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ÖZ 
 

OKUL ÖNCESĠ ÇOCUKLARIN DUYGU DÜZENLEME 

STRATEJĠLERĠ ĠLE ANNE BABALARIN DUYGU 

SOSYALLEġTĠRME YAKLAġIMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

Özge Mutlu 

Yüksek Lisans Tezi 

Psikoloji Anabilim Dalı  

Psikoloji (Opsiyon: GeliĢim Psikolojisi) Yüksek Lisans Programı  

DanıĢman: Dr. Öğr. Üyesi Melis Seray Özden Yıldırım 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

Bu araĢtırmada okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejileri ile anne ve 

babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları arasındaki iliĢkinin incelenmesi 

amaçlanmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubu, 5-6 yaĢ 175 okul öncesi çocuk ve 

çocukların anne babalarından oluĢmaktadır. Veri toplama sürecinde çalıĢma grubunun 

demografik özelliklerini belirlemek için “KiĢisel Bilgi Formu”; okul öncesi çocukların 

duygu düzenleme stratejilerini incelemek amacıyla “BeĢ-Altı YaĢ Çocukları Ġçin Duygu 

Düzenleme Stratejileri Ölçeği”, anne ve babaların ayrı ayrı duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarını incelemek amacıyla “Çocukların Olumsuz Duyguları ile BaĢ Etme 

Ölçeği” uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre okul öncesi çocukların duygu 

düzenleme stratejileri çocuğun cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bunun 

yanı sıra okul öncesi çocukların etkili duygu düzenleme stratejileri bilgisi çocuğun 

yaĢına, doğum sırasına ve kardeĢinin olup olmaması durumuna göre farklılık 

göstermediği bulunmuĢtur. Ebeveynlerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarından 

destekleyici olmayan tepkilerinin ebeveynin cinsiyetine göre anlamlı farklılık 

gösterdiği, destekleyici tepkilerde ise ebeveynin cinsiyetine göre anlamlı farklılık 

olmadığı bulunmuĢtur. Hem ebeveynin cinsiyeti hem de çocuğun cinsiyetinin 

etkileĢiminin anne babaların destekleyici ve destekleyici olmayan tepkilerinde 

farklılaĢma olmadığı bulunmuĢtur. Annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarından 

problem odaklı tepkileri ile okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejileri 

arasında pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki elde edilmiĢ fakat annelerin problem odaklı 

tepkilerinin istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde okul öncesi çocukların duygu 

düzenleme stratejilerini yordamadığı bulunmuĢtur. Annelerin duygu sosyalleĢtirme 
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yaklaĢımlarından duygu odaklı, teĢvik eden, küçümseyici ve cezalandırıcı tepkileri ile 

okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejileri arasında anlamlı bir iliĢki elde 

edilmemiĢtir. Babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının hiçbir alt boyutunun 

çocukların duygu düzenleme stratejileri ile anlamlı düzeyde bir iliĢki elde edilmemiĢtir. 

 

Anahtar Sözcükler: Duygu Düzenleme Stratejileri, Duygu SosyalleĢtirme, Okul 

Öncesi 
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ABSTRACT 
 

THE RELATĠON BETWEEN PRESCHOOLERS’ EMOTĠON 

REGULATĠON STRAGETĠES AND PARENTAL EMOTĠON 

SOCĠALĠZATĠON APPROACHES 

 
Özge Mutlu 

Master Thesis 

Department of Psychology  

Psychology (Option: Developmental Psychology) Programme 

Advisor: Asst. Prof. Melis Seray Özden Yıldırım 

Maltepe University Graduate School, 2020 

 

This study aimed to investigate the relationship between emotion regulation 

strategies of preschool children and emotion socialization approaches of mothers‟ and 

fathers‟. The sample of the study consists of 175 preschool children aged 5-6 years and 

their mothers and farthers. In this study, “Personal Information Form” to determine the 

demographic characteristics of the sample of study during the data collection process; to 

examine the emotion regulation strategies of preschool children, “The Scale of Emotion 

Regulatio Strategies for Children Aged Five-Six” and to examine the emotional 

socialization approaches of parents “Coping with the Negative Emotions of Children 

Scale” was applied. According to the results of the research, emotion regulation 

strategies of preschool children differ significantly according to the gender of the child. 

In addition, the knowledge of effective emotion regulation strategies of preschool 

children did not differ according to the age of the child, their birth order and whether 

they had a sibling. It was found that non-supportive reactions of parents from emotion 

socialization approaches differed significantly according to the gender of the parent, 

whereas supportive reactions did not differ significantly from the gender of the parent. 

It was found that the interaction of both the gender of the parent and the sex of the child 

did not differ in the supportive and non-supportive reactions of the parents. A positive 

relationship was found between the problem-focused reactions of mothers' emotion 

socialization approaches and the emotion regulation strategies of preschool children, but 

it was found that the problem-focused reactions of mothers could not predict emotion 

regulation strategies of preschool children. There was no significant relationship 

between emotion-focused, expressive encouragement, minimization and punitive 

reactions of mothers' emotion socialization approaches and emotion regulation 
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strategies of preschool children. No subscale of fathers' emotion socialization 

approaches has been found to have a significant relationship with children's emotion 

regulation strategies. 

Keywords: Emotion Regulation Strageties, Emotion Socialization, Pre-school. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

Bu bölümde araĢtırmanın problem durumu, amaçları, önemi, varsayımları, 

sınırlılıkları ve araĢtırmada yer alan temel kavramların tanımları hakkında bilgi 

verilmiĢtir. 

1.1. Problem Durumu 

Alan yazında duygular ile ilgili yapılan çalıĢmalara bakıldığında son 40 yıl 

içinde oldukça hızlı bir değiĢim olduğunu, duygu ve duygusal geliĢim ile ilgili 

çalıĢmaların daha önce kiĢi bu alanda yetersiz olmadıkça ilgilenilmediği bir dönemin 

ardından araĢtırmacılar için bugün ilgi odağı haline geldiği söylenebilmektedir (Saarni, 

Campos, Camras ve Witherington, 2006; Salovey ve Mayer, 1989-90). Duygular 

gündelik yaĢantımızda davranıĢlarımızı belirlerken ve bu davranıĢları kontrol ederken 

güçlü bir etki sahibi olduğu için önemli görülmesine karĢın duygunun tanımı ve 

doğasıyla ilgili fikir birliği bulunmadığı için farklı bakıĢ açılarının farklı tanımlamaları 

karıĢıklığa neden olmaktadır (Fox, 1991; Cole, Martin, Dennis, 2004). 

Campos, Frankel ve Camras‟ın (2004) bireyin çevresiyle olan kiĢilerle iletiĢimi 

baĢlatmak, sürdürmek ve bitirmek için harekete geçmesi ya da bunları gerçekleĢtirmek 

için hazır olması olarak adlandırdığı duygu, sosyal etkileĢimin merkezinde yer alan bir 

süreç olmanın yanı sıra bu etkileĢimin bir sonucu olarak tanımlanmaktadır.  

Duygulara insan hayatında bir geliĢim alanı olarak yaklaĢtığımızda duygusal 

anlayıĢın yaĢam boyu geliĢen bir süreç olmasına karĢın özellikle 3 yaĢ civarında 

anaokuluna giriĢ yılları arasında duygular hakkında konuĢma ve diğer bireylerin 

duygusal ipuçlarına uygun tepki vermesine yardımcı olacak çok önemli kazanımlar elde 

etmeye baĢladığı öne sürülmektedir (Berk, 2015). Bu yıllar boyunca, artık çocuklar belli 

durumların belli duyguları ortaya çıkardığını, belli duygularda belli yüz ifadelerinin yer 

aldığını, bireyin duygularının davranıĢlarını etkilediğini ve bireylerin duygularını 

baĢkalarının duygularını etkilemek için kullanabileceğini giderek daha fazla 

anlayabilecek duruma gelmektedirler (Bretherton, Fritz, Zahn-Waxler, & Ridgeway, 

1986). Okul öncesi dönem duygularla ilgili kazanımın yanı sıra çocuğun sosyal ve 
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duygusal yeterliliği birleĢtirdiği bir zaman dilimi olarak karĢımıza çıktığı için sosyal ve 

duygusal geliĢim bakımından önemli görülmektedir (Denham, 1998). 

Çocuğun geliĢim sürecinde ciddi bir role sahip olduğu için detaylı incelenmesine 

ihtiyaç duyulan duygusal yeterlilik, bireyin sosyal anlamda diğerleriyle kurduğu 

iliĢkileri yönetebilmesi için sahip olması gereken becerilerden oluĢmaktadır (Denham, 

Bassett, Wyatt, 2007). Duygusal yeterliliği oluĢturan bu bileĢenlere bakılırsa, duyguları 

ifade etme, kiĢinin duygu yaĢaması ve ifade etmesini; duyguları anlama, kiĢinin içinde 

bulunduğu duygusunu anlaması ya da diğer bireylerin içinde bulunduğu duyguyu 

anlaması; duyguları düzenleme ise, duygusal uyarılma yaĢandığı durumlarda bu 

duygunun sosyal anlamda uygun yollarla azaltılması ve bu uyarılmanın 

yönetilebilmesini içermektedir (Denham, Bassett, Wyatt, 2007; Garner ve Waajid, 

2008; Lee, 2005; Shields, Dickstein, Seifer, Guisti, Magee ve Spritz,2001).   

Duygusal yeterliliğin içerdiği duygu düzenleme kavramına yönelik 

alanyazındaki araĢtırmalara bakıldığında son yıllarda hızlı bir Ģekilde artmasına rağmen 

net bir kavramsallaĢtırma henüz oluĢturulmamıĢtır (Southam-Gerow, 2014). Kavram 

olarak duygu düzenleme bireyin hedefleri doğrultusunda duygusal deneyimlerini nasıl 

yönettiği ile ilgili olmakla birlikte bu hedeflerini gerçekleĢtirmek adına duygularında 

değiĢiklik yapmasına yönelik stratejileri seçmesi, içinde bulunduğu duygusal deneyimi 

izlemesi, değerlendirmesi ile ilgili olan içsel ve dıĢsal süreçleri içermektedir 

(Thompson, Mayer, Jochem, 2009).  

Okul öncesi dönemdeki çocuklarda kendi bedenini kontrol edebilmesi, dikkatini 

hedefe yoğunlaĢtırabilme, bekleyebilme ve ses tonunu ayarlayabilme özelliklerinin 

geliĢmesi ile birlikte duygu düzenleme becerisinin de geliĢmesi sosyal ve duygusal 

geliĢimi açısından oldukça önemli bir noktadır (Brownell ve Kopp, 2007). Erken 

dönemde çocuklar deneyimledikleri olumsuz duygularıyla baĢ edebilmek için diğer 

kiĢilere güvenirler fakat ilerleyen zamanda sosyal etkileĢimler yoluyla bu durum 

gittikçe azalır ve kendi kendine duyguları yönetebilmeye iliĢkin kendi kendini avutma 

gibi giriĢimleri artıĢ gösterir (Thompson ve ark., 2009).  

Duyguların kendi kendini düzenlemesi yaĢamımızın ilk yıllarında baĢlamasına 

karĢın bu dönemdeki duygu düzenleme stratejilerine bakıldığında duygu düzenleme 

çabalarının bilinçli ve planlı bir Ģekilde yapılan stratejiler olmamasından dolayı sınırlı 



3 

 

bir etki alanına sahip olduğu görülmektedir (Rothbart, Ziaie, O'Boyle, 1992; Buss & 

Goldsmith, 1998). Bebekler içinde bulundukları duyguları basit stratejilerle 

düzenlemeye çalıĢmaktadır (Kail, 2004). Parritz‟e (1996) göre bebek olumsuz bir duygu 

(korku gibi) ile karĢı karĢıya kaldığında olumsuz duyguya neden olan uyarıcıyı 

engelleyecek Ģekilde yüzünü baĢka tarafa yöneltmesi, gözlerini kapatması ya da bakım 

verenine doğru yönelmesi duygusunu düzenlediği stratejilere örnektir (akt. Kail, 2004). 

Okul öncesi dönemdeki çocuklar ise olumsuz duygularını düzenlemek için hem 

uygun hem de uygun olmayan stratejileri (saldırganlık gibi) ifade etme eğilimindedir 

(Thompson ve ark., 2009). Bu dönemdeki çocukların duygusal bilgileri sınırlı 

olduğundan kendi tepkilerini düzenlemeleri gerektiği kimi durumlarda yararlı 

olmayabilmektedir (Cole, Dennis, Smith-Simon, Cohen, 2009). Bu dönemde duygu 

düzenleme stratejileriyle ilgili olan düĢünceleri genellikle duyguyla iliĢkili olan içsel 

durumları değiĢtirmekten ziyade bu duyguya neden olan durumları değiĢtirmeye 

yöneliktir (Flavell, Flavell, & Green, 2001). 

Duygu düzenleme stratejilerinin açık bir Ģekilde farkına varılması 3-5 yaĢ 

arasına denk gelmektedir (Lemerise & Arsenio, 2000). Ayrıca bu dönem çocukların 

zihin kuramını destekleyerek içsel durumlar ile dıĢsal davranıĢlar arasında iliĢkiyi 

anlamaya baĢlamaktadır (Baird & Moses, 2001). 5 yaĢına geldiklerinde ise genellikle 

çocukların çoğu sıkıntılı bir durumun ortaya çıkardığı duyguları ve bu duygular 

karĢısında ebeveynin çocuğun sıkıntısını hafifletmek için atacağı adımları 

tanımlayabilmekte; buna ek olarak da kendileri kullanabilecekleri stratejiler 

tasarlayabilir hale gelmektedirler (Fabes, Eisenberg, McCormick, & Wilson, 1988). 

Okul öncesi dönemde çocuklar duygusal alanda birçok kazanım elde etseler dahi 

hala kendilerine bakım veren ebeveynlerine ihtiyaç duymaktadırlar (Tekin, 2016). 

Aileler zaman içinde belli değiĢimler geçirse de bir yapı olarak her daim içinde bulunan 

aile üyelerinin fiziksel, duygusal ve ekonomik ihtiyaçlarına destek sağlamaktadır 

(Ryder, 1995). Bu yüzden de çocuğun yaĢamında aile önemli bir role sahip 

görülmektedir (Caulfield, 2001).  

Ebeveynler problem çözme, diğer kiĢilerle iletiĢim kurma, duygularla baĢ etme 

gibi alanlarda sosyal bakımdan sağlıklı bir Ģekilde büyümeleri için çocuklara yol 

gösterdiklerinden ebeveyn-çocuk iliĢkisinin ve bu iliĢkinin kalitesinin çocuğun duygusal 
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deneyimlerine ve geliĢimine etki ettiği ifade edilmektedir (Collins, McCoby, Steinberg, 

Hetherington, Bornstein, 2000; Grolnick, Bridges ve Connell, 1996). Alanyazında 

çocuk geliĢimi alanında yürütülen çalıĢmalara bakıldığında çocukların deneyimlerini ve 

davranıĢlarını düzenleyen duyguların düzenlemesinin, çocuğun kendisi ve çevresiyle 

ilgili değiĢkenlerin etkileĢiminde olduğu; özellikle çocuğun mizacı, ebeveynin karakteri 

ve davranıĢlarıyla iliĢkili olduğu görülmektedir (Langlois, 2004; Calkins, 1994). Buna 

göre duygu düzenlemenin ciddi oranda çocuğun kendisi ve ona bakım veren ebeveynleri 

ile iliĢkisinin etkisinde geliĢtiği ifade edilebilir (Southam-Gerow, 2014).  

Campos, Frankel ve Camras‟a göre (2004) çocuklar duyguları ifade etme, 

tanıma, duygularla baĢa çıkma vb. konuları sosyalleĢmelerini sağlayan kiĢilerden 

öğrenmektedir. Bu dönemde çocuğun duygu düzenlemesine etki eden sosyal iĢaretler 

sunan çevresel etkenlerden biri anne babalardır (Onat ve Otrar, 2010). Bu bağlamda 

çocuk olumsuz bir duygu yaĢadığında (korku, kaygı, üzüntü, endiĢe gibi) ebeveynlerin 

çocuklarla kurdukları iletiĢim ve çocuklarına verdikleri tepkiler olarak ifade edilen 

duygu sosyalleĢtirme kavramı çocuğun erken dönem sosyal ve duygusal geliĢiminin 

temel taĢı konumun yer almaktadır (Eisenberg, Cumberland & Spinrad, 1998). 

Duygu sosyalleĢtirme kavramına bakılacak olunursa, çocuğun duygularını hangi 

koĢullar altında ifade edeceği, bu duygunun nedenleri ve yansıttığı duygusal tepkilerinin 

olası sonuçlarını öğrendiği bir süreç olarak değerlendirilmektedir ve ebeveynlerin duygu 

sosyalleĢtirme sürecinde çocuğun içinde bulunduğu duyguyu uygun bir Ģekilde ifade 

edip düzenlemesi amaçlanmaktadır (Denham, Blair, DeMulder, Levitas, Sawyer, 

Auerbech-Major, 2003; Eisenberg ve ark., 1998).  

Duyguların sosyalleĢme süreci ebeveynlerin amaçlı ya da farkında olmadan 

yürüttükleri bir süreç olarak değerlendirilmektedir (Southam-Gerow, 2014). Çocukların 

olumsuz duygusal deneyim içindeyken ebeveynlerinin sözel ya da sözel olmayan bir 

Ģekilde sergiledikleri davranıĢlar duygu sosyalleĢtirme davranıĢları olarak 

adlandırılmaktadır (Gottman, Katz, Hooven, 1996; Eisenberg ve ark., 1998). 

Duygu sosyalleĢme kavramına iliĢkin en temel model Denham‟ın (1998) modeli 

olarak ifade edilmektedir. Bu modele göre ebeveynlerin çocuklarının duygularını ifade 

ediĢ biçimine, duyguları anlamasın ve duygularını düzenlemesine destek olmaktadır 

(Denham, 1998). Eisenberg ve arkadaĢlarının (1998) modelinde ise duyguların 
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sosyalleĢmesi durumunda, anne babaların o anki duyguyla ilgili davranıĢlarının birçok 

faktörle (çocuğun kiĢisel özellikleri, anne babaların kendi özellikleri, kültürel özellikler 

) etkileĢim halinde olduğu ifade edilmektedir. Model incelendiğinde elde edilen bazı 

sonuçların diğer sonuçları da etkilediği görülmektedir. Buna ek olarak örneğin yapılan 

davranıĢın anne baba için önemli olma düzeyi gibi o anki ortamın da anne babaların 

duygularını ifade etmesi ya da anne babaların duygu sosyalleĢtirme davranıĢları 

üzerinde etkili olmasında olduğu gibi; çocuğun duyguyu anlama konusundaki geliĢimi, 

onun duygu yaĢantı sürecini değiĢtirebildiği gibi duygu düzenleme becerisi konusunda 

kazanımını ve gerektiği zaman duygu düzenlemek için belli stratejileri baĢvurması 

üzerinde de etkili olmaktadır (Eisenberg ve ark., 1998).  

