFI=.98;
RFI=.95; AGFI=.87; SRMR=.04), and the model tested has been verified.
For criterion-related validity, the correlation between perception of appearance in social media
and variables of social appearance anxiety were analyzed. Correlation coefficient obtained as a result of
the analysis was found as .45. It can be said that this relationship between the two scales is a moderate
relationship with the fact that it is between 0.30 and 0.69 (Büyüköztürk, 2011).
Cronbach Alpha internal consistency reliability coefficients that are made for reliability analyses
of Appearance-Related Social Media Consciousness scale, for the entire scale, were calculated as .91.
ASMC was applied to a group of 63 participants with 2-week intervals and the reliability of the scale
over time was tested. As a result of the correlation analysis performed, the test retests the reliability of
the test was found as .94.
Discussion, Conclusion and Recommendations
In this study, validity and reliability analyses were carried out in the process of adapting ASMC
to Turkish through three study groups. As a result of the validity and reliability analyses, it was
confirmed that ASMC consists of 13 items and one dimension. ASMC is a 7-point Likert scale. There
are no reverse coded items on the scale. Scores that can be obtained from the scale range from 7 to 91.
High scores on the scale indicate a high perception of appearance on social media A high perception of
appearance on social media indicates that an adolescent cares about their physical appearance, looking
beautiful and attractive on social media (Choukas-Bradley, et al., 2020).
During the scale's translation process into Turkish, the correlation coefficient between Turkish
and English forms was calculated as .94. Seçer (2015) stated that for linguistic equivalence, the
relationship between two scales should be over 70. According to the results obtained, the linguistic
equivalence of the scale is sufficient. The structural validity of the scale was analyzed by explanatory
and confirmatory factor analyses. According to the analysis results, it is seen that the ASMC meets the
valid criteria for goodness of fit (Çokluk et al., 2016; Hu and Bentler, 1999; Kline, 2011) and the model
tested has been verified. As a result of the substance analysis of the scale, it can be said that the
distinctiveness of the substances of the scale and the power to represent the scale are sufficient. ASMC's
relationship with the “Social Appearance Anxiety Scale” was examined within the scope of the criteriarelated validity analyses . According to the results of the correlation analysis, a positive moderately
significant relationship between the perception of appearance in social media and perception of social
appearance was observed. As a result of internal consistency and test-retest reliability analyses
conducted for scale reliability analyses, it was found that the scale had a high level of reliability.
As a result, the findings obtained from the study show that the Turkish form of ASMC is a valid
and reliable measurement tool with the desired psychometric characteristics. However, the data of the
study are limited to students who pursue their high school education in Istanbul province during the
2020-2021 academic year. Due to this, researchers may be advised to apply PAISMS to adolescents in
different cities and different levels of education. However, it may be recommended to examine the
factors affecting the perception of adolescents ' appearance in social media using quantitative and
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qualitative methods. Psychological counselors working in schools may be recommended to conduct
studies on self-perception with adolescents who have high perception of appearance on social media and
who are focused on their physical appearance on social media. The scale is also thought to have an
important place in detecting these students.
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