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Bu çalışmanın genel amacı, duygu düzenlemesi ve davranış düzenlemesinin farklı 

rollerinin, dışa yönelik davranışlar üzerindeki etkisini incelemektir. Katılımcılar İstanbul’da 
yaşayan yedi yaşındaki 104 çocuğun ebeveynleri ve öğretmenleridir. Çocukların dışa yönelik 
davranışlarını ölçmek için onların öğretmenlerine ve ebeveynlerine üç tane anket yapılmıştır. Bu 
anketlerin isimleri Emotion Regulation Checklist, Children’s Behaviour Questionnaire ve The 
Eyeberg Child Behaviour Inventory’dir. Çalışmamızdaki sonuçlar ise düşük oranda duygu ve 
davranış düzenleme oranına sahip olan çocukların dışa yönelik davranışlar göstermeye daha 
meyilli olduklarıdır. Ayrıca, iki düzenlemenin etkilişiminin dışa yönelik davranışları belirlediği 
ortaya konmuştur. 



 

 
Dışa yönelik davranışlardan kasıt, agresif ve saldırgan davranışlardır. Bu tür davranışları 

gösteren çocuklar, akranları tarafından dışlanabilir, akademik performansları düşebilir hatta 
okuldan atılabilirler. Bu nedenle bu tür davranışları nedenini öğrenip önlemeye çalışmak oldukça 
önemlidir. Dışa yönelim davranışlarının altında duygu düzenlemesi ve davranış düzenlemesinin 
yattığı biliniyor. Birçok çalışma ise bu tür davranışların sebebini incelerken duygu ve davranış 
düzenlemelerini ele almıştır. Önceki çalışmalar duygu ve davranış düzenlemelerinin, dışa 
yönelim davranışları ile ters ilişkili olduğunu ve bu iki düzenlemenin birbirleriyle pozitif olarak 
ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Yine de duygu ve davranış düzenlemelerini birbirinden 
bağımsız olarak işlemişlerdir. Duygu düzenlemesi, araştırmacılar tarafından farklı şekillerde 
tanımlanmıştır. Thompson(1994) ise duygu düzenlemesini, hem dışsal hem içsel süreçlerin 
duygusal reaksiyonları kontrol etmesi olarak tanımlamıştır. 

 
Bu çalışmamızda Thompson’un (1994) duygu düzenleme tanımını dikkate alarak duygu 

düzenlemesini tanımladık. Duygu düzenlemesi; öz yönetim, duyguların yükselmesi 
(enhancement of emotions) ve duygusal uyarılmanın engellenmesi (inhibition of emotional 
arousal) becerileriyle tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı duygu ve davranış düzenlemesi 
arasındaki ilişkiyi, Türk çocukları üzerinden incelemek ve çocukların dışa yönelim 
davranışlarını, çocukların annelerine ve öğretmenlerine sorarak ölçmektir. Diğer bir amaç ise 
Türk çocuklarındaki duygu düzenlemesinin, davranış düzenlemesinin ve dışa yönelim 
davranışlarının seviyelerinin çocukların ilkokul yıllarındaki duygu ve sosyal gelişimine etkisini 
incelemektir. Son amaç ise, duygu ve davranış düzenlemesi birbirinden bağımsız olarak mı 
yoksa birbirleriyle etkileşime geçerek mi dışa yönelim davranışlarına sebep olduklarını 
anlamaktır. 

 
Katılımcılar üç devlet okulundan, yedi özel okuldan gelen ikinci sınıf öğrencilerinden ve 

onların ebeveynleri ile öğretmenlerinden oluşmaktadır. Toplam 104 öğrenciden 40 tanesi 89.63 
aylık erkek çocukları ve 61 tanesi 89.54 aylık kız çocuklarıdır. Geri kalan 3 çocuğun cinsiyeti 
belirtilmemiştir. Ebeveynlerin sosyo-ekonomik statüleri (SES), eğitim durumlarından, 
mesleklerinden ve gelirlerinden belirlenmiştir. 