Duygu sosyalleĢtirme ile ilgili olarak Güven& Erden (2013) ve Yağmurlu& 

Altan (2010) tarafından yürütülen çalıĢmalara bakıldığında duygu sosyalleĢtirme 

davranıĢlarının 6 alt kategoriye (duyguya odaklı, duygu ifadesini kolaylaĢtıran, 

probleme odaklı Ģeklinde 3 olumlu; küçümseyici, cezalandırıcı, ebeveynde sıkıntı 

Ģeklinde 3 olumsuz) sahip olduğu görülmektedir. Olumlu tepkiler bölümünde yer alan 

duyguya odaklı tepkiler, çocuğun olumsuz bir duygu ile karĢı karĢıya kaldığı 

durumlarda ebeveynin çocuğunun daha iyi hissetmesini sağlamak adına yaptıkları ve 

desteklemesini; duygu ifadesini kolaylaĢtıran tepkiler, ebeveynin çocuğun içinde 

bulunduğu duyguyu ifade etmesini sağlamak adına yardım etmesi ve 

cesaretlendirmesini; probleme odaklı tepkiler de olumsuz duyguyla karĢı karĢıya kalan 

çocuğun içinde bulunduğu sorunu çözmesini sağlayacak Ģekilde harekete geçmesini 

ifade etmektedir. Olumsuz tepkiler altında olan küçümseyici tepkiler alt kategorisinde 

ebeveynin çocuğun içinde bulunduğu duyguyla verdiği tepkilerin önemini azaltmasını; 

cezalandırıcı tepkiler, ebeveynin çocuğu fiziksel ya da sözel bir Ģekilde 

cezalandırmasını; ebeveynde sıkıntı alt kategorisi de çocuğun içinde bulunduğu 

olumsuz duygusunu üzüntü duygusu ile karĢılık vermeyi ifade etmektedir.  

Duygu sosyalleĢtirme tepkileriyle ilgili yapılan bir çalıĢmada anne babanın 

çocukların olumsuz duygularına karĢılık olumlu tepkilerde bulunduğu durumlarda 

duygu düzenleme kavramını da içeren duygusal yeterlilik düzeyinde artıĢ olduğunu, 

bunun yanı sıra çocuğun olumsuz duygu durumlarına olumsuz tepkilerle karĢılık veren 

ebeveynlerin çocuklarının duygu düzenleme becerilerini sekteye uğratarak duygusal 

yeterlilikle ilgili sorunlara neden olduğunu saptamıĢlardır (Denham, Mitchell-Copeland, 
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Stranberg, Auerbach, Blair, 1997). Bu ifadeye göre anne babaların olumlu duygu 

sosyalleĢtirme davranıĢlarının çocuğun duygusal yeterliliğine önemli bir katkı sağladığı 

söylenebilmektedir.  

Alanyazında yürütülen baĢka bir çalıĢmada ise ebeveynlerin çocuğun olumsuz 

duygu durumuna karĢılık çocuğun dikkatini dağıtma, odağını değiĢtirme gibi tepkiler 

sergilemesi çocuğun duygu düzenlemesine katkı sağlarken; cezalandıran bir tutum ile 

tepki verdiklerinde çocuğa etkin olmayan bir duygu düzenleme modeli oluĢturdukları ve 

çocuğun sıkıntısını arttırdığı için çocuğun duygusunu düzenlemesini engellediği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır (Mirabile, Scaramella, Sohr-Preston ve Robinson, 2008). Buna ek 

olarak bazı araĢtırmalarda da olumsuz duygu sosyalleĢtirme tepkisi veren ebeveynlerin 

çocuklarında öfke, problemlerden kaçınma ve uygun olmayan baĢa çıkma stratejilerinin 

görülmesinin yanı sıra, olumlu duygu sosyalleĢtirme tepkileri veren ebeveynlerin 

çocuklarının problemlerle uygun bir Ģekilde baĢa çıkma stratejileri ve yüksek sosyal 

beceri düzeyi saptanmıĢtır (Eisenberg, Fabes ve Murphy, 1996; Eisenberg, Cumberland 

ve Spinrad, 1998; Fabes, Poulin, Eisenberg ve Madden-Derdich, 2002). 

Bu bağlamda alanyazındaki çalıĢmalar incelendiğinde duygu düzenleme ile ilgili 

birçok çalıĢmaya rastlanmasına rağmen erken dönem özellikle duygu düzenleme 

stratejileri konusundaki çalıĢmaların yurtdıĢı ile sınırlı olduğu görülmüĢtür. (örn. Silk, 

Shaw, Skuban, Oland ve Kovacs, 2006; Gilliom, Shaw, Beck, Schonberg ve Lukon,  

2002; Cole, Dennis, Smith-Simon, Cohen, 2009; Sala, Pons ve Molina, 2014; 

Grazianoa, Calkins ve Keane, 2011; Stansbury ve Sigman, 2000). Alanyazın 

incelemesinde yurtiçinde çocukların duygu düzenleme stratejileri ile anne babalarının 

duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarını bir arada inceleyen araĢtırmaya rastlanmamıĢtır. 

Okul öncesi dönem diğer yaĢam dönemleri ile karĢılaĢtırıldığında geliĢim alanlarının 

birbiri ile iliĢkisinin en fazla olduğu dönem olduğu ifade edilmekte ve bu dönemki 

kazanımların insan yaĢamının tamamı için kritik bir öneme sahip olduğu bilinmektedir 

(Oktay, 2002). Bu bilgiler değerlendirildiğinde okul öncesi çocukların duygu düzenleme 

stratejilerinin anne babalarının duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile birlikte 

incelenmesinin alanyazına katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Bu düĢünceden yola 

çıkılarak araĢtırmanın problemini okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejileri 

ile anne babalarının duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile iliĢkisinin incelenmesi 

oluĢturmaktadır. 
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1.2. Amaç 

Bu çalıĢmanın temel amacı, okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejileri ile 

anne babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktır. 

Bu genel amaç çerçevesinde demografik değiĢkenler açısından okul öncesi çocukların 

duygu düzenleme stratejileri, annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları ve babaların 

duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının incelenmesi bu çalıĢmanın alt amaçları olarak ele 

alınmıĢtır.  

1.3. AraĢtırmanın Hipotezleri 

H1: Okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejileri ile annelerin duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımları (problem odaklı tepkiler, duyguya odaklı tepkiler, teĢvik 

eden tepkiler, küçümseyici davranıĢlar, cezalandırıcı davranıĢlar) arasında iliĢki vardır. 

H0: Okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejileri ile annelerin duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımları (problem odaklı tepkiler, duyguya odaklı tepkiler, teĢvik 

eden tepkiler, küçümseyici davranıĢlar, cezalandırıcı davranıĢlar) arasında iliĢki yoktur. 

H2: Okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejileri ile babaların duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımları (problem odaklı tepkiler, duyguya odaklı tepkiler, teĢvik 

eden tepkiler, küçümseyici davranıĢlar, cezalandırıcı davranıĢlar) arasında iliĢki vardır. 

H0: Okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejileri ile annelerin duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımları (problem odaklı tepkiler, duyguya odaklı tepkiler, teĢvik 

eden tepkiler, küçümseyici davranıĢlar, cezalandırıcı davranıĢlar) arasında iliĢki yoktur. 

1.4. AraĢtırmanın Soruları 

AraĢtırmanın temel hipotezleri yanında aĢağıdaki araĢtırma soruları da ele 

alınmıĢtır. 

1. Okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejileri çeĢitli demografik 

değiĢkenlere göre (çocuğun cinsiyeti, yaĢ, doğum sırası ve kardeĢinin olma 

durumu) farklılık göstermekte midir? 
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2. Annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları (problem odaklı tepkiler, duyguya 

odaklı tepkiler, teĢvik eden tepkiler, küçümseyici davranıĢlar, cezalandırıcı 

davranıĢlar) çeĢitli demografik değiĢkenlere göre (çocuğun cinsiyeti, yaĢı, 

ailedeki çocuk sayısı, annenin eğitim düzeyi) farklılık göstermekte midir?  

3. Babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları (problem odaklı tepkiler, duyguya 

odaklı tepkiler, teĢvik eden tepkiler, küçümseyici davranıĢlar, cezalandırıcı 

davranıĢlar) çeĢitli demografik değiĢkenlere göre (çocuğun cinsiyeti, yaĢı, 

ailedeki çocuk sayısı, babanın eğitim düzeyi) farklılık göstermekte midir?  

4. Duygu sosyalleĢtirmede destekleyici ve destekleyici olmayan yaklaĢımları 

çocuğun cinsiyeti ve ebeveynin cinsiyetine göre anlamlı bir biçimde farklılık 

göstermekte midir? 

5. Annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile babaların duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

1.5. Önem 

Sağlıklı bir toplum için çocukların geliĢimlerinin her yönüyle incelenmesi ve bu 

konuda gerekli önlemlerin alınması oldukça ciddi bir önem arz etmektedir. GeliĢimin 

tüm yönleri gibi çocuğun sosyal ve duygusal geliĢimi de oldukça önemlidir. Duygusal 

ve sosyal geliĢim için oldukça mühim olan bir dönem olan okul öncesinde çocuklar 

zamanlarının çoğunu sosyal bir çevre olarak arkadaĢ ortamlarında geçirmekte ve sıra 

bekleme, düzene ayak uydurma, arkadaĢlarının güçlü duygusal reaksiyonları ile baĢ 

etme, kendi ve diğerlerinin istekleri arasında dengeyi kurma gibi birçok duyguların 

düzenlenmesi gereken durumla karĢı karĢıya kalmaktadır (Hyson, 2004). Okul öncesi 

dönemde çocukların yönetmesi gereken bu geliĢimsel görevlerden dolayı duygu 

düzenleme ön plana çıkan bir beceri niteliği taĢımaktadır. Bunu destekler nitelikte olan 

Miller, Fine, Gouley, Seifer, Dickstein ve Shields‟ın (2006) yürüttüğü çalıĢmada okul 

öncesi çocukların duygu düzenleme becerilerinin okula uyum sürecinde de rol oynadığı 

ifade edilmektedir.  

Bronfenbrenner‟ın “ekolojik kuramı”na göre çocuğun geliĢimi çevresel 

faktörlerden etkilenmekte ve ebeveynler çevresel faktörler içinde çocuğun sosyal ve 
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duygusal geliĢimine doğrudan etki etmektedirler (Santrock, 2014). Okul öncesi 

dönemde çocuk- ebeveyn etkileĢim süreci çocukların sosyal ve duygusal geliĢimlerinde 

çok önemli olduğu için anne ve babalarının çocuklarına karĢı sergiledikleri tepkiler, 

çocuğa model olduğundan çocukların duygusal becerilerinin geliĢimi sürecinde bir 

belirleyici olarak ortaya çıkmaktadır (Dunn, Brown ve Bredsall, 1991; Ramsden ve 

Hubbard, 2002). YaĢamın erken yıllarında sosyal ve duygusal iĢleyiĢte önemli görülen, 

çocuğun benlik kontrolünün kritik bir kademesi olarak değerlendirilen ve güçlü 

olumsuz duyguları kontrol etmesi Ģeklinde ifade edilen duygu düzenleme becerisi, 

çocukların ebeveynleri ile iliĢkileri etkisinde ilerlemektedir (Özmert, 2006; Ambrose, 

2013; Southam-Gerow, 2014). Çocuklar yıllar içinde kendi baĢına duygularını kontrol 

altına alabilse de bu dönemde hala  duygu düzenleme konusunda diğer kiĢilerden 

etkilenmektedir (Thompson ve ark., 2009).  

Tüm bu bilgilerden yola çıkarak çocuğun okul öncesi dönemde duygu 

düzenleme becerisinin bir paydaĢı olarak duygu düzenleme stratejilerini anlamanın ve 

bu bağlamda ilk sosyalleĢme dönemi olarak okul öncesi çocuğun hayatında önemli bir 

etkisi olan ebeveynin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarına odaklanmanın önemli olduğu 

düĢünülmüĢtür. Alanyazını incelendiğinde duygu sosyalleĢtirme kavramının genellikle 

birincil bakım veren gerekçesi öne sürülerek anneler ile yapıldığı (örn. Altan, 2006; 

Denham ve Grout, 1992; Tekin, 2016); anne ve babaların duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarının ayrı ayrı ele alındığı çalıĢmaların oldukça sınırlı görülmektedir (örn. 

McElwain, Halberstadt ve Volling, 2007; Baker, Fenning ve  Crinic, 2011). McElwain 

ve arkadaĢlarının (2007) yürüttüğü çalıĢmada görüldüğü gibi ebeveynlerin çocuklarının 

olumsuz duygularına sergiledikleri davranıĢlarda benzer ya da farklı tutumlar olmasının 

çocuklarının sosyal ve duygusal geliĢimlerinde farklı etkilere sahip olduğu 

görülmektedir. Wu, Tseng, Wu ve Chen‟e göre (2016) yıllar içinde toplumsal yapının 

değiĢmesi ile birlikte ailelerde çocukların geliĢim sürecine babaların daha fazla rol 

aldığı görülmektedir. Babaların çocukların yaĢantılarına dahil olmasıyla birlikte anne 

baba çocuk etkileĢimlerinin çocuğun sosyal ve duygusal geliĢimle birlikte birçok 

geliĢim alanına olumlu etkilere sahip olduğu ifade edilmektedir (Wu, Tseng, Wu ve 

Chen, 2016; ÇatıkkaĢ, 2008; Kandır ve Alpan, 2008). Alanyazında babaların duygu 

sosyalleĢtirmesinin çocuğun sosyal ve duygusal geliĢimi ile iliĢkili olduğunu ifade eden 

çalıĢmalar yer almaktadır (Örn. Baker ve ark., 2011; Kaya, 2016). Hastings ve De‟nin 
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(2008) yürütmüĢ olduğu çalıĢmada da babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımların 

çocuk üzerinde farklı etkilere sahip olduğu ifade edilmiĢtir.  

Bu çalıĢmalar ıĢığında anne ve babaların duygu sosyalleĢtirme sürecindeki 

davranıĢların çocuğun geliĢimindeki rolünün ayrı ayrı incelenmesi gerektiği 

düĢünülmüĢtür. Alan yazını incelendiğinde çocuğun duygu düzenleme stratejileri ile 

ebeveynin duygu sosyalleĢtime yaklaĢımları odaklanan bir araĢtırmaya rastlanmamıĢtır. 

Bu anlamda ilgili değiĢkenlerin arasındaki iliĢkinin incelenmesi açısından alanyazına 

katkı sağlayacağı düĢünülmüĢtür.  

1.6.  Varsayımlar 

AraĢtırmanın varsayımları aĢağıdaki gibidir: 

1. AraĢtırma örnekleminin evreni gerekli sınırlar içinde temsil ettiği 

varsayılmaktadır. 

2. Ölçme araçlarının ilgili bireyler tarafından dürüst bir Ģekilde yanıtlandığı 

varsayılmaktadır.  

1.7.  Sınırlılıklar 

AraĢtırmanın verileri Edirne ili merkez ilçesindeki okul öncesi eğitim kurumuna 

devam eden 5-6 yaĢ çocuklarından, çocukların anne babalarından 2018-2019 eğitim 

öğretim yılı içinde toplanmıĢtır. 

AraĢtırmadan elde edilen veriler araĢtırma kapsamında kullanılan Duygu 

Düzenleme Stratejileri Ölçeği ve Çocukların Olumsuz Duyguları ile BaĢa Çıkma 

Ölçeğinin ölçtüğü kriterlerle sınırlıdır.  

1.8.  Tanımlar 

Bu bölümde araĢtırmada kullanılan bazı temel kavramların kısa açıklamalarına 

yer verilmektedir. 

Duygu Düzenleme: KiĢinin hedefleri doğrultusunda duygularını yönetebilmesi 

sürecinde içsel ve dıĢsal süreçlerden etkilenebilen, kiĢinin farkında olduğu ya da 
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olmadığı bir Ģekilde gerçekleĢen ve her türlü davranıĢ, beceri ve stratejiyi kapsayarak 

duyguların deneyimlenme ve ifade edilme becerisidir (Gross ve Thompson, 2007).   

Duygu Düzenleme Stratejileri: Duygu düzenleme stratejileri kiĢinin etkin bir 

Ģekilde duyguyu değiĢtirmeye çalıĢtığı davranıĢ stratejileri ve biliĢsel boyutta duyguyu 

düzenlemeye çalıĢtığı düĢünce stratejilerinden oluĢmaktadır (Holodinski, Hermann ve 

Kromm, 2013; Roseman, 2011; akt. Ecirli ve Ogelman, 2015). AraĢtırmada çocukların 

duygu düzenleme stratejileri ile ilgili bilgiler araĢtırmacının sunduğu etkili duygu 

düzenleme stratejilerinin çocuk tarafından anlaĢılması ve etkili duygu düzenleme 

stratejilerinin çocuk tarafından üretilmesi olarak ele alınmıĢtır.  

Duygu SosyalleĢtirme YaklaĢımları: Ebeveynlerin çocukların duygularına 

verdikleri tepkileri, çocuklarla duygular hakkında konuĢma eğilimleri ve duyguları ifade 

etme Ģekilleri olarak tanımlanır (Eisinberg, Cumberland&Spinrad, 1998). AraĢtırma 

kapsamında anne ve babalar için ayrı ayrı ele alınmıĢtır.  
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BÖLÜM 2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde sırasıyla duygu düzenleme ve duygu sosyalleĢtirme konularını ele 

alan alan yazın bilgisine yer verilmiĢtir. 

2.1.  Duygusal GeliĢim 

Ġnsan hayatı boyunca devam eden geliĢim süreci, bir bütün olarak kiĢinin 

birbiriyle iliĢki içinde olan fiziksel, biliĢsel, sosyal ve duygusal alanlarda belli bir düzen 

içinde büyümesini ve değiĢmesini ifade etmektedir (Kandır ve Alpan, 2008; Berk, 

2013). Buna örnek olarak, belli bir olgunluğa eriĢen kaslar sonucunda çocuk fiziksel 

alanın bir parçası olan yürümeyi gerçekleĢtirdiğinde duygusal geliĢim alanına giren 

mutlu olma durumunu yaĢayacak ve bu duygu ile birlikte insanlarla daha yakın iliĢkiler 

kurmaya baĢlayarak sosyal geliĢim alanını geliĢtirecektir (Akyol, 2005). KiĢinin hayatı 

boyunca sahip olacağı özelliklerin tümünde yaĢamının ilk yıllarının etkisi olduğu 

bilindiği için ilk çocukluk dönemi geliĢim için çok önemli görülmektedir (Berk, 2013; 

Çorapçı, Aksan, Yalçın ve Yağmurlu, 2010). Bu yüzden alanda ebeveyn ve çocuklar 

üzerine çalıĢan uzmanlar, çocuğun geliĢiminde fiziksel ve biliĢsel alana olduğu kadar 

duygusal geliĢim alanına da önem vermektedir (Kandır ve Alpan, 2008). 

Ġlk çocukluk dönemine denk gelen okul öncesi dönemde geliĢim alanlarının hızlı 

bir Ģekilde ilerlemesinden dolayı çocuklar duygularla ilgili farkındalığa eriĢir (Denham, 

1998). Duygusal ihtiyaçlarının giderilmemesi diğer geliĢim alanlarının geliĢimini 

etkilediğinden çocuğun duygusal geliĢim alanı önemli görülmektedir (UlutaĢ ve 

Ömeroğlu, 2007). Alan yazında son yıllarda yapılan çalıĢmalara bakıldığında çocuğun 

geliĢim sürecinde duygusal geliĢimi iĢaret eden duygusal becerilerin öneminin ön plana 

çıktığı ve insan hayatında kritik görülen okul öncesi dönemde çocukların sosyal 

iliĢkileri ve davranıĢlarının sağlıklı bir Ģekilde ilerlemesi için kazandırılması gereken 

duygusal becerilere yer verilmediğinde, duygusal geliĢim alanı desteklenmediğinde 

çocuklarda öfke problemleri, karĢıt gelme, çekingenlik, konuĢmada bozukluklar, 

dürtüsellik ve dıĢlanma gibi bazı problemler görüldüğü öne sürülmektedir (Trentacosta, 

Izard, Carrol ve Fine, 2006; Cole, Waxler, Fox, Usher ve Welsh,1996; Gottman, Katz 

ve Hooven, 1996). Bu problemlere ek olarak ilk ve orta çocukluk döneminde okula 
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adaptasyon, akran iliĢkileri ve akademik baĢarı gibi konularda daha fazla kendini 

gösteren davranıĢ problemlerinin temelinde de duygusal beceri eksikliklerinin yer aldığı 

ifade edilmektedir (Cichetti, Ganiban ve Barnett, 1991; Denham, 1998). 

Duygusal geliĢim alanı, çocuğun duyguları tanıması, kendi ve diğer kiĢilerin 

duygu durumunun farkında olması, duyguları ifade etmesi ve ayırt etmesi, içinde 

bulunduğu durumda duygularını düzenlerken hoĢ olmayan duygularla kontrol stratejileri 

kullanarak baĢ etmesi gibi özelliklerle açıklanmaktadır (Saarni, 1999; Domitrovich, 

Cortes ve Greenberg, 2007). Daha önce de değinildiği gibi duygusal geliĢim içinde 

kritik dönem olan ilk çocukluk döneminde çocuk duyguları anlamayı, yönetmeyi, 

kendisiyle ve çevresiyle uyumlu olmayı öğrenmektedir (DurmuĢoğlu-Saltalı, 2010; 

Saarni, 2001). 

Alan yazına bakıldığından duygunun tanımı ve doğasına iliĢkin araĢtırmacılar 

tarafından fikir birliğine ulaĢılmadığı için farklı tanımlamalar yer almaktadır (Cole, 

Martin, Dennis, 2004). Goleman (2018) duyguyu kiĢinin deneyimlediği hisle ilgili 

biliĢsel, psikolojik ve fizyolojik reaksiyonlar Ģeklinde tanımlamaktadır. Campos, 

Frankel ve Camras ise (2004) duyguyu kiĢinin fiziksel ya da biliĢsel içerikli yaĢantısının 

önemli olma derecesinin değerlendirilmesi süreci olarak ifade edilmektedir. Buna göre 

alan yazında birçok tanımı yer alan duygular kiĢinin hayatına yön verdiği, davranıĢlarını 

Ģekillendirdiği ve yaĢamını devam ettirmesine yardımcı olduğu için oldukça önemli 

görülmektedir (Cooper, 1999; Özbayrak, 2006). Yürütülen çalıĢmalara bakıldığında 

olgunlaĢma ve öğrenme süreçlerinin etkisiyle Ģekillenen duygusal geliĢim alanını 

etkileyen faktörlerin baĢında diğer geliĢim alanlarında olduğu gibi aile faktörü 

görülmektedir (Saarni, 2001; Yılmaz ve Tepeli, 2013).  

Duygusal geliĢim sürecine bakıldığında ilk 8 yılda çocukların duygusal yeterlilik 

ile ilgili temel düzeyde becerileri edindiği görülmektedir (Caulfield, 2001). Duygunun 

olduğu gibi alan yazında tek bir tanımı olmayan duygusal yeterlilik, erken çocukluk 

döneminde birçoğunun kazanıldığı öne sürülen belli becerilerden oluĢtuğu öne 

sürülmektedir (Saarni, 1999). Bu becerilere örnek olarak kiĢinin kendi ve baĢkalarının 

duygu durumunun farkına varması, bu duygu durumunu içinde bulunduğu topluma 

uyacak Ģekilde ifade etmesi, kendi ve diğer kiĢilerin duyguları arasında uyumsuzlukların 

olabileceğini anlama, empati, içinde bulunduğu olumsuz durumlar karĢısında 



14 

 

duygularını kontrol edeceği belli stratejileri kullanarak durumla baĢ etme yeteneğini 

kullanması, duygusal yaĢantılarını kabul etme olduğu ifade edilmektedir (Southam-

Gerow, 2014). 

Duygusal yeterlilik becerilerine kısaca değinecek olursak, duyguları tanıma 

becerisi kiĢinin duyguya iliĢkin yüz ifadelerini ve bu yüz ifadelerine iliĢkin ipuçlarını 

değerlendirerek diğer kiĢinin hangi duyguyu hissettiğini fark edebilmesini ifade 

etmektedir (Gallese, 2003; Sroufe, 1996). Bu becerinin geliĢmesiyle birlikte okul öncesi 

dönem süresince çocukların belli olaylar sonucu hangi duygunun yaĢanacağını ayırt 

edebilmesini içeren duyguları anlama becerisi de geliĢmeye baĢlamaktadır (Denham, 

1998). Duyguları anlama becerisinin geliĢmesinde çocuğun geliĢimi süresince 

karĢılaĢacağı yaĢantıların ve duyguların hangi kaynaklarla yaĢandığını öğrenmenin rolü 

oldukça fazladır  (Sroufe, 1996; Davis, 2004). Bir diğer önemli beceri olan duyguları 

ifade etme becerisi toplumsal yaĢantılar sırasında kiĢinin kendi duygularını karĢısındaki 

ile iliĢkisinin sağlıklı bir Ģekilde devam edebilmesi için uygun bir Ģekilde ifade 

etmesidir (Denham, 1998; Kılıç, 2012). Çocukluk döneminde duygusal geliĢimin 

istenen Ģekilde ilerlemesi için önemli olan bir diğer duygusal yeterlik becerisi duygu 

düzenlemedir (Santrock, 2014). Bu beceri duyguların olumsuz durumlar karĢısında 

iĢlevsel olarak değerlendirilmesi, uygun Ģekilde harekete geçilmesini yansıtmakta ve 

okul öncesi dönemde çocukların sosyal anlamda kurduğu iliĢkiler için gerekli 

görülmektedir (Fox ve Shifter, 2005; Greenberg, 2015). Duygu düzenleme kiĢinin 

hayatında sosyal ve duygusal yeterlilik ile birlikte akıl sağlığı iĢlevi için de oldukça 

kritik bir konumda yer almaktadır (Southam-Gerow, 2014). 

2.1.1. Duygu Düzenleme 

2.1.1.1. Duygu Düzenleme Kavramının Ortaya ÇıkıĢı 

Duygu düzenleme günümüzde geliĢim psikolojisi ve geliĢim psikolojisi ile ilgili 

diğer disiplinlerde yer alan önemli bir çalıĢma konusudur ( Eisenberg, Champion ve 

Ma, 2004). Zaman içinde duygusal geliĢimle ilgili çalıĢmaların sayısı arttıkça 

araĢtırmacılar duyguların nasıl yönetildiğini de merak etmeye baĢlasalar da duygu 

düzenleme bağımsız bir araĢtırma alanı olarak son 20 yıl içinde yer bulmaya ve 

araĢtırılmaya baĢlamıĢtır (Gross, 1998; Thompson, 1993). 1980‟lerin ortasından önce, 
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araĢtırmacıların duygularla ilgili tartıĢmaları oldukça sınırlıyken duygu düzenleme ile 

ilgili çalıĢmaların görece daha da nadir olduğu görülmektedir (Eisenberg ve ark., 2004).  

Gross‟a göre (1998) duygu düzenleme kavramının temelini oluĢturan iki 

yaklaĢım olduğu düĢünülmektedir. Öncül niteliğindeki ilk yaklaĢım olan psikanalitik 

yaklaĢıma göre kiĢinin duygu düzenleme becerisi taleple karĢılaĢmanın egoda yarattığı 

gerçeklik ve id ile süper ego kaynaklı dürtülerin baskılanmasıyla ortaya çıkan iki tür 

kaygının düzenlenmesine dayanmaktadır (Gross, 1998). Bu yaklaĢımda kaygıyı ve 

olumsuz etkilerini düzenleyen konumunda yer alan ego savunmalarıdır (Paulhus, 

Fridhandler ve Hayes, 1997). Ġkinci yaklaĢım olan stres ve baĢa çıkma yaklaĢımı 

kiĢilerin çevresel ortama iliĢkin fiziksel ve sınav gibi psikolojik birtakım zorlanmalara 

birbirine benzeyen zihinsel ve fiziksel tepkiler vererek düzenlemeyi gerçekleĢtirmesi 

üzerine çalıĢmaktadır (Sapolsky, 1994; akt. Gross, 1998). Psikanalitik ile stres ve baĢa 

çıkma yaklaĢımının yanı sıra kavram olarak duygu düzenlemenin temeline bağlanma ve 

duygu kuramları da katkı sağlamaktadır (Gross ve Thompson, 2007).  

Yıllar içinde yapılan çalıĢmaların sonucunda duygu düzenleme, kiĢinin bilinçli 

ya da bilinçsiz bir Ģekilde gerçekleĢtirdiği, davranıĢsal veya zihinsel kontrol aracılığı ile 

içinde bulunduğu duygusal deneyimleri (olumlu, olumsuz) ve duygusal ifadesini 

arttırma ya da azaltmasını içerecek Ģekilde geniĢlemiĢtir (Mayer & Salovey, 1995; 

Parrott, 1993; akt. Gross, 1998). 

2.1.1.2. Duygu Düzenlemenin Tanımı 

Alan yazında ilk kez geliĢim psikolojisi içinde yer almaya baĢlayan duygu 

düzenleme sürecinin geliĢimi çok faktörlü etkileĢimler (mizaç, sosyalleĢtirme vb.) 

üzerinden açıklanmaya çalıĢıldığı için araĢtırmacılar tarafından hala kavramsal 

çerçevenin tanımlanması konusunda fikir birliğine varılamamıĢtır (Gross ve Thompson, 

2007; Southam-Gerow, 2014; Thompson, 1994). Uzmanlar arasında bir fikir birliği 

oluĢmasa bile son yıllarda yürütülen çalıĢmalara bakıldığında araĢtırmalar duygu 

düzenlemenin ne olduğunu netleĢtirmeye odaklandığından kesin bir kavramsallaĢtırma 

olmasa da belli bir kural yapısı oluĢturulduğu görülmektedir (Southam-Gerow, 2014). 

Fizyolojik, biliĢsel ve davranıĢsal boyutlarını içeren bir kavramı yansıtan duygu 

düzenleme (Rydell, Berlin, & Bohlin, 2003); Premo ve Kiel‟e göre (2014) belirli bir 
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olay veya durumla karĢı karĢıya kalınması durumunda bireyin amaçlarını 

gerçekleĢtirebilmek için toplumsal beklentiler (duygusal, biliĢsel veya sosyal) karĢısında 

davranıĢlarını düzenleyebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bir baĢka tanımda da duygu 

düzenleme kiĢinin içinde bulunduğu duygusal konumunu koruması ya da değiĢtirmesi 

sürecidir (Campos, Mumme, Kermoian ve Campos, 1994). Santrock (2014), duygu 

düzenleme kavramını çocukların kendilerini ve duygularını düzenlerken aynı zamanda 

duyguları ile baĢ etmeye yönelik stratejiler geliĢtirmeleri olarak tanımlarken; Denham‟a 

(1998) göre duygu düzenleme, bireyin olumsuz ve istenmeyen duyguları oluĢturan 

durumlarla baĢ etmeye çalıĢırken duygularının yoğunluğunu arttırma, azaltma ve 

gizleme becerilerini kapsamaktadır. Buna ek olarak kiĢinin duygusal tepkisinin 

yoğunluğunu, sıklığını ayarlaması ve içinde bulunduğu duruma uygun yeni bir duyguyu 

ortaya koyarak bu yeni duyguyu sürdürmesini de içermektedir (Cole, Michel ve Teti, 

1994). Duygu düzenleme ile ilgili alan yazında en çok tercih edilen Thompson‟ın 

tanımında (1994) ise, bireyin hedeflerine ulaĢması için kendi duygusal tepkilerini 

gözlemlemesi, bu tepkileri değerlendirmesi, düzenlemesi ve gerektiğinde 

değiĢtirmesinden sorumlu olan içsel (mizaç, dikkat vb.) ve dıĢsal (anne-baba tutumları, 

çocuğun yaĢantıları) sürece duygu düzenleme denilmektedir. Kavram olarak duygu 

düzenlemenin bu tanımına daha detaylı bakıldığı zaman duygu düzenleme sürecinin 

bazı özellikleri içerdiği görülmektedir (Halberstadt, Thompson, Parker ve Dunsmore, 

2008). Öncelikle duygu düzenleme mevcut duygusal durumu bastırabilme ve 

engelleyebilmeyi içerdiği gibi gerektiğinde duygusal durumu sürdürme ve arttırmayı de 

içermektedir (Halberstadt ve arkadaĢları, 2008). Duygusal düzenlemenin bir diğer 

özelliği içsel (mizaç, psikolojik süreçler vb.) ve dıĢsal (anne gibi birincil bakım verenle 

kurulan bağ ve bakım verenin kiĢisel özellikleri gibi ) süreçleri içermesidir (Morris, 

Silk, Steinberg, Myers, Robinson, 2007). Düzenleme sürecinde de bireyin kendinden 

kaynaklı olan içsel süreçler ya da bakım verenin çocuğun duygusuna yönelik sergilediği 

tepki gibi dıĢsal süreçlerle de duygu düzenlemenin sağlandığı görülebilmektedir 

(Thompson, 1994; Gross, Thompson, 2007; Cole, Michel ve Teti, 1994; Cole, Martin, 

Dennis, 2004).  

Duygu düzenleme süreci bireyin deneyimlediği duyguya neden olan durumu 

yeniden farklı bir bakıĢ açısı ile yorumlaması, deneyimin yol açtığı fiziksel 

reaksiyonları kontrol altına alması, baĢa çıkma yollarını saptaması ve uygun tepkiyi 
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seçmesi gibi bireyin hangi yollara baĢvurarak süreci yürüttüğünü de içermektedir 

(Thompson, 1994). Duygu düzenleme süreci, duygusal deneyim esnasında duyguyu 

düzenlerken verilecek tepkilerin kontrol altına alınmasını de içermektedir (Eisenberg, 

Zhou, 2000; Koole, 2009). Kontrol sürecinde bazı araĢtırmacılar planlı bir çaba 

gerektiğini öne sürerken (IĢık ve Turan, 2015), bazı araĢtırmacılar da bireyin duygu 

düzenleme sürecinde kontrolü çaba gerektirmeden otomatik bir Ģekilde ve mevcut 

duyguyu değiĢtirmeden bunu gerçekleĢtirdiğini öne sürmektedir (Koole, 2009).  

Bu özelliklerle birlikte aynı zamanda duygu düzenleme sürecinin bireyin 

deneyimlediği negatif duyguyu azaltıp yerine koyduğu pozitif duyguyu arttırmasını ve 

negatif ya da pozitif tüm duyguları baĢlatma, sürdürme ve düzenleme becerisini içerdiği 

ifade edilmektedir (Hyson, 2004; Cole, Martin ve Dennis, 2004). 

2.1.1.3. Duygu Düzenlemenin GeliĢimsel Süreci 

Duygusal geliĢimin insan hayatı için önemli olduğunu öne süren araĢtırmacılar 

duygu düzenlemenin de önemli olduğunu vurgulamaktadır (Fabes, Eisenberg, Shepard, 

Guthrie ve Poulin, 1999; Thompson, 1994). Ecirli ve Ogelman‟a göre (2015) geliĢim 

alanları birbiriyle iliĢkili olduğu için biliĢsel, sosyal geliĢim gibi geliĢim alanları 

arasındaki etkileĢim duyguların kontrol edilmesini de içeren duygusal geliĢimde etki 

sahibi olmaktadır. Bu yüzden duygu düzenlemenin geliĢimini bilmek duygu düzenleme 

kavramını anlarken oldukça önemli görülmektedir (Dodge ve Garber, 1991). 