 
İlk önce ebeveynlere hem kendilerinin özgeçmişleri, hem de çocuklarının özgeçmişleri 

sorulmuştur. Çocuklarla ilgili olan sorular; onların yaşı, cinsiyeti ve herhangi bir gelişim 
bozuklukları olup olmadığıyla ilgilidir. Ebeveynler ile ilgili sorular ise yaşları, gelirleri, eğitim 
durumları ve meslekleriyle ilgilidir.  

 
Ebeveynlere ve öğretmenlere “The Emotion Regulation Checklist (ERC)” testinin 

uyarlanmış versiyonu verilerek çocukların duygu düzenleme becerisi ölçülmüştür. Bu test birçok 
sorudan oluşmaktadır ve her soru belli bir rakam üzerinden derecelendirilmiştir. (Örneğin; 



 

“Başkası cezalandırıldığında ya da o kişinin canı acıdığında bundan keyif alıyor) (1=asla, 
4=daima) 

 

Davranış düzenlemesini ölçmek için ise “The Chidren’s Behaviour Questionnaire” 
(CBQ) testinin uyarlanmış versiyonu ebeveynlere ve öğretmenlere verildi. CBQ testinde dört 
tane ölçek dikkate alınmıştır: Etkin Dikkat (Attention Focusing), Dikkat Değişimi (Attention 
Shifting), Dürtüsellik ve İnhibitör Kontrolü. Bu dört başlık altındaki sorular beş puanlık Likert 
skalasıyla puanlandırılmıştır.  (1= daima yanlış, 2= daima doğru) 

             Son olarak dışa yönelik davranışları ölçmek için “The Eyberg Child Behavior Inventory” 
(ECBI) testi ebeveynlere ve öğretmenlere verilmiştir. Bu testte sorulan sorulardan bazıları şu 
şekildedir: “Evdeki/Okuldaki kurallara uymaz,  Dikkati kolay dağılır vb.” Bu seçenekler beş 
puanlık Likert skalası ile ebeveynler ve öğretmenler tarafından puanlanmıştır. (1=asla, 5=daima) 

Ölçek olarak kullanılan testlerde hem ebeveynler hem de öğretmenler, çocuklarının dışa 
yönelik davranışları sergileme oranlarını düşük, duygu ve davranış düzenleme becerilerini ise 
yüksek olarak belirtmişlerdir. MANOVA testi ise iki cinsiyetin de duygu ve davranış düzenleme 
becerilerinin ve dışa yönelik davranışlarını gösterme oranlarının eşit olduğunu saptamıştır. 
Ebeveynlerin cevaplarına göre, SES iki düzenleme becerisiyle ve dışa yönelik davranış gösterip 
göstermemeleriyle ilişkili değildir. Öğretmenlerin cevaplarına göre ise daha düşük SES’den 
gelen çocukların dışa yönelik davranışları gösterme oranları, daha yüksek SES’den gelen 
öğrencilerin bu tür davranışları gösterme oranlarından birazcık daha yüksektir. Ayrıca, iki 
grubun cevaplarına göre duygu ve davranış düzenlemesi ile dışa yönelik davranışlar birbiriyle 
ilişkilidir. 

 
Genel olarak bu çalışmanın sonuçlarına baktığımızda, duygu ve davranış düzenleme 

becerileri tahmin ettiğimiz gibi birbirleriyle ilişkilidir. Ayrıca dikkat becerileri yüksek olan 
çocukların duygularını da daha iyi düzenleyebildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Kızların, 
erkeklerden daha az dışa yönelik davranışlar sergiledikleri istatistiksel olarak karşılık bulmasa da 
aldığımız diğer sonuçlar, iki cinsiyet arasında kayda değer bir fark olduğunu göstermiştir. Kız 
çocuklarının, erkek çocuklardan biraz daha az dışa yönelik davranışları sergilemesinin nedeninin, 
toplumun kızlara biçmiş olduğu rol olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın bir diğer sonucu 
ise, duygu ve davranış düzenleme becerilerinin yanı sıra dışa yönelik davranışları etkileyen farklı 
mekanizmalar olduğudur.  Son olarak, ilk defa bu çalışmada bu düzenlemelerin Türk 
çocuklarının dışsallaştırıcı davranışlarına etkileri incelenmiştir. 
 