Duygusal geliĢimde duygu tanıma ve düzenleme gibi becerilerinin insan 

hayatının ilk yıllarında oluĢmaya baĢladığı görülmektedir (Cole, Dennis, Smith-Simon 

ve Cohen, 2009). Bireyin içinde bulunduğu durumda toplumsal beklentilere göre 

duygusunu ayarlayabilmesi olarak tanımlanan duygu düzenleme becerisi çocukluk 

dönemi boyunca zaman içinde geliĢen ve birçok duygusal becerinin edinimiyle ilerleyen 

bir yapıdadır (Thompson, 1994; Dodge ve Garber, 1991). Bu yüzden de alan yazına 

bakıldığında duygu düzenlemenin geliĢimi ile ilgili yapılan çalıĢmaların bebeklik 

döneminden yetiĢkinliğe doğru odaklandığı görülmektedir (Thompson, 1994).YaĢ 

ilerledikçe çocukların duygu düzenleme becerileri, bu beceriler için kullandıkları 

yöntemlerin çeĢitleri ve içinde bulundukları durumlarda hangi yöntemleri 

kullanabileceğiyle ilgili stratejilerin sayısı artmaktadır (Hortaçsu, 2003). 
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Özellikle okul öncesi dönem itibari ile çocuğun okul hayatına baĢlaması ve 

diğerleri ile etkileĢim halinde olmasından dolayı duygu düzenleme çok önemli bir 

noktaya taĢınmaktadır çünkü bu dönemde çocuklar henüz uzlaĢmacı olabilecek 

olgunluğa sahip olmadıkları için okul öncesi çatıĢma ihtimalinin yüksek olduğu bir 

ortam niteliği taĢımakta ve çocuğun duygularını düzenleyemediği takdirde okul 

kurallarına uyması da zorlaĢmakta ve sorunların yaĢanma ihtimali artmaktadır 

(Denham, 2007). Bu dönemde çocuğun duygularını kontrol edebilmesi ve gerektiğinde 

baskılayabilmesi etrafındakilerle uzlaĢması, etkileĢimi baĢlatma ve sürdürmesi, 

etraftakilerin kabulünü kazanması içinduygusunu düzenleyebilmesi çok önemli 

görülmektedir (Raver, Blackburn ve Bancroft, 1999). 

Hyson‟a göre (2004) duygu düzenleme becerisine sahip çocuklar,  

(a) kendi duyguları ile iletiĢim içinde olma ve duygusal tepkilerinin farkında 

olma,  

(b) yoğun duygusal durum karĢısında uygunsuz davranıĢ sergilememe,  

(c) yoğun duygu karĢısında kendini sakinleĢtirecek yöntemler kullanma,   

(d) çeĢitli yöntemlerle duygusal tepkilerini değiĢtirme,  

(e) hedefleri doğrultusunda sahip olduğu duygu, düĢünce ve davranıĢlarını 

düzene sokma,  

(f) diğer kiĢilerin duygularını ve davranıĢlarına etki edecek Ģekilde kendi 

duygularını kullanma,  

(g) duygu düzenlemede toplumsal beklentilere uygun hareket etme gibi 

konularda daha yeterli olmaktadırlar.  

Alan yazında yürütülen birçok çalıĢmada da duygu düzenleme becerisinin 

çocuğun sosyal hayatı üzerinde önemli bir role sahip olduğu gösterilmektedir (Denham, 

Blair, DeMulder, Levitas, Sawyer, Auerbech-Major, 2003; Eisenberg, Valiente, Morris, 

Fabes, Cumberland ve Reiser, 2003; Kim ve Cicchetti, 2010). 

Çocuğun yoğun duygusal durum karĢısında duygularını ve duygusal tepkilerini 

kontrol edebiliyor olması, akranları ile olumlu iliĢkiler geliĢtirmesi ve akranları 

tarafından kabul edilmesi için önemli görülmektedir (Kopp, 1989; Eisenberg ve Fabes, 

1992). Eisenberg ve Fabes (1992), duygusunu düzenlemekte zorlanan çocukların 
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kurallara uyma konusunda sıkıntılar yaĢadığını, dikkatini toplama ve sürdürmede 

zorluklar yaĢayarak dürtüsel bir Ģekilde davranma sorunu yaĢadığını ifade etmektedirler. 

Duygu düzenlemenin çocuğun sosyal uyumu ve davranıĢ problemleri ile 

iliĢkisini araĢtıran çalıĢmalarda duygusal düzenleme becerisi zayıf olan çocukların 

yaĢıtlarıyla oyun gibi yollarla etkileĢim içindeyken daha kaygılı, çekingen tavır 

göstermelerinin yanı sıra dıĢsal (arkadaĢına ya da oyuncaklara zarar verme) ve içsel 

davranıĢ problemleri (kendini suçlama, değersiz görme gibi) yaĢadığı ifade edilmektedir 

(Rubin, Coplan, Fox ve Calkins, 1995; Raydell, Berlin ve Bohlin, 2003). Cole, Michel 

ve Teti‟ye göre (1994) okul öncesi dönemdeki bir çocuğun duygu düzenleme becerisi 

konusunda sıkıntı yaĢaması sonucunda uyumlu olmayan stratejiler (inkar, davranıĢ 

problemleri gibi) kullanması çocukların daha çabuk üzülme ya da öfke krizi 

sergilemesine neden olabilmektedir.  

Çocukluk döneminde kazanılmasının çok önemli olduğu vurgulanan duygu 

düzenlemenin geliĢimsel olarak da incelenmesi önemlidir (Macklem, 2008; Cole, 

Martin ve Dennis, 2004). GeliĢim dönemleriyle ilgilenen uzmanlar çocukluk dönemini 

bebeklik, ilk çocukluk ve son çocukluk olarak çeĢitli evrelere ayırmaktadır (Jacquin, 

1976). AraĢtırma kapsamında okul öncesi dönemle çalıĢma yürütüleceği için duygu 

düzenleme geliĢiminin bebeklik ve 2-6 yaĢ arası dönemi kapsayan ve okul öncesi ya da 

oyun çağı adlarıyla da anılan ilk çocukluk dönemi duygu düzenleme geliĢimine 

değinilecektir.  

Bebeklikte duygu düzenleme: YaĢamın ilk yılları olan bebeklik döneminde 

duygu düzenleme geliĢmeye baĢlasa da bu dönemde stratejilerin planlı ve bilinçli 

olmamakla birlikte basit ve kısıtlı bir Ģekilde kullanıldığı görülmektedir (Buss ve 

Goldsmith,1998; Rotbart ve Rueda,  2005). 

Doğduktan sonraki ilk aylarda duygu düzenlemede oldukça sınırlı kapasitesi 

olan bebeklerin olumsuz duygularıyla baĢ etme sürecinde birincil bakım verenlerin rolü 

oldukça yüksektir (Brownell ve Kopp, 2007; Thompson, 1994). Bu dönemde dil 

geliĢimi olarak henüz yeterli düzeye gelemedikleri için kendilerini rahatlatamayan 

bebeklerin yoğun duygusal durum esnasında ebeveynlerine gönderdikleri mesajlar ile 

onların kendilerini yatıĢtırmasına ihtiyaç duyarlar (Berk, 2013). Aynı zamanda anne 
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babaların, bebeklerinin doğduktan sonra ilk aylarında onların sergiledikleri olumlu 

duyguları olumsuz duygulara göre daha çok taklit edip pekiĢtirmeleri olumsuz duygu 

yaĢadıkları zaman olumluya döndürmelerine katkı sağlamaktadır (Berk, 2013).  

2-4. aylara geldiğinde beyin geliĢimi ile bebeğin çevresine iliĢkin farkındalığının 

artması ile birlikte birincil bakım verenin yüz yüze iletiĢimi, sesi, kucağına alması, 

sallaması ya da hafifçe temas etmesi gibi yöntemler bebeğin dikkatini dağıtıp ilgisini 

baĢka yöne kaydırarak sakinleĢmesini sağladığı için bebeğin olumsuz duygularını 

kontrol etmesine yardımcı olmaktadır (Field, 1994; akt. Berk, 2013; Harman, Rothbart 

ve Posner, 1997; Berk, 2015).  

YaĢ ilerledikçe bebeğin tüm geliĢim alanlarındaki ilerlemesi ve beyin geliĢimi 

ile birlikte bebeğin bakım verene yönelik bağımlılığı azalmakta ve duygu düzenlemede 

pasif konumdan aktif konuma geçmeye baĢlayarak kendi duyguları üzerinde kontrol 

sahibi olacakları yöntemler kullanmaya baĢlamaktadırlar (Kopp, 1989; Kopp, 1982; 

Calkins ve Dedmon, 2000). 0-2 yaĢ döneminde bebekler duyguları üzerinde sınırlı da 

olsa kontrol sahibi olmaya baĢlayarak olumsuz duygularını azaltabilmektedir (Berk, 

2015; Trawick-Smith, 2013). Trawick-Smith (2013) bu dönemde kullanılan duygu 

düzenleme stratejilerine örnek olarak doktorun iğne yaptığı sırada olumsuz deneyimle 

baĢ etmek için annesinin yüzüne ya da doktorun dokunuĢuna odaklanma Ģeklinde 

ilgisinin baĢka bir Ģeye yönlendirme olarak kabul ettiği yöntemler ile bebeğin 

sakinleĢme yaĢadığını ifade etmektedir. Bunun yanı sıra bebeğin sınırlı düzeyde duygu 

düzenlemeye kanıt olarak istemediği durumlarda baĢını çevirerek sergilediği kaçınma 

davranıĢı ya da haz aldığında emme davranıĢını arttırması, hoĢuna gitmediği durumda 

ağlaması, yardım arama, yönelme ve dikkatini dağıtma davranıĢları Ģeklinde yoğunlukla 

fizyolojik sistemleri devreye sokması gösterilebilmektedir (Thompson, 2008; Calkins ve 

Fox, 2002; Fox ve Calkins, 2003; Kopp, 1989). Eisenberg ve Spinrad‟a göre (2004), bu 

dönemde parmak emme, battaniye kenarı emme, gözlerini ya da kulaklarını kapatma, 

kafasını baĢka yöne çevirme gibi yöntemler ile yoğun olumsuz durumdan uzaklaĢtıracak 

düzenlemeyi yapmaktadır. Emekleme ve yürümeye baĢlama aĢamasında belli 

durumlardan kaçınma ya da belli durumlara yönelme bebeğin duygu düzenlemede 

iĢlevsellik kazanmasına yardımcı olmaktadır (Berk, 2015). Belsky, Friedman ve Hsieh 

(2001) dikkatini yönlendirerek duyguyla baĢ etmeye çalıĢan bebeklerin okul öncesi 
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döneme geldiğinde sosyal anlamda yeterliliklerinin daha yüksek olduğunu ifade 

etmektedir.  

Cole‟a göre duygu düzenleme düzenleme bebeğin olayların takibini yapması 

üzerine geliĢmekte ve bebeklik döneminde bebeğin duyguyu aktif bir Ģekilde manipüle 

ettiği görülmektedir (akt. Eisenberg ve Spinrad, 2004). Örneğin, 16 aylık bir bebeğin, 

annesi odadan ayrıldıktan sonra öfke ve üzüntü duygularını deneyimlediği için 

ağlamaya baĢlaması ile birlikte annesinin sesini duymasından sonra ağlamasını 

mırıldanma Ģekline döndürse de annesi yanına gelmeden ağlamasını sonlandırmadığı, 

anne yanına gelmediğinde ağlama Ģiddettini arttırarak kapıya yöneldiği belirtilmektedir 

(akt. Eisenberg ve Spinrad, 2004). Sonuç olarak bebekler duygularını düzenlemede hala 

anne baba gibi dıĢsal süreçlere ihtiyaç duymasına rağmen belli oranda duygular 

üzerinde kontrol sahibi olmakta ve ebeveynin bu dönemde sağlıklı bir Ģekilde sürece 

dahil olup desteklemesiyle duygusal kontrolde daha yetkin hale gelmeyi öğrendikçe 

okul öncesi döneme geldiğinde daha etkili duygu düzenleme yöntemleri ve sosyal 

beceriler sergilemektedir (Lecuyer ve Houck, 2006; akt. Berk, 2015). 

Okul öncesi dönemde duygu düzenleme: Duygusal yeterlilik alanıyla ilgili 

duygusal becerilerdeki kazanımlar ilk çocukluk döneminde (2-6 yaĢ) çok ciddi bir 

ilerleme kaydetmektedir ( Berk, 2015). Daha erken baĢlasa da duygu düzenleme 

geliĢimi açısından da en kritik dönem ilk çocukluk dönemini yansıtan okul öncesi 

yıllara iĢaret etmektedir (Hyson, 2004; DurmuĢoğlu-Saltalı, 2010). Bu dönemde 

çocuklar ev dıĢında grup ortamında bulunmakta ve bu ortamın beklentilerine (kendi 

isteğiyle diğerinin beklentileri arası denge kurmak, sıra beklemek vb.) uygun hareket 

etmek zorunda kalmaktadır (Hyson, 2004). 

Çocuk öncelikle duygular hakkında konuĢma ve sonrasında diğer kiĢilerin 

duygusal durumlarına uyumlu yanıt vermekte, daha ilerleyen zamanlarda duygusal 

anlamda düzenlemeyi yansıtan duygularıyla baĢ etme becerisinde yeterli hale 

gelmektedir (Berk, 2015). Bu dönemde ebeveynin rolünün yine çok önemli olmasının 

yanı sıra çocuk artık daha bağımsız duygu düzenleme yapmaya baĢlamakta ve 

ebeveynin desteği ile duygu düzenleme stratejilerini etkili bir Ģekilde kullanmak için 

fırsat elde etmektedir (Denham, 2007; Denham, Warren, Von Salisch, Benga, Chin ve 
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Geangu, 2014). Çocukların duygu düzenlemelerine yardımcı olurken ebeveynlerin 

duygu içerikli dil kullanmaları, duygu ve durum arasında iliĢki kurma, duyguları 

yapılandırma ve tanımlama süreci içerdiği için en sonunda çocukların bağımsız Ģekilde 

kendi kendilerine biliĢsel ve davranıĢsal stratejiler kullanmalarına yardımcı 

olmaktadırlar (Denham ve arkadaĢları, 2014). Duygu düzenleme becerisi ile duyguların 

değiĢimi arasındaki iliĢkiyi fark etmeye baĢlayan çocuğun ilerleyen zamanla strateji 

kullanımının sıklığı arttığından ve ebeveyne olan ihtiyacı da orantılı olarak 

azaldığından, giderek biliĢsel geliĢim ve sosyalleĢtirme sonucu duygu düzenleme 

stratejilerini kullanma konusunda daha yeterli hale gelmektedir (Denham, 2007; 

Denham, 1998). 

2 yaĢına gelen bir çocuğun duygularının yaĢla birlikte çeĢitlenerek artması, 

kendisi dıĢındaki bireylerin üzüldüğünü ya da sevindiğini anlaması ile birlikte 

yaĢadıkları duyguları düzenlemeleri beklenmektedir (Cole ve Cole, 2000). Rahatsız 

edici durumlarla karĢı karĢıya kaldığında dikkatini baĢka bir Ģeye yönlendirerek rahatsız 

edici durumla ilgisiz uyarıcılara odaklanabilme 2-3 yaĢlarında kullanabildikleri duygu 

düzenleme stratejilerindendir (Gilliom, Shaw, Beck, Schonberg ve Lukon,  2002). 3 

yaĢa geldiğinde çocuk bakım verenlerinin dıĢında kiĢilerle de aynı ortamda bulunmaya 

baĢladığından ve okul öncesi döneme geldiğinde çocuğun ilk kez ev dıĢında dıĢ dünya 

ile iliĢki içinde olduğundan dolayı kendi ve diğerlerine iliĢkin duygular hakkında 

farkındalığı arttıkça duygusal durumlara yönelik kaçınma, yaklaĢma veya değiĢtirme 

imkanı olduğunu fark ettikçe duygu düzenlemede daha bilinçli ve becerikli hale 

gelmeye baĢlamaktadır (Cole, Michel ve Teti, 1994; Demirkapı, 2014). Bu dönemde 

farklılıklar oluĢtuğu gözlemlenen duygu düzenleme stratejilerinde çocukların dıĢsal 

odaklı olarak kabul edilen bakım veren odaklı duygu düzenlemede, bakım veren ile göz 

teması halinde olma, koĢma ve sarılma gibi anneye yönelme davranıĢları gözlenirken; 

kendi kendini telkin etme, kendine dokunma, sürtme ve tekrarlı hareketlerde bulunma 

Ģeklinde kendini uyarma gibi bağımsız düzenleme davranıĢları sergilediği 

gözlenmektedir (Premo ve Kiel, 2014).  

YaĢla birlikte geliĢme kaydedilen dil alanı ile çocuğun duygu düzenlemesinde 

artıĢ gözlenmektedir (Berk, 2013). 3-4 yaĢlarına gelen çocuklar yoğun duyguları 

azaltmak için sözel ifadeler kullanabilir hale gelmektedir (Berk, 2015). Buna örnek 

olarak korku içeren bir görsel ya da sesle karĢı karĢıya kaldığında, gözlerini veya 
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kulaklarını kapatarak duyusal girdiyi sınırlandırma; kendi kendine konuĢarak telkin 

etme ya da odağını değiĢtirme gibi yollar kullanarak çocuklar duygusuyla baĢ 

edebilmektedir (Thompson ve Goodvin, 2007). Duygu düzenleme stratejilerinde de yine 

bu yaĢlarda farkındalık oluĢmaya baĢlamakta, çocuklar duygu düzenlemede ilerleyen 

biliĢsel ve sosyal geliĢim ile birlikte dıĢsal olanı değiĢtirmeye yönelik olan dıĢsal 

düzenleme stratejilerinin yanında içsel kaynaklı duygu düzenleme stratejilerini de 

kullanmaya baĢlamaktadır (Cole, Michel ve Teti, 1994). 3-4 yaĢlarında bir çocuk 

rahatsız olduğu bir durumda duygu düzenlerken duyusal girdiyi kısıtlayıcı hareketlerde 

bulunma (yüksek seste kulakları kapatma, rahatsız edici görüntüde gözleri kapatmak 

gibi), kendi kendine konuĢma (annesinin okulda bıraktığı bir çocuğun kendi kendine 

okul bitince annem gelecek demesi),amaç değiĢtirme (oyunda istenmeyen bir çocuğun 

„ben zaten oynamak istemiyorum‟ demesi) gibi çeĢitli stratejiler kullanmaktadır 

(Thompson, 1990; akt. Berk, 2013). Bu dönemde çocuklar geliĢen dil ve biliĢsel geliĢim 

ile kendi duygularını sözel olarak aktarabilme, duygularla baĢ etme sürecinde duygu-

durum iliĢkisini kurabilme ile birlikte kendini ve duygu düzenlemeyi „seninle oynamak 

istemiyorum‟ Ģeklinde cümleler üzerinden daha yeterli bir Ģekilde yürütebilir hale 

gelmektedir (Berk, 2015).  

2.1.1.4. Duygu Düzenlemeyi Etkileyen Faktörler 

Duygu düzenleme geliĢiminin birçok faktörden (beyin, cinsiyet, mizaç, 

bağlanma, aile ortamı, kültür vb) etkilendiği çeĢitli araĢtırmalar ile desteklenmiĢtir 

(Raver, 2004). Duygu düzenlemenin çok önemli bir kısmının çocuk ve çocuğun bakım 

verenleriyle bağlantılı bir ortamda geliĢtiği ve çocuğun mizacı ya da bakım verenlerin 

özellikleri ve davranıĢları gibi faktörlerin etkileĢiminden etkilendiği öne sürülmektedir 

(Calkins, 1994; Southam-Gerow, 2014). Fox ve Calkins‟e göre (2003) duygu 

düzenleme geliĢiminde içsel (mizaç vb) ve dıĢsal (ebeveyn tutumu, kardeĢ ve akran 

iliĢkileri, kültür gibi ) faktörler etkilidir. Bu faktörlerden bazılarına aĢağıda 

değinilmiĢtir: 

Beyin: AraĢtırmacılar duygusal geliĢim ve duygu düzenlemenin sadece çevresel 

etkenlerden değil biyolojik etkenlerden de etkilendiğini ifade etmektedir. Duygu 

düzenleme ile ilgili olarak gösterilen sağ beynin, sözlü olmayan kodlamaları içeren jest 
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ve mimiklerle ilgili birikimleri, olumsuz ve olumlu duyguları düzenlemeyi içeren bölüm 

olarak gösterilmektedir (Schore, 2003). GeliĢimin ilerlemesi sonucunda özellikle frontal 

lobun geliĢiminin ve beyindeki nörolojik değiĢimlerin duygu ve davranıĢların 

kontrolünde önemli olduğunu ve buna ek olarak duygu düzenlemenin sağlanması için 

gerekli olan kontrol kapasitesinin, beyindeki prefrontal korteksin geliĢimi ile birlikte 

bakım verenin süreç içinde desteğiyle aĢamalı olarak geliĢtiği ifade edilmektedir 

(Rothbart, Posner ve Kieras, 2006; Fox ve Calkins, 2003; Siegler, 2007).  

Bilişsel Gelişim: BiliĢsel geliĢimin ilerlemesi ile birlikte zamanla çocuklar 

duyguları anlama ve düzenleme ile ilgili daha yeterli hale gelmektedir (Berk, 2015). Ġlk 

çocukluk döneminde deneyimlediği duygunun davranıĢlara yansımasını fark edebilmesi 

ve duyguları anlamlandırabilmesi çocuğun biliĢsel geliĢimi ile yakından iliĢkilidir 

(Berk, 2005). 4-5 yaĢlarında bir çocuk duyguların meydana gelme nedenlerini “babası 

bisikleti tamir ettiği için mutlu” gibi daha çok duyguyu açıklayan veya dıĢsal olan 

faktörlere bağlarken bu durum geliĢimle birlikte değiĢmektedir (Levine, 1995; akt. 

Berk, 2015; Berk, 2005). Buna ek olarak zamanla geçmiĢte yaĢadığı olumsuz bir 

deneyimi hatırlayan bir kiĢinin üzüleceğini anlayabilmekte yani düĢüncelerin duygularla 

arasında bağlantı olduğunu fark edebilmektedir (Lagattuta, Wellman ve Flavell, 1997; 

akt. Berk, 2015). Bununla beraber üzgün olan birini rahatlatmak için sarılmak gerektiği 

gibi stratejileri biliĢsel geliĢimin ilerlemesi ile üretebilmektedir (Fabes ve ark., 1988; 

akt. Berk, 2015).  

Dil Gelişimi: Dil geliĢimi, çocuğun duygu düzenlemesinde çok önemli role 

sahiptir ve 3-4 yaĢına gelen çocuklar kullandıkları sözel ifadeler ile duygularını 

sakinleĢtirebilmekte, kendi kendine konuĢarak duygunun yoğunluğunu azaltma dil 

geliĢimi ile gerçekleĢmektedir (Thompson ve Goodvin, 2007). Bebeklik döneminde 

annesinin odadan ayrılmasını ağlayarak ifade eden ve duygunun yoğunluğunu azaltmak 

için baĢkasına ihtiyaç duyan bir konumdayken, ilerleyen yaĢlarda kendi kendine 

konuĢarak “annem gelecek, annem yakında geleceğini söyledi” gibi ifadelerle 

duygusunu düzenleyebilir hale gelmektedir (Berk, 2015).  

Cinsiyet: Yapılan çalıĢmalarda okul öncesi dönemdeki çocuklarda duyguların 

ifade edilmesinde cinsiyetler arası farklar gözlenmekle birlikte araĢtırmacılar bu farkın 

kaynağı olarak çevrenin tepkileri, ebeveynlerin cinsiyete yönelik farklı tutumları ve 
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toplumsal anlamda atfedilen rolleri (erkekler ağlamaz gibi) öne sürmüĢlerdir (Chaplin, 

Cole ve Zahn-Waxler, 2005; Wentzel ve Erdley, 1993; akt. Hortaçsu, 2003).  

Fivush‟a göre (2007) erken çocukluk döneminde duygusal geliĢimde cinsiyetler 

arası farklılıklar gözlenmekte ve duyguları anlama, ifade etme, empati ve duygusal 

düzenleme konusunda kız çocukları daha yeterli olmaktadır. Duygu düzenleme 

becerisinde bebeklik dönemine bakıldığında da cinsiyetler arası farklılıklar olduğu 

gözlenmektedir. Raikes, Robinson, Bradley, Raikes ve Ayoub‟un (2007) yürüttüğü 

çalıĢmada 1-2 yaĢlarından okul öncesi dönem boyunca erkek çocuklarının duygusunu 

düzenleyebilmeleri açısından daha az yeterli olduğu ifade edilmektedir.  

Duygu düzenlemeyle ilgili cinsiyetler arası farklılıkları inceleyen çalıĢmalarda 

hayal kırıklığı içeren olumsuz duygu yaratan yaĢantılarda kız çocuklarının erkek 

çocuklara göre daha olumlu tepki vererek duygu düzenlemede daha yeterli olduğu, 

erkek çocuklarının ise olumsuz davranıĢlarını daha yoğun dıĢa vurduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır (Cole, Zahn-Waxler ve Smith, 1994; Garrett-Peters ve Fox, 2007). Bunu 

destekler nitelikteki baĢka bir araĢtırmada da okul öncesi dönemdeki kız çocuklarının 

uygun olmayan duygu düzenlemeyi daha az sergileyerek, empati ve sosyal anlamda 

daha yeterli kabul edilebilecek davranıĢları daha fazla gösterdiği bulunmuĢtur (Fijuki, 

Brinton ve Clarke, 2002). Cinsiyete yönelik yapılan araĢtırmalarda duygu düzenleme 

stratejilerinin de cinsiyetler arası farklılaĢtığı kızların erkeklere göre daha fazla duygu 

odaklı baĢa çıkma stratejileri kullandığı ortaya konulmaktadır (Brenner ve Salovey, 

1997).  

Alan yazında ebeveynlerin yetiĢtirme tarzlarındaki farklılıklardan kaynaklı 

olarak erkek çocuklarının duygusal olgunluğunun kız çocuklarına göre daha düĢük 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (Mercurio, 2003). Duygu düzenlemede ebeveynler erkek 

çocuklarına göre kız çocuklarıyla daha çok açıklama ve daha farklı kelime içeren 

konuĢmalar sürdürdüklerinden dolayı kız çocuklarının yaĢadıkları olumsuz duygular 

arkadaĢının onunla oynamaması gibi daha sosyal iliĢkilere dönük iken, erkek 

çocuklarının yaĢadığı olumsuz duygular oyuncağını kaybetmesi gibi daha çok nesnelere 

yöneliktir (Fivush, 2007).  Ebeveynler ve çocuklarıyla yürütülen Chaplin, Cole ve 

Zahn-Waxler‟in (2005) çalıĢmasında, ebeveynler kız çocuklarının boyun eğici 

davranıĢlarına ve erkek çocuklarının uyumlu olmayan problem davranıĢlarına daha çok 
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dikkat ettikleri için ilerleyen yıllarda da kızların daha fazla boyun eğen, erkeklerin de 

daha fazla uyumlu olmayan olumsuz davranıĢ sergiledikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Mizaç: Duygu düzenleme sürecini etkileyen bir diğer faktör mizaç olarak ifade 

edilmektedir (Berk, 2015). Ġnsan hayatının erken dönemlerinde dahi kendini gösteren, 

bireyin fizyolojik süreçlerinden kaynaklı farklılıklar olarak tanımlanan mizaç, bireyin 

duygu, davranıĢ ve dikkatinin tepkiselliğine ve kendini düzenlemesine yansımasını 

ifade etmektedir (Rothbart, 1989). Tepkisellik, bireyin duygu-davranıĢ-dikkatindeki hız 

ve yoğunluk; düzenleme, tepkiselliği azaltmak için bireyin kullandığı yöntemler olarak 

açıklanır (Rothbart ve Bates, 2006; akt. Berk, 2015). 

Gramzslo ve Woodruff-Borden‟a göre (2015), mizacın düzenleme bileĢeni ile 

ilgili kısım, birey olumsuz bir durumla karĢılaĢtığında deneyimlediği olumsuz duyguya 

uygun bir duygu düzenleme stratejisini kullanmasına yardımcı olmaktadır.  Mizacın 

duygu düzenleme ile iliĢkisi olduğunu yansıtan araĢtırmalarda yüksek olumsuz 

duygulanım yaĢayan çocukların, içinde bulundukları olumsuz duyguları baskılamak ve 

dikkatlerini baĢka yöne kaydırmak konusunda çok fazla zorluk yaĢadıkları için daha 

kaygılı ve korkulu olduğu, engellenme durumu ile karĢılaĢınca da yoğun olumsuz 

davranıĢ sergiledikleri ifade edilmektedir (Chang ve ark., 2003; Eisenberg ve ark., 2005; 

Raikes ve ark., 2007; akt. Berk, 2015).  

Çocuklarda mizacın olumsuz duygulanım boyutu daha yüksek, düzenleme 

boyutu daha düĢük olduğunda çocukların ebeveynlerden gelen etkilere daha açık olduğu 

(Belsky, Hsieh ve Crnic, 1998), düzenleme boyutu yetersiz olan çocukların negatif 

ebeveyn tepkileri ile karĢı karĢıya kaldığında içselleĢtirme davranıĢ problemlerini daha 

çok sergilediği ifade edilmektedir (Kiff, Lengua ve Bush, 2011). 

Bağlanma: Siegel‟e göre (2012) bireyin davranıĢlarına yön veren ve geliĢiminde 

ihtiyacı olan bağlanma erken dönemde geliĢmekte, hayat boyu biliĢsel geliĢimde etki 

sahibi olmakta ve güvenli bir Ģekilde gerçekleĢtiğinde kiĢinin içinde bulunduğu 

durumda duygularını kontrol edebilmesini, korku gibi yoğun olumsuz duygularını 

azaltabilmesini, kendini değerlendirme sürecinde farkındalık geliĢtirmesini, diğer 

bireyleri anlama ve empati ile yaklaĢmasını sağlamaktadır.   

Türköz‟e göre duygu ve davranıĢ düzenleme bireyin yaĢamının ilk yıllarında 

birincil bakım verenle bebek arasında ve içsel mekanizma ile oluĢan bağlanma 
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örüntüsünü oluĢturan modeller yoluyla yürütülmektedir (Türköz, 2007). Doğumun 

gerçekleĢmesinin hemen ardından periferik ve merkezi sinir sisteminin olgunlaĢması ile 

birlikte bebeğin psikobiyolojik durumlarda duygu düzenlemesi birincil bakım veren 

tarafından yürütülmektedir (Schore, 2003; akt. Hilty, Corbett ve Lavenex, 2005). 

Psikososyal etkileĢimi içeren bakım verenle bebeğin kurduğu iliĢki içinde ilk etapta 

bakım veren bebeğin duygusal yanıtlarının yanında olduğu ve bebeğin duygusunun 

dengeye kavuĢmasına imkan tanıdığından bakım veren bebeğin duygu düzenlemesine 

doğrudan etkilemekte ve bu durum da sonraki yıllarda sosyal –duygusal geliĢimi 

etkilemektedir (Schore, 2003; Gross ve Thompson, 2007). Bakım verenin bebeğe tutarlı 

ve önceden tahmin edilebilir bir Ģekilde yaklaĢması sadece bebeğin olumsuz duygu 

yoğunluğunun azaltılmasını değil, buna ek olarak olumlu duyguları arttırmasını da 

sağlamaktadır (Grossman, Grossman ve Zimmerman, 1999; Schore, 1994; akt. Schore, 

2001).  

Schore „a göre (2003) bağlanmanın temeli anne ile atılsa da duygu düzenlemede 

ikincil bağlanma olarak adlandırılan baba ile bağlanma da çok önemli görülmekte ve 

baba ile olumlu etkileĢim deneyimlemenin çocuğun güvenlik duygusuna katkı sağladığı, 

korku ve saldırganlığının düzenlemesinde oldukça önemli olduğu belirtilmektedir. 

Diener, Mangelsdorf, McHale ve Frosch (2002), 12-13 aylık bebekler ve anne-

babalarıyla yürüttükleri çalıĢmada, bebeklerin duygusal ifadeleri ve kullandıkları 

davranıĢ stratejilerinin anne-babalarıyla kurdukları bağlanma stili arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre anne-babaları ile güvenli bağlanma geliĢtiren 

bebeklerin geliĢtiremeyenlere göre duygu düzenleme becerisi daha yeterli 

görülmektedir (Diener ve ark., 2002).  

Yapılan araĢtırmalara göre annesi depresyonda olan çocukların, depresyonda 

olmayanlara göre güvensiz bağlanma göstermesi daha yüksek olmaktadır (Beck, 1995; 

Herring ve Kaslow, 2002). Maughan, Cicchetti, Toth ve Rogosch‟un (2007) yürüttüğü 

araĢtırmaya göre, annelerinin doğum sonrası yaĢadıkları depresyonun çocukların duygu 

düzenleme becerileriyle iliĢkili olduğu, erken dönem depresyon yaĢayan annelerin 

çocuklarının okul öncesi döneme geldiklerinde duygusal becerilerinde aksaklıklar 

olduğu gözlenmiĢtir. Bu yaĢanan aksaklık duygu düzenleme becerileri için de risk 

oluĢturmakta ve kızgınlık gibi yoğun olumsuz duyguları daha fazla yaĢadığı 

belirtilmektedir. BaĢka bir çalıĢmada da depresyon yaĢayan anneler ile çocukların 
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duygusal geliĢimi arasındaki iliĢki araĢtırılırken, depresyon yaĢayan annelerin 

çocuklarının suçluluk duygusunu daha fazla yaĢadığı ve duygu düzenleme becerilerinin 

daha az olduğu belirtilmektedir (Zahn-Waxler, Kochanska, Krupnik ve McKnew, 

1990).  

Ebeveynlerin Duygusal Durumu ve Duygu Düzenleme Becerisi: Duygu 

düzenleme için önemli olan kontrol, çocuğun içinde bulunduğu yoğun duyguyu kontrol 

altına alma ile ilgili destek sağlayan ve bunu sağlarken stratejiler öğreten ebeveynlerin 

yardımı ile ilerleme kaydeder (Rothbart, Posner ve Kieras, 2006; Fox ve Calkins, 2003). 

Rutherford, Wallace, Laurent ve Mayes‟e göre (2015) çocuklar duygu düzenlemeyi 

öğrenirken bunu kendi ebeveynlerini ve ebeveynlerinin duygu düzenleme stratejilerini 

modelleme yoluyla edinirler. Alan yazında yürütülen çalıĢmalarda ebeveynin duygusal 

durumunun çocuğun duygusal durumu ve deneyimlediği olumsuz duyguyu 

düzenlemesiyle iliĢkili olduğu (Eisenberg, Pidada ve Liew, 2001); ebeveynin çocuğun 

duygusuna yönelik sergilediği davranıĢ biçiminin çocuğun duyguyla baĢ etme sürecini 

ve bu süreçte kullanacağı stratejilerin yeterliliği ile yakından iliĢkili bulunmuĢtur 

(Garner ve Spears, 2000; Karreman, van Tuijl, van Aken ve Deković, 2008).  

2.1.1.5. Duygu Düzenleme Stratejileri  

Alan yazındaki araĢtırmalarda duygu düzenleme stratejileri üzerinde farklı 

tanımlamalar olduğu görülmektedir (Gülgez, 2018). Duygu düzenleme stratejileri, 

çocuğun fiziksel, biliĢsel ve dil geliĢim alanlarında edindiği kazanımların sonucunda 

duyguları üzerinde kontrol sahibi olmaya baĢladıkça geliĢmektedir (Izard, Woodburn, 

Fınlan, Kraut-Ewig, Grossman ve Seinfeld, 2011).  

Duygu düzenleme stratejileri, duygu düzenleme kavramını açıklamaya çalıĢan 

teorilerden biri olan Gross'un (1998) "Süreç Yönelimli Modeli"nde ele alınmaktadır. 

Süreç yönelimli model, bireyin duygu düzenlemeyi sağlamaya çalıĢırken duygu 

yaĢantısının hangi aĢamasında ve hangi stratejileri kullandığını ortaya çıkarmaya 

odaklanmaktadır (Gross, 1998). Bu noktada Gross (1998), stratejileri neden odaklı ve 

sonuç odaklı Ģeklinde 2 ana strateji altında açıklamaya çalıĢmaktadır:  

Neden odaklı stratejiler, içsel ve dıĢsal faktörler çerçevesinde duygusal yaĢantı 

deneyimi tetiklendikten sonra henüz duygusal tepki vermeden önce iĢe koĢulan 
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stratejiler iken; sonuç odaklı stratejiler, duygu yaĢantısı tetiklemiĢ duygusal tepki ortaya 

çıktıktan sonra düzenleme ile ilgili iĢe koĢulan stratejiler olarak ifade edilmektedir 

(Gross ve John, 2003). Neden odaklı stratejiler, durum/ortam seçimi (duyguyu 

yaratacak olan duruma yaklaĢma ya da durumdan kaçınma), durum/ortam değiĢtirme 

(durumun koĢullarını değiĢtirme), dikkati odaklama (farklı alternatifler üzerinden 

dikkatin bir tanesine odaklanması), biliĢsel değiĢim (duruma iliĢkin biliĢsel bakıĢ 

açısının değiĢtirilmesi) Ģeklinde alt stratejilerden; sonuç odaklı stratejiler ise duygusal 

yaĢantı baĢladıktan sonra duyguyla baĢ etmeye çalıĢırken yapılan kendini yatıĢtırma, 

dikkati baĢka bir noktaya dağıtma ve duyguyu bastırma Ģeklinde alt stratejilerden 

oluĢmaktadır (Gross, 1998; Gross ve John, 2003). 

Bir diğer duygu düzenleme stratejileri dıĢsal ve içsel, sosyal ve tek olarak iki 

grup Ģeklinde tanımlanmaktadır (Brenner ve Salovey, 1997). Ġçsel ve dıĢsal olarak kabul 

edilen stratejilerde dıĢsal stratejiler olumsuz bir duygusal deneyimde kiĢinin duygularını 

yazarak hafifletmeye çalıĢması gibi kiĢinin çevresini ya da davranıĢı üzerinde 

değiĢiklikler yapmayı amaçlaması; içsel stratejiler ise kiĢinin içinde bulunduğu durumda 

düĢünceleri gibi içsel durumu üzerinde değiĢiklikler yapmayı amaçlaması iken sosyal 

stratejilere kiĢinin duygusuyla baĢ etme sürecinde yakınlarıyla eğlenebileceği yerlere 

gitmesi, tek stratejiler de yalnız bir Ģekilde vakit geçirmesi örnek verilebilmektedir 

(Brenner ve Salovey, 1997).  

Bu stratejilerin yanı sıra duygu düzenleme stratejilerinin davranıĢ ve düĢünce 

boyutlarının olduğu da öne sürülmektedir (Ecirli ve Ogelman, 2015). Roseman (2011) 

bireyin aktif bir Ģekilde içinde bulunduğu duyguyu değiĢtirmeye ya da düzenlemeye 

çalıĢtığı stratejileri davranıĢ stratejileri; Holodinski, Hermann ve Kromm (2013; akt. 

Ecirli ve Ogelman, 2015) bireyin duygu düzenlemeyi biliĢsel düzeyde gerçekleĢtirmeye 

çalıĢtığı stratejilere düĢünce stratejileri olarak ifade etmektedir.  Alan yazında bazı 

araĢtırmalar biliĢsel ve davranıĢsal strateji olarak öne sürdüğü ayrımda aslında içsel ve 

dıĢsal stratejileri yansıttığı görülmektedir (Brenner ve Salovey, 1997). BiliĢsel ve 

davranıĢsal stratejiler ile ilgili yapılan çalıĢmalarda çocuklarda yaĢın ilerlemesi ile 

biliĢsel stratejileri kullanma sıklığında artıĢ görülürken davranıĢsal stratejilerin kullanım 

sıklığında değiĢiklik olmadığı ifade edilmektedir (Brenner ve Salovey, 1997). 

2.2. Duygu SosyalleĢtirme 
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2.2.1. SosyalleĢme Kavramı 

Bireyin içinde yaĢadığı topluma ait olabilmesi için edindiği toplumsal değer ve 

tutumları iĢaret eden sosyalleĢme süreci çocukların becerileri edinmesinde rol model 

aldıkları ilk kiĢiler oldukları için aile oldukça büyük öneme sahiptir (Tekin, 2016)  

Gander ve Gardiner (2015) sosyalleĢme sürecinin dünyaya geldikten sonra insan 

hayatı boyunca devam etmesiyle birlikte etkilerinin en belirgin bir Ģekilde okul öncesi 

döneme denk gelen ilk çocukluk döneminde ortaya çıktığını ifade etmektedir. Temeline 

bakıldığı zaman sosyalleĢme, çocuğun ebeveyni ile kurduğu iliĢkide duygusal 

anlamdaki temasın çocuğun sosyal geliĢimi, duygusal geliĢimi ve özellikle hangi tür 

bağlanma biçimini yaĢadığıyla yakından iliĢkili görülmektedir (Denham, 1998; 

O‟Hagan ve Smith, 2004). 

GeliĢim süreci boyunca ebeveynler ve çocuklar birbirlerini karĢılıklı olarak 

etkileyerek bir tarafın tepki ve davranıĢları diğer tarafın tepki ve davranıĢını 

belirlediğinden çocukların sosyalleĢme sürecinde ebeveynlerinin davranıĢları ve 

çocuklara sergiledikleri tepkilerinin üzerinde önemle durulmaktadır (Gardiner ve 

Gander, 2015). 

2.2.2. Duygu SosyalleĢtirme Kavramı 

Okul öncesi döneminde olan bir çocuğun büyümesi sonucunda çevresine iliĢkin 

ilgilerinin artması ve duygusal alanda sosyalleĢmesinde belirgin değiĢiklikler olmaya 

baĢlamaktadır (Denham, 1998). Bu değiĢiklerle birlikte çocuğun duygu düzenleme gibi 

duygusal becerilerini kapsayan duygusal ve sosyal geliĢim alanı geliĢmektedir 

(Denham, 1998).  

Zahn-Waxler‟e (2010) göre, duygu sosyalleĢtirme aile ortamında baĢlar ve 

büyüme gerçekleĢtikçe ve çocuk aile dıĢında sosyal ortamlara katılmaya baĢladıkça 

geniĢlemektedir. Duygu sosyalleĢme sürecinde çocukları için en önemli belirleyici olan 

ebeveynler, duygusal ve sosyal yetkinlik kazanmada oldukça önemli role sahiptir 

(Southam-Gerow, 2014; Kaya-Bican ve SarıtaĢ-Atalar, 2017). Ġlk etapta ebeveynlerin 

olması ile birlikte daha sonra kardeĢ, akran, öğretmen ve diğer yetiĢkinlerin çocukların 

deneyimlediği duyguları, duyguların neden ve sonuçlarını, duyguları ifade etmesini ve 
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nasıl düzenlemesi gerektiğini öğretme üzerinde etki sahibi olduğu bilinmektedir 

(Eisenberg, Cumberland ve Spinrad, 1998; Eisenberg, Fabes ve Losoya, 1997). 

Duygusal geliĢim sürecinde çocukların duygular hakkında farkındalık sahibi olması 

çevrelerinde duygularla ilgili deneyim yaĢamalarıyla oluĢtuğundan ebeveynleriyle 

etkileĢimde oldukları süreçlerde ebeveynlerinin kızgınlık ve düĢmanca duygularını 

kontrol edemediğini gözlemleyen çocuklar olumsuz duygularıyla baĢ etmede güçlük 

yaĢayabilir ve ebeveynlerini model alarak iliĢkilerinde benzer davranıĢları 

sergileyebilirler (Bayhan ve Artan, 2007). Bu deneyimler yoluyla da duygularıyla nasıl 

baĢ edeceklerini öğrenerek bu edindikleri bilgileri çevresiyle kurduğu sosyal 

iliĢkilerinde kullanmaktadırlar (Berk, 2013). 

Son yıllarda bir kavram olarak alan yazında yer almaya baĢlayan duygu 

sosyalleĢtirme çocukların duygusal geliĢimlerinde duyguları anlama, deneyimleme, 

ifade etme ve deneyimlediği bu duygular ile baĢa çıkabilme becerilerinin edinmesi 

olarak tanımlanmaktadır (Eisenberg ve ark., 1998). Ebeveynin duygu sosyalleĢtirmesi 

çocukları olumsuz bir duygusal deneyim içindeyken anne babasının çocuğun 

deneyimlediği duyguya karĢılık olarak sergilediği davranıĢ ve iletiĢim biçimi olarak 

tanımlanmaktadır (Eisenberg, Fabes, Shepard, Guthrie, Murphy ve Reiser, 1999). 

Ebeveynlerin çocuklara yönelik sergiledikleri uyumlu ve uyumlu olmayan düĢünce ve 

davranıĢ biçimleri çocukların duygusal ve sosyal becerileri üzerinde etki sahibi 

olduğundan çocukların sosyalleĢmeleri üzerinde de önemli oldukları söylenebilmektedir 

(Denham, Mitchell-Copeland, Strandberg, Auerbach ve Blair, 1997; Gottman, Katz ve 

Hooven, 1996). Southam-Gerow‟a göre (2014) ise duygu sosyalleĢtirme çocukların 

hayatında önemli olan yetiĢkinlerin özellikle anne babaların çocukların yaĢadıkları 

olumsuz deneyimler karĢısında deneyimledikleri duygulara karĢılık olarak bilerek ya da 

bilmeyerek çocuğa duyu bilgisi ve düzenlemesi hakkında öğretici olduğu süreçtir.  

Günümüzde duygu sosyalleĢtirme süreci ebeveynlerin günlük yaĢamlarında 

kendi duygularını ifade etmesi ve çocuğun geçmiĢte yaĢanmıĢ olan ve duygusal içeriğe 

sahip olan diyaloglara Ģahit olması Ģeklinde dolaylı; çocukların anlık olarak yaĢadıkları 

ve özellikle olumsuz duyguları barındıran deneyimlerde ebeveynlerin çocuklarına 

yönelik sergiledikleri tepki ve iletiĢim biçimi Ģeklinde doğrudan olmak üzere iki Ģekilde 

gerçekleĢtiği ifade edilmektedir (Çorapçı, Aksan ve Yağmurlu, 2012; Denham, Bassett 

ve Wyatt, 2007). Ebeveynlerin çocuklarının duygularına tepki vererek, kendi 
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duygularını yaĢama biçimlerini göstererek model olma, çocuklarının duygularına 

rehberlik etme ve çocukların duygularını nasıl ifade edeceklerini öğretmeye çalıĢarak 

duygusal ifadeyi teĢvik etme gibi davranıĢlarının duygu sosyalleĢtirme kavramının 

temelini oluĢturduğu öne sürülmekte ve bu davranıĢların ebeveynlerin duygu odaklı 

davranıĢları olarak görülmektedir (Denham, 1998; Eisenberg ve ark., 1998; Kılıç, 

2014).  

 

2.2.3. Duygu SosyalleĢtirme Modelleri 

Alan yazında çocuk geliĢiminin duygu sosyalleĢtirme ile iliĢkisini inceleyen 

çalıĢmalarda birbirinden farklı modellerden bahsedilmektedir. Modeller incelendiğinde 

anne babaların çocuklarının duygusal deneyimlerine karĢı verdikleri davranıĢ 

biçimlerini (çocuğu rahatlatma, çocuğun duygu ifadesini teĢvik etme, duyguyu yansıtan 

deneyime iliĢkin açıklayıcı sözel ifadelerde bulunma, çocuğun duygusunu küçümseme 

veya cezalandırma vb.) içerdiği görülmektedir (Çorapçı, 2012). 

Denham’ın Gelişimsel Modeli: Duygu sosyalleĢtirme ile ilgili modeller 

incelendiğinde ilk olarak göze çarpan Denham‟ın (1998) geliĢimsel modelidir. 

GeliĢimsel model sosyal öğrenme kuramından etkilenmiĢ olup sosyal öğrenme 

kuramının mekanizmaları (model olma, tepki verme, duygu eğitmenliği) üzerine 

yapılandırılmıĢtır. Duygu sosyalleĢtirmenin 3 yönünü yansıtan bu mekanizmalar 

çocukların duygularını sosyalleĢtirenlerin kendi duygularını nasıl yansıttıkları (model 

olma); duygular hakkında çocuklara neler öğrettikleri (duygu koçluğu); baĢka kiĢilerin 

duygularına karĢı hangi tepkilerde bulundukları (tepki verme) ile ilgilidir (Denham, 

1998). Bu modele göre çocukların sosyalleĢme sürecinde sosyalleĢtiren konumunda yer 

alan ebeveynler oldukça önemli bir role sahiptir (Denham, 1998).  

Saarni’nin Duygusal Yetkinlik Modeli: Bir diğer duygu sosyalleĢtirme modeli 

olan Saarni‟nin (1990) duygusal yetkinlik modeli, anne babaların kendi duygularını 

anlaması ve uygun Ģekilde düzenlemesinin öneminin yanı sıra bu duyguları sağlıklı 

Ģekilde çocuklarına aktarmalarının üzerinde durmakta ve çocuklarının duygularına ceza 

ile karĢılık vermek ya da görmezden gelmek yerine duygusal yetkinliği destekleyici 

tepkiler vermelerini içermektedir (akt. Güven ve Erden, 2013). Özellikle okul öncesi 

dönemde önem kazanan bu beceri, çocukların olumlu ve olumsuz duyguları ile nasıl baĢ 
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edeceklerini ve duygularını nasıl ifade edecekleri üzerinde etkili olduğu için ciddi bir 

öneme sahiptir (Southam-Gerow, 2014). Bu model Denham‟ın modelindeki duygu 

koçluğu kavramını açıklamaya çalıĢan diğer bir deyiĢle çocukların duygularına sözel 

ifadelerle açıklama getirilmesini ve duygularını görmezden gelmeden, cezalandırmadan 

destekleyici tepkiler vermesini ifade eden bir modeldir (Baker ve ark., 2011).  

Eisenberg ve Arkadaşlarının Açıklayıcı Modeli: Eisenberg ve arkadaĢlarının 

(1998) ortaya koyduğu açıklayıcı modeli, duygu sosyalleĢtirmenin birçok faktörden 

etkilendiğini ifade eden daha kapsamlı ve çok yönlü bakıĢ açısını barındırmaktadır. 

Modele göre duygu sosyalleĢtirme anne-babanın çocuğun duygusuna yönelik sergilediği 

davranıĢlar; çocuğun yaĢ, cinsiyet gibi özellikleri; çocuğun otorite karĢısındaki tepkileri; 

anne-babanın değerleri, duygusallıkları, kendi duygularını ifade etme biçimleri, çocuk 

yetiĢtirme konusundaki düĢünceleri; çocuğun içinde bulunduğu ortam; kültür ve alt 

kültür özellikleri gibi faktörlerin etkisi altında oluĢmaktadır (Eisenberg ve ark., 1998). 

Modeldeki ebeveyn davranıĢları çocukların duyguyu ifade etmesini, duygusuyla ilgili 

davranıĢını kontrol edebilmesini, duygu düzenleme becerilerini kazanabilmesini, duygu 

düzenleme sürecini anlayabilmesini, çevresiyle iliĢki kurabilmesi gibi açılardan 

etkileyebilmektedir (Eisenberg ve ark., 1998). Açıklayıcı modelde yer alan faktörlerin 

yarattığı sonuçların birbirleri üzerinde de etki sahibi olduğu ifade edilmektedir ve birbiri 

ile karmaĢık iliĢkiler oluĢturan model ġekil 1‟de özetlenmiĢtir (Eisenberg ve ark., 1998):
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Çocuğun Özellikleri: 

YaĢ, 

Cinsiyet,  

Mizaç gibi. 

Anne-Baba Özellikleri: 

Cinsiyet,  

KiĢilik, 

Anne-Babalık Stilleri, 

Duygularla ilgili inançları 
Kültüre Ait Özellikler: 

Duygularla ilgili değerler 

ve normlar, 

Cinsiyete iliĢkin kalıp 
yargılar gibi. 

Ortama Ait Özellikler: 

Ortamdaki duygu düzeyi,  

Birine zarar verme 

potansiyeli gibi.  

Duygu Temelli Anne- Baba 

Uygulamaları: 

Çocuğun duygularına yönelik 

sergilenen davranıĢlar, 

Duyguların tartıĢılması,  

Duyguların ifade edilmesi gibi. 

 

Çocuğun 

Uyarılması 

 

Çocukla Ġlgili Elde Edilen Sonuçlar: 

Duygusal deneyimler,  

Duyguların ifade edilmesi, 

Belli durumlar için duyguların 

düzenlenmesi,  

Duygu düzenleme kapasitesilerin 

edinimi, 

Duygu ve düzenlemenin anlaĢılması,  

Duygulara karĢı duygusal duruĢu ve 

kendi duygularını ifade edebilmesi, 

Aile çocuk ilişkisinin kalitesi 

Sosyal DavranıĢ 

ve 

Sosyal Yeterlik

 

Aracı Faktörler: 

Çocuğun deneyimlediği duyguların türü ve yoğunluğu,  

Anne-babanın deneyimlediği duyguların türü ve yoğunluğu, 

Anne-babanın duygu ve davranıĢlarının içinde bulunduğu duruma uygunluğu, 

Çocuğun mizacı/kiĢiliği, 

Çocuğun cinsiyeti ve geliĢim düzeyi, 

Anne-babanın davranıĢlarındaki tutarlılık ve çeĢitlilik, 

Anne ve babanın iletiĢimindeki açıklığı, 

Çocuğun geliĢim düzeyine uygun anne baba davranıĢı, 

Anne-baba davranıĢının çocuğa yönelik olup olmadığı, 

Anne-baba davranıĢının proaktif veya reaktif olması gibi.  
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ġekil1. Eisenberg ve ark.‟nın (1998) duyguların sosyalleĢmesi ile ilgili “Açıklayıcı Modeli”. 
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2.2.4. Duygu SosyalleĢtirme DavranıĢları 

Çocuk geliĢiminde en fazla etkiye sahip olan faktörlerden biri ebeveynler ile 

çocukları arasındaki iliĢki ve bu iliĢkinin niteliği olarak ifade edilmektedir (Grolnick, 

Bridges ve Connel, 1996). Duygu sosyalleĢtirme sürecinde de ebeveyn ve çocuk iliĢkisi 

benzer etkiye sahip olduğunda, çocuklar anne ve babaların sözlü ya da sözsüz davranıĢ 

biçimleriyle sosyalleĢmektedir (Southam-Gerow, 2014; Eisenberg ve ark., 1998). 

Çocukların yaĢadıkları duygularda belli bir kontrole sahip olan anne ve babalar, 

çocuklarının olumsuz bir deneyim esnasında yaĢadığı duygulardan çocuğun 

kurtulmasına yardımcı olabilmektedir (Kopp, 1989; Thompson ve Meyer, 2007). 

Genel anlamıyla ele alındığında duygu sosyalleĢtirme kavramı anne ve babaların 

çocuklarının duygusal yaĢantıları, bu yaĢantılar esnasındaki duygularını ifade ediĢ 

biçimleri ve duyguları düzenlemeleri ile ilgili inanıĢ, amaç ve hedeflerini kapsadığı 

ifade edilmektedir (Eisenberg ve ark., 1998). Duygu sosyalleĢtirme davranıĢları 

denildiğinde çocuğun içinde bulunduğu durumda deneyimlediği duyguya yönelik anne- 

babasının sergilediği tepkileri ve anne-baba ile çocuk arasındaki iletiĢim biçimine iĢaret 

etmektedir (Çorapçı, 2012; Yağmurlu ve Altan, 2010). Bu doğrultuda araĢtırmacılar 

ebeveynlerin çocuğu duygusal anlamda sosyalleĢtirmesini sosyal öğrenme kuramının 

mekanizmalarından yola çıkarak; 

(a) ebeveynin çocuğa model olması (model olma),  

(b) ebeveynin çocuğun duyguları ile ilgili çocuğa rehberlik etmesi (duygu 

koçluğu) 

(c) çocuğun içinde bulunduğu duygusal durumda sergiledikleri durumsal tepkiler 

(durumsallık) Ģeklinde 3 baĢlık altında kategori etmiĢlerdir (Eisenberg ve ark.,1998; 

Eisenberg, Fabes, Schaller, Carlo ve Miller, 1991; Denham, 1998).  

Ebeveynin çocuğun duygusal sosyalleĢtirmesi sürecinde model olması, anne ve 

babanın kendi yaĢadıkları duyguları kasıtlı ya da kasıtsız olarak nasıl deneyimlediği ve 

bu duygularını nasıl ifade ettikleri ile ilgilidir (Denham, 1998). Anne babaların içinde 

bulunduğu duygular ve sergiledikleri duygusal tepkiler çocuğun sosyo-duygusal 

geliĢimi için kritik bir önem taĢımaktadır (Southam-Gerow, 2014). Çocuklar 
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bulundukları ortamlarda öncelikli olarak ebeveynlerini ve sonrasında diğer kiĢileri aktif 

bir Ģekilde gözlemleyerek duyguları, duyguların deneyimlere göre değiĢimini ve 

duyguların eyleme dönük nasıl ifade edildiğini model alıp bunları kendilerinin 

bulunduğu sosyal ortamlarda sergilemektedir (Denham, 2007; Yavuzer, 2011). Alan 

yazındaki bir çalıĢmada da çocuğun içinde bulunduğu ortamda çok sık olumsuz 

duyguların yaĢanması ve duygularını olumsuz bir Ģekilde yansıtan ebeveynlerinin 

olması çocukların diğerleri ile kurdukları iliĢkilerde duygularını uygun bir Ģekilde 

yansıtamamaları ile iliĢkili bulunmuĢtur (Valiente, Eisenberg, Shepard, Fabes, 

Cumberland, Losoya ve Spinrad, 2004). 

Duygu sosyalleĢtirme sürecinin bir diğer boyutu olan duygu koçluğu anne-

babanın çocuğun duygusunun ne olduğunu ona tanımlamasını, bu duyguya neden olan 

durumu ve sonuçları hakkında bilgi vermesini ve  deneyimlediği duygusunu nasıl ifade 

edip düzenleyeceği ile ilgili rehberlik etmesini içerdiğinden bu yolla çocuklar duyguları 

öğrenerek sosyal iliĢkilerinde kendi duygularını anlayıp düzenleyebilir duruma 

gelmektedir (Denham ve ark., 1997; Denham, 1998). Duygu koçluğu yapan anne 

babalar duygularla ilgili (hem kendi hem çocuklarının) farkındalık sahibi olup 

çocuklarıyla duygu hakkında sözel iletiĢim kurup çocukların olumsuz duygularını 

onlarla temas kurmak için fırsat olarak görmektedirler (Ramsden ve Hubbard, 2002). 

Bahsi geçen özelliklere sahip olmayan anne babalar çocukların duygularını kaygı 

unsuru olarak değerlendirerek görmezden gelir ya da redderler ve duygular hakkında 

konuĢmaktan kaçınarak çocukların dikkatini duygulardan uzaklaĢtırmaktadırlar 

(Gottman ve ark., 1996; Katz ve Gottman, 1995). Duygular hakkında konuĢabilen 

ebeveynlere sahip çocukların akranlarına göre empati düzeylerinin daha geliĢmiĢ olduğu 

(Denham ve Kochanoff, 2002; Denham ve Grout, 1992), duygularını 

düzenlemeyebilmede daha yeterli oldukları ifade edilmektedir (Garner, 2006). 

Santrock‟a göre (2014), duygularla ilgili rehberlik edebilen ebeveynlerin çocuklarının 

olumsuz duygusal yaĢantılarda kendilerini yatıĢtırma, duygu düzenleme becerisi 

konusunda daha yeterli iken duyguları reddeden ebeveynlerin çocuklarının rehberlik 

eden ebeveynlerin çocuklarına göre daha fazla davranıĢ problemleri sergiledikleri 

belirtilmektedir. Dunn, Brown ve Beardsall „ın gerçekleĢtirdiği araĢtırmaya (1991) göre 

de duygular hakkında konuĢan anne babaların çocuklarının duygu düzenleme becerileri 

ile ilgili daha yetkin olduğu öne sürülmektedir. 
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Duygu sosyalleĢtirmenin bir diğer boyutu olan durumsallık (contingency) 

ebeveynlerin çocukların duygularına verdikleri tepkileri ifade etmektedir (Schaffer, 

2004). Daha spesifik bir Ģekilde ele alındığında duygu sosyalleĢtirme tepkileri Altan-

Aytun, Yağmurlu ve Yavuz‟a göre (2012) özellikle çocuğun olumsuz durumlardayken 

yaĢadığı kızgınlık, üzüntü, korku gibi olumsuz olarak nitelendirilen duygulara karĢılık 

olarak ebeveynin sergilediği davranıĢlar olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda 

ebeveynlerin çocuklarına yönelik duygu sosyalleĢtirme tepkilerini inceleyen 

araĢtırmacılar sözü geçen tepkileri destekleyici ve destekleyici olmayan Ģeklinde iki 

kategori altında değerlendirmektedir. Destekleyici duygu sosyalleĢtirme tepkileri 

kategorisi altında olan ebeveyn tepkileri duygu odaklı tepkiler, duygu ifadesini 

kolaylaĢtıran tepkiler ve problem odaklı tepkiler olarak sınıflandırılır. Duygu odaklı 

tepkiler, olumsuz duygusal deneyim içinde olan çocuğun daha iyi hissetmesini 

sağlayabilecek davranıĢlar; duygu ifadesini kolaylaĢtıran tepkiler, çocuğun 

deneyimlediği duygusunu ifade etmesini desteklemesi ve ifade etmesi için aktif bir 

biçimde teĢvik etme; problem odaklı tepkiler ise duygusal olarak sıkıntıya neden olan 

sorunun giderilmesine yardımcı olma olarak tanımlanmaktadır. Destekleyici olmayan 

duygu sosyalleĢtirme tepkileri kategorisinde yer alan tepkiler de küçümseyici tepkiler, 

cezalandırıcı tepkiler ve ebeveynde sıkıntı Ģeklinde sınıflandırılmaktadır. Küçümseyici 

tepkiler, ebeveynin çocuğun içinde bulunduğu duygusal durumu ve sergilediği 

tepkilerin önemini azaltıcı davranıĢlar sergilemesi; cezalandırıcı tepkiler, ebeveynin 

çocuğun duygusal tepkileri üzerinde kontrol sağlayabilmek için sözel ya da fiziksel 

müdahale ile cezalandırması; ebeveynde sıkıntı ise çocuğun olumsuz duygular 

yaĢamasının ebeveyni olumsuz bir Ģekilde etkilemesi, kaygılı ya da üzgün hale 

getirmesi olarak tanımlanmaktadır (Fabes, Eisenberg ve Bernzweig, 1990; akt. Fabes, 

Poulin, Eisenberg ve Madden- Derdich, 2002; Yağmurlu ve Altan, 2010; Altan-Aytun, 

Yağmurlu ve Yavuz, 2012). Yapılan araĢtırmalarla olumsuz duygu sosyalleĢtirme 

tepkilerinin, çocuğun duygularını deneyimlemesinin önüne geçerek bastırmasına neden 

olduğundan duyguları kontrol etmesi için ihtiyacı olan durumsal ipuçlarını fark etmesini 

engelleyerek duygusal ve davranıĢsal sorunlara yol açtığı öne sürülmektedir (Garner, 

Dansmore ve Southam-Gerow, 2008; Güven ve Erden, 2013; McElwin, Halberstadt ve 

Volling, 2007). 
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2.2.5. Duygu SosyalleĢtirmeyi Etkileyen Faktörler 

Yapılan araĢtırmalar çerçevesinde duygu sosyalleĢtirmenin ebeveynlerin 

özellikleri, çocuğun özellikleri ve kültürel özellikler gibi faktörlerden etkilendiği öne 

sürülmektedir (Güven ve Erden, 2013).  

Duygu sosyalleĢtirme davranıĢlarının ebeveynlerin kiĢilik özellikleri (örn. 

Hughes ve Gullone, 2010), kendi duygu düzenleme becerileri ve duygularını ifade 

edebilme becerileri (örn. Bariola, Gullone ve Hughes, 2011; Hughes ve Gullone, 2010), 

ebeveynlerin kendi aralarındaki uyumu (örn. Wong, McElwain ve Halberstadt, 2009), 

psikopatolojileri (örn. Morris, Silk, Steinberg, Myers ve Robinson, 2007; Hunter, Katz, 

Shortt, Davis, Leve, Allen ve Sheeber, 2011), duygusal bilgi birikimi (meta-duygu 

felsefeleri) gibi ebeveyn özelliklerinden etkilenmektedir (Gottman ve ark. 1996). Duygu 

sosyalleĢtirme davranıĢlarının ebeveynler arasında farklılaĢıp farklılaĢmadığını 

inceleyen çalıĢmalarda anne ve babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının 

farklılaĢtığı, annelerin babalardan daha fazla duygu sosyalleĢtirme davranıĢlarını 

kullandığı ve babaların duygu sosyalleĢtirme davranıĢlarının çocuğun sergilediği 

duygusal tepkileri daha fazla yordadığı belirtilmektedir (Garside ve Klimes-Dougan, 

2002; Garner ve ark., 2008).  

Duygu sosyalleĢtirme sürecinde çocuğun özelliklerine bakılacak olunursa 

bağlanma biçimi (örn. Kochanska, Woodard, Kim, Koenig, Yoon ve Barry 2010), dil 

geliĢimi (örn. Stansbury ve Zimmerman, 1999), cinsiyeti (örn. Chaplin, Casey, Sinha ve 

Mayes, 2010), yaĢı (örn. Klimes-Dougan, Brand, Zahn-Waxler, Usher, Hastings, 

Kendziora ve Garside, 2007) gibi özelliklerle iliĢkili olduğu ifade edilmektedir. Bu 

konuda yapılan araĢtırmalarda Denham‟a göre (2007) çocuğun olumsuz tepkileri, bu 

tepkileri sürdürmedeki ısrarı da duygu sosyalleĢtirme sürecinde rol oynamaktadır.  

Duygu sosyalleĢtirme ile kültürün özellikleri arasında yürütülen çalıĢmalarda 

duygu sosyalleĢtirmenin kültürler arası farklılıklar göstermesinin nedeni olarak kültürün 

çocuğun özellikleri ile bağlantılı bir Ģekilde ebeveynlerin farklılaĢan yaklaĢımların, 
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kuĢaklar arası duygusal aktarımların, duyguların olumlu ve olumsuz olarak atfedildiği 

anlamların kültürlerde farklılaĢmasından kaynaklı olduğu ifade edilmektedir (Eisenberg 

ve ark., 1998; Friedlmeier, Çorapçı ve Cole, 2011).  

Bunların yanı sıra alan yazında duygu sosyalleĢtirmenin ailenin gelir düzeyi, 

eğitim düzeyi, aile içi yaĢanan çatıĢmalar gibi ailesel faktörlerden de etkilendiği ifade 

edilmektedir (Güven ve Erden, 2017). Shaffer, Suveg, Thomassin ve Bradbury‟e göre 

(2012) ise gelir düzeyi, eğitim düzeyi ve ailede bulunan psikopatoloji gibi durumların 

anne babaların üzerinde kaygı ve stres oluĢturmasından kaynaklı olarak ebeveynler 

olumsuz duygu sosyalleĢtirme davranıĢlarını daha fazla sergilemektedir.  

2.2.6. Duygu SosyalleĢtirme Tepkilerinin Çocuğa Etkileri 

Duygu sosyalleĢtirmenin çocuklar üzerinde önemli etkileri olduğu bilinmekle 

birlikte olumlu ve olumsuz duygu sosyalleĢtirme tepkilerinin çocukların üzerindeki 

etkilerinin farklılaĢtığı öne sürülmektedir (Cindioğlu, 2015). Güven ve Erden (2013) 

duygu sosyalleĢtirmede destekleyici davranıĢların çocuğun geliĢim alanlarında yararı, 

destekleyici olmayan davranıĢların ise geliĢim sürecini sekteye uğratıcı etkisi olduğunu 

ifade etmektedir. 

Ebeveynlerin sergilediği olumlu duygu sosyalleĢtirme tepkileri çocukların 

duygusal ifadeleri ve duygusal becerilerini olumlu etkilemektedir (Garner ve ark., 

2008). Çocuğun yaĢıtlarıyla iliĢkilerini ve çevresindeki diğer kiĢilerle uyumunu da 

etkilediği bilinen duygu sosyalleĢtirme çocuğu destekleyen olumlu duygu 

sosyalleĢtirme tepkileri ile çocuğun oyun sırasında arkadaĢları ile iletiĢim kurarken 

iĢbirliği ve paylaĢımda bulunması ile iliĢkili bulunmuĢtur (Eisenberg ve ark., 1999; 

Gottman ve ark. 1996). Root ve Shifter (2010) annelerin olumlu duygu sosyalleĢtirme 

davranıĢlarını sergilemesi çocuklarının, olumlu duygu sosyalleĢtirme davranıĢlarını 

sergilemeyen annelerin çocuklarına göre yeni dahil oldukları sosyal ortamlarda daha 

giriĢken olduğunu ifade etmektedir.  

Ebeveynlerin olumsuz duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile çocukların problem 

davranıĢları arasında da iliĢki olduğunu öne süren araĢtırmalarda olumsuz duygu 

sosyalleĢtirme davranıĢlarını sergileyen anne babaların çocuklarının daha fazla problem 

davranıĢlar sergilediği ifade edilmektedir (McElwain ve ark., 2007). Çocukların arkadaĢ 
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iliĢkileri üzerinde de etki sahibi olan duygu sosyalleĢtirme çok sık yoğun öfke ile tepki 

veren annelerin çocuklarının da arkadaĢlarına karĢı daha fazla öfke tepkisi sergilediği ve 

sosyal iliĢkilerde sorun yaĢadığı ifade edilmektedir (Warren ve Stifter, 2008; Zahn-

Waxler, 2010).Bunun yanı sıra alan yazında yapılan çalıĢmalarda olumsuz duygu 

sosyalleĢtirme ile çocuğun depresyonu arasındaki iliĢki incelendiğinde çocuklarının 

olumsuz duygusunu azarlama veya endiĢe ile karĢılık vermesinin çocuğun 

depresyonunu yordadığı ifade edilmektedir (Boucher, Lecours, Philippe ve Arseneault, 

2013). Anne ve babaların duygu sosyalleĢtirmeleri ile ilgili yapılan bir çalıĢmada 

destekleyici olmayan ve olumsuz bir Ģekilde sergilenen duygu sosyalleĢtirme 

davranıĢlarının çocukların olumsuz duyguları ile yakından iliĢkili olduğu 

söylenmektedir (Wong ve ark.,2009). 

Alan yazına bakıldığında duygu sosyalleĢtirmenin çocukların duygu düzenleme 

becerileri ile de yakından iliĢkili olduğunu gösteren araĢtırmalar bulunmaktadır (örn. 

Eisenberg, Fabes ve Murphy, 1996; Özen-Uyar, Yılmaz-Genç ve AktaĢ-Arnas, 2018). 

Southam-Gerow‟a göre (2014) ebeveynin olumlu duygu sosyalleĢtirme davranıĢları 

çocuklarının olumsuz duygusal deneyimlerinin daha azalmasına yardımcı olmaktadır 

çünkü, çocuk olumsuz bir deneyim esnasında ebeveyninin destek olan davranıĢları ile 

karĢı karĢıya kaldığında o anki olumsuz duygusunu yönetebilmede daha yetkin hale 

geldiğinden davranıĢ sorunlarını daha az yaĢamaktadır.  Olumlu duygu sosyalleĢtirme 

ile çocuklar duygularıyla baĢ ederken daha yetkin hale geldiğinde çevrelerindeki 

yaĢıtlarıyla ve yetiĢkinlerle daha uyumlu etkileĢime girmektedir (Baker ve ark., 2011; 

McElwain ve ark., 2007). 

Olumsuz duygu sosyalleĢtirme davranıĢlarının çocukların üzerinde etkisini 

inceleyen çalıĢmalarda çocuklarının duygularına öfke ile ya da ceza vererek yaklaĢan 

ebeveynlerin çocuklarının duygularını düzenleme konusunda aksaklık yaĢamalarının 

daha fazla olduğunu, olumsuz duygu sosyalleĢtirme davranıĢlarının çocukların duygu 

düzenleme geliĢimlerini sekteye uğrattığı ortaya konmuĢtur (Mirabile, Scaramella, 

Sohr-Preston ve Robison, 2009). Bunun nedeni olarak çocuklarının duygularına karĢılık 

eleĢtirel olan ya da önemsemeyen ebeveynlerin çocukları duygularını daha fazla 

bastırma eğiliminde olduklarından bu durum çocukların duygularını kontrol 

edebilmesinin önüne geçmekte ve duygularla ilgili ipuçlarını öğrenmesini engellemekte 

olduğu belirtilmektedir (Spinard, Stifter, Donelan-McCall ve Turner, 2004; Yağmurlu 
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ve Altan, 2010). Destekleyici duygu sosyalleĢtirme davranıĢlarının duyguyu 

anlamlandırmak ve içinde bulunduğu duygusal deneyimde çocuğa uygun davranıĢ 

sergilemesi için model oluĢturmasıyla ve gerektiğinde çocuğun baĢ etme ile ilgili 

giriĢimlerini takdir etmeyi içermesi ile zaman içinde duygu düzenleme becerilerine 

dönüĢmekte olduğu söylenmektedir (Eisenberg ve ark., 1999; Yağmurlu ve Altan, 

2010).  

2.3. Konu ile Ġlgili AraĢtırmalar 

AraĢtırmanın daha önceki bölümlerinde duygu düzenleme ve duygu 

sosyalleĢtirme alanyazını bilgilerine ayrı ayrı değinilmiĢtir. Bu kısımda konularla ilgili 

yurtiçi ve yurtdıĢında yürütülen bazı araĢtırmalara değinilecektir. 

2.3.1. Duygu Düzenleme ile Ġlgili AraĢtırmalar 

Duygu düzenleme ile ilgili yurtiçinde yapılan araĢtırmalara bakıldığında ġahin 

(2015), 70 kız 67 erkek olmak üzere 60-71 aylık 137 öğrenciyle yürüttüğü çalıĢmada 

çocukların duygu düzenleme becerilerinin bağlanma örüntülerinde farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını incelemiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre bağlanma örüntülerine göre 

duygu düzenleme becerileri arasında anlamlı farklılık olmakla birlikte güvenli bağlanan 

çocukların duygu düzenleme becerilerinin negatif veya kaçınmacı bağlanma durumu 

yaĢayan çocuklara göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 60-72 aylık okul öncesi 

çocuklarda bağlanma biçimleri ve duygu düzenleme becerileri arasındaki iliĢkiye 

baktıkları Ural, Güven, Sezer, Efe Azkeskin ve Yılmaz‟ın (2015) araĢtırmasında da yine 

benzer Ģekilde duygu düzenleme becerilerinin bağlanma biçimlerine göre farklılaĢtığı 

ortaya konmuĢtur. Güvenli bağlanma biçimini yaĢayan çocukların güvensiz bağlanma 

yaĢayan çocuklara göre duygu düzenleme becerilerinin daha yüksek olduğu 

bulunmuĢtur. 

Mizaç ve duygu düzenleme becerilerinin çocukların sosyal davranıĢları 

üzerindeki rolünü araĢtıran Arı ve Yaban‟ın (2016) araĢtırmasında 4-6 yaĢ aralığındaki 

çocuklarla çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmaya göre duygu düzenleme becerileri ile olumlu sosyal 

davranıĢlar ve saldırganlık arasında anlamlı düzeyde iliĢkinin olduğu duygu düzenleme 

beceri puanları yüksek olan çocukların açık saldırganlık davranıĢlarını daha az 
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sergilediği görülmüĢtür. Mizaç ve duygu düzenleme becerileri arasındaki iliĢkiye 

bakıldığında tepkisel olan çocukların duygu düzenleme konusunda daha az becerikli 

olduğu ve daha az sosyal davranıĢ sergilediği saptanmıĢtır. 

Kayhan Aktürk (2015) okul öncesi eğitimi almakta olan 880 okul öncesi öğrenci 

ile yürüttüğü araĢtırmada duygu düzenleme becerileri ile akran iliĢkileri arasındaki 

iliĢkiyi incelemektedir. AraĢtırma sonuçlarına göre duygu düzenleme becerileri ile 

akran iliĢkileri arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢ ve duygularını düzenlemekte 

zorlanan çocukların çekingen davranıĢın alt boyutlarından olan asosyal davranıĢ 

sergileme, dıĢlanma ve akranlarına karĢı korkulu-kaygılı davranıĢ sergileme davranıĢları 

göstermesinin yüksek olduğu bulunmuĢtur. AraĢtırma kapsamında ele alınan diğer 

değiĢkenlerden izlenen çizgi filmin türünde Ģiddet içerikli çizgi film izleyen çocukların 

duyguları düzenleyememe puanları daha yüksek; eğitici- öğretici çizgi film izleyen 

çocukların duyguları düzenleyememe puanları daha düĢük olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Kurbet‟in 2010 yılında okul öncesine devam etmekte olan 5-6 yaĢında 277 

çocuk ve annesiyle yürüttüğü çalıĢmada annelerinin empatik eğilim ve tutumları ile 

çocukların duygu düzenleme becerileri arasındaki iliĢkiye odaklanmaktadır. AraĢtırma 

sonucunda destekleyici tutum ve empatik eğilim sergileyen annelerin çocuklarının 

duygu düzenleme becerilerinin daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

Duygu düzenleme ile ilgili yurt dıĢında yürütülen çalıĢmalara bakıldığında da 

Cole, Dennis, Smith-Simon ve Cohen 2009 yılında yürüttüğü çalıĢmada okul öncesi 

dönem çocuklarının duygu düzenleme stratejilerini tanıma ve kullanmasını anlamaya 

çalıĢmakta ve duygu düzenleme stratejilerinin çocuğun yaĢı, mizacı, dil yeteneği ve 

annenin duygu sosyalleĢtirmesi ile iliĢkisini incelemektedir. ÇalıĢmada elde edilen 

sonuçlara göre öfke ile ilgili duygu düzenleme stratejilerinde 4 yaĢındaki çocuklar daha 

fazla strateji tanıyıp üretirken üzüntü ile ilgili duygusal deneyimlerde 3 ve 4 yaĢlar 

arasında sonuçlar benzer olmuĢtur. YaĢın duygu düzenleme stratejilerinde iliĢkisi dil 

geliĢimindeki farklılıklarla açıklanmıĢtır. Annenin duygu sosyalleĢtirme Ģekilleri de 

çocuğun öfke ile ilgili duygu düzenleme stratejileri ile iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. 

Morris, Silk, Morris, Steinberg, Aucoin ve Keyes'in (2011) yürüttüğü çalıĢmada 

ise duygu sosyalleĢmenin çocuğun duygu düzenlemesiyle iliĢkisine odaklanarak 

annenin duygu düzenleme strateji kullanımının anaokuluna giden çocukların öfke ve 
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üzüntü duygusal deneyimlerle arasındaki iliĢki annenin yarattığı hayal kırıklığına sebep 

olan bir gözlem sürecinde incelenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre annenin kullandığı 

yöntemler (dikkati yeniden odaklama, biliĢsel yeniden Ģekillendirme) çocuğun öfke ve 

üzüntü duygusunu daha az yoğun yaĢamasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra gözlem 

sırasında büyük çocuklar daha az üzüntü duygusu ifade etmekte ve dikkatin yeniden 

odaklanması daha büyük çocuklarda küçük çocuklara göre daha az baĢarılı olmaktadır. 

Sala, Pons ve Molina (2014) 3-6 yaĢlarındaki çocukların duygu içerikli 

hikayeleri tamamlama görevine dayanan prosedür ile duygu düzenleme stratejileri 

incelemeye çalıĢmaktadır. Kodlama sonucunda davranıĢ stratejileri, sosyal destek ve 

biliĢsel yeniden değerlendirme Ģeklinde ortaya çıkan duygu düzenleme stratejilerinde 

yaĢ ve cinsiyete göre farklılıklar saptanmaktadır. Sözel becerileri, sözel olmayan zeka 

ve duyguyu kavrama becerisi de belli yaĢlarda duygu düzenleme stratejileri ile iliĢki 

içinde olduğu bulunmuĢtur.  

Grazianoa, Calkins ve Keane (2011) anne davranıĢlarının 2-4.5 yaĢlarındaki 

çocukların duygu düzenleme stratejileri ve sürekli dikkat yeteneklerinin geliĢimindeki 

rolünü incelemiĢlerdir. Boylamsal olarak yürütülen çalıĢmada 2 yaĢındaki çocukların 

laboratuar ortamında anne- çocuk etkileĢimini, duygu düzenlemeyi ve sürekli 

dikkatlerini incelemek için oluĢturulan görevler sırasında video kaydı alınmıĢ, 4.5 

yaĢına geldiklerinde de tekrardan sürekli dikkatleri ölçülmüĢtür. AraĢtırma sonuçlarına 

göre 2 yaĢındaki çocukların yardım arama duygu düzenleme stratejilerini kullanması ile 

sürekli dikkatleri pozitif iliĢki içindeyken; çocukların kaçınma davranıĢları ve annenin 

yüksek düzeyde kontrol/müdahalecilik davranıĢı sürekli dikkat ile negatif iliĢkili 

bulunmuĢtur. Aynı zamanda 2 yaĢındaki çocukların yüksek düzeyde kendini rahatlatma 

duygu düzenleme strateji kullanımı ile düĢük düzeyde dikkat dağıtıcı duygu düzenleme 

strateji kullanımı sürekli dikkat ile negatif iliĢkide olması yüksek düzeyde anne 

yanıtlayıcılığı ile etkileĢi halinde bulunmuĢtur. 

Stansbury ve Sigman'ın (2000) yürüttüğü çalıĢmada çocukların duygu 

düzenleme stratejileri incelenmektedir. 3-4 yaĢlarındaki çocuklar ve birincil bakım 

verenleri (anne/baba) video kaydına alınan 2 kontrol altında olan hayal kırıklığına yol 

açan olaya katıldılar. Kodlamalar sonucunda rahatlatıcı davranıĢlar, araçsal davranıĢlar, 

dikkat dağıtıcı davranıĢlar ve biliĢselyeniden değerlendirme Ģeklinde 4 duygu 
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düzenleme stratejisi saptanmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre 3 yaĢındaki çocukların 4 

yaĢındakilere oranla daha fazla araçsal duygu düzenleme stratejileri kullandığı ve 

ebeveynleri incelendiğinde 3 yaĢındaki çocuğa sahip ebeveynlerinde de durumun benzer 

olduğu bulunmuĢtur. 3 yaĢındaki çocuklar hayal kırıklığına uğradıklarından biliĢsel 

yeniden değerlendirme dahil olmak üzere çeĢitli stratejiler kullandıkları görülmüĢtür. 

Buna ek olarak çocukların ve ebeveynlerin olumsuz duygu yaratan olayda kullandıkları 

stratejiler arasında anlamlı pozitif iliĢki bulunmuĢtur.  

Seo ve Lee (2008) çalıĢmalarında çocukların duygusal ifade ve düzenleme 

stratejileri ile anne tutumları ve annenin duygusal ifadeleri arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢtir. 3-5 yaĢları arasında çocukların düzenleme stratejilerinde cinsiyetler arası 

farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre kız çocuklarının erkek 

çocuklara göre daha olumlu bir Ģekilde düzenleme stratejileri kullandığı bulunmuĢtur. 

Çocukların yaĢlarının da düzenleme stratejilerinde farklılığa yol açtığı, küçük 

çocukların daha agresif ve sözel olmayan stratejiler kullandığı saptanmıĢtır. Bu 

sonuçlara ek olarak annelerin davranıĢlarında kısıtlayıcı ve kontrol edici davranıĢ 

arttığında çocukların daha az olumlu strateji kullandığı ve annelerin olumsuz duygu 

ifadeleri ile çocukların daha az olumlu stratejiler kullanmaları iliĢkili bulunmuĢtur. 

Silk, Shaw, Skuban, Oland ve Kovacs'ın (2006) çalıĢmasında depresyon 

deneyimi yaĢamıĢ annelerin çocukları ile daha önce hiç depresyon yaĢamamıĢ annelerin 

çocuklarının kullandığı duygu düzenleme stratejileri incelenmiĢtir. ÇalıĢmaya 4-7 yaĢ 

aralığında çocuğa sahip olan depresyon belirtisi gösteren (49) ve depresyon belirtisi 

göstermeyen (37) anneler katılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre depresyon belirtisi 

gösteren annelerin çocuklarının depresyon yaĢamamıĢ annelerin çocuklarına göre duygu 

düzenleme stratejileri farklılaĢmaktadır. Buna ek olarak depresyon belirtisi gösteren 

annelerin kız çocuklarının duygu düzenlemede pasif bekleme davranıĢını daha fazla, 

aktif dikkat dağıtma davranıĢını ise daha az sergileme eğiliminde oldukları görülmüĢtür.   

Herndon, Bailey, Shewark, Denham ve Bassett (2013) okul öncesi dönem 

çocuklarının duygu düzenleme ve duygusal ifade becerilerinin okula uyumlarında 

yordayıcı bir role sahip olup olmadığını araĢtırmıĢtır. 3-5 yaĢlarında okul öncesi dönem 

çocuklarla yürütülen çalıĢmada olumsuz duygu ifade etme düzeyi ile duygusal 
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düzenlemede güçlük yaĢama düzeylerinin çocukların okula uyumları negatif yönde 

anlamlı bir Ģekilde yordadığı bulunmuĢtur.   

 

2.3.2. Duygu SosyalleĢtirme ile Ġlgili AraĢtırmalar 

Duygu sosyalleĢtirme ile ilgili yurtiçinde yapılan araĢtırmalara bakıldığında 

Yağmurlu ve Altan 2010 yılında yürüttüğü çalıĢmada okul öncesi çocukların (ortalama 

62 ay) duygu düzenleme becerilerinde annelerinin duygu sosyalleĢtirmesinin ve 

çocukların mizacının rolü incelenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre çocuğun mizacının 

duygu düzenlemesiyle iliĢkide olduğu; çocuğun mizacının tepkisellik altı boyutu 

negatif, sebat alt boyutu ise pozitif yönde yordadığı bulunmuĢtur. Annenin 

duyarlılığının da çocuğun duygu düzenlemesinde anlamlı yordayıcısı olduğu 

saptanmıĢtır.  

Kılıç (2012) yürüttüğü çalıĢmada ise okul öncesi çocukların duyguları anlama 

becerileri ile annelerinin duygu sosyalleĢtirme davranıĢları arasındaki iliĢkiye 

odaklanmıĢtır. ÇalıĢmada elde edilen sonuçlara göre çocuk faktörlerinden yaĢ ve anne 

faktörlerinden öğrenim düzeyi, anne mesleği, gelir düzeyi gibi faktörlere göre 

çocukların duyguları anlama becerisi farklılaĢmamakta fakat destekleyici olmayan 

duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının bu faktörlere göre anlamlı düzeyde 

farklılaĢmaktadır. ÇalıĢmada çocukların duyguları anlama becerileri ile annenin duygu 

sosyalleĢtirme davranıĢları arasında iliĢki saptanmamıĢtır. 

Aydın (2010) çalıĢmasında annelerin kendi duygularını düzenleme becerileri, 

sosyo-ekonomik düzey ve sosyal bağlamın annelerin duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımında rolünü incelemiĢtir. 3-6 yaĢlar arasında çocuğa sahip anneleri seçerek 

oluĢturduğu örneklemiyle yürüttüğü çalıĢmasının sonuçlarına göre annelerin eğitim 

düzeyi kullandıkları duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları üzerinde anlamlı düzeyde bir 

role sahip olduğu; yüksek eğitim düzeyine sahip annelerin cezalandırma duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımını daha az kullandıkları ve çocukların duygularını ifade 

etmelerini daha çok cesaretlendirdikleri bulunmuĢtur. ÇalıĢmanın bir diğer sonuçları da 

annelerin kendi duygularını düzenlemeleri ile duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları iliĢkili 
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bulunmuĢ, kendi duygularını düzenlemede zorluk yaĢayan annelerin daha fazla olumsuz 

duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları kullandıkları saptanmıĢtır.  

Seçer (2017) çalıĢmasında annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile sosyal 

anlamda yetkin okul öncesi çocukların duygu düzenleme becerileri arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonuçlarında çocukların sosyal yetkinlik düzeylerine göre duygu 

düzenleme becerileri farklılaĢmasının yanı sıra annelerinin duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımları da çocukların duygu düzenleme becerilerinin anlamlı bir yordayıcısı 

konumunda yer aldığı bulunmuĢtur.  

Altan‟ın (2006) çalıĢmasında annelerinin duygu sosyalleĢtirmesinin ile 4-6 yaĢ 

dönemi çocukların mizaç özelliklerinin çocukların duygu düzenleme becerileri etkisini 

incelemiĢ olup araĢtırma sonuçlarına göre olumlu duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile 

sıcakkanlı mizaç özelliği arasındaki etkileĢimin çocukların duygu düzenleme becerisini 

yordadığı bulunmuĢtur. Tek olarak alındığında da olumlu ebeveyn davranıĢları 

sergileyen annelerin çocuklarının duygu düzenleme becerilerinin daha yüksek olduğu 

bulunmuĢtur. Sebatkarlık ve sıcakkanlılık mizaç özelliklerinin de çocuklarda duygu 

düzenleme becerilerini anlamlı bir Ģekilde yordadığı araĢtırma sonuçlarında yer 

almaktadır. 

Duygu sosyalleĢtirme ile ilgili yurtdıĢında yürütülen çalıĢmalara bakıldığında da 

Denham ve Grout 1992 yılında yürüttükleri çalıĢmada okul öncesi dönem çocuklarının 

(36-48 ay) duygusal yeterlilikleri ile annelerinin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları 

arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Boylamsal olarak yürütülen çalıĢmada anne ile çocuklar 

arasında etkileĢim kayıt altına alınmıĢ ve çocukların olumsuz duygusal yüz ifadelerinde 

kodlama yapılmıĢtır. ÇalıĢma sonuçlarına annenin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile 

çocukların duygusal yeterlilikleri arasında ve aile içinde duygusal ifadelerin olması ve 

çocukların duyguları anlama becerisi arasında anlamlı düzeyde iliĢkili olduğu 

bulunmuĢtur. 

Eisenberg ve Fabes'in (1994) yürüttüğü çalıĢmada ise 4-6 yaĢ okul öncesi 

çocuklarının duyguları anlama becerisi ile annelerinin duygu sosyalleĢtirme davranıĢları 

arasındaki iliĢkiye bakılmıĢtır. ÇalıĢma sonuçlarına göre anneler olumsuz duygusal 

deneyim esnasında çocuklarına problem odaklı tepki sergilemeleri çocukların daha 

yapıcı tepkiler sergilemeleri ile iliĢkili bulunmuĢtur. Buna ek olarak annelerin çocukları 
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ile etkileĢim halinde olması, yoğun olumsuz duygu deneyimlerken çocuklarına 

duygularla ilgili rehberlik etmesinin çocukların duygusal becerilerine katkı sağladığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Blair, Perry, O'Brien, Calkins, Keane ve Shanahan (2014) 5-10 yaĢ aralığında 3 

zaman diliminde ölçüm alınan boylamsal olarak yürütülen çalıĢmalarında annelerin 

duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının çocukların arkadaĢlık iliĢkilerini nasıl etkilediğini 

anlamaya çalıĢtıkları bir analiz modeli kullanmıĢlardır. ÇalıĢma sonuçlarına göre 

çocukları 5 yaĢındayken annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının çocuklardaki 

duygu düzenlemeleri üzerindeki etkileri ile çocukların 7 ve 10 yaĢlarındaki arkadaĢlık 

iliĢkilerinin kalitesi ile dolaylı olarak iliĢkili olduğu bulunmuĢtur.  

Wong ve arkadaĢlarının 2009 yılında yürüttüğü çalıĢmada ebeveynlerin duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile aile ve çocukların özellikleri arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. Sonuçlara göre ebeveynlerin destekleyici olmayan sosyalleĢtirme 

davranıĢları ile çocukların olumsuz duyguları arasında anlamlı iliĢki bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra çocukların özelliklerinden çocukların olumsuz duyguları yaĢamasının 

ve eĢlerin evlilik çatıĢmasının etkileĢimi annelerin olumsuz duygusal ifadeleri ile 

babaların destekleyici olmayan duygu sosyalleĢtirme davranıĢları ile yakından iliĢkili 

bulunmuĢtur. Çocukların olumsuz duyguları ile aile içinde yaĢanan çatıĢmalar negatif 

yönde anlamlı iliĢki içinde bulunmuĢtur. 
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BÖLÜM 3. YÖNTEM 

Bu bölümde araĢtırma modeli, araĢtırma grubu, veri toplama araçları, veli toplama 

süreci ve verilerin analiziyle ilgili bilgilere yer verilmiĢtir.  

3.1. AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırmada Edirne Ġli Merkez Ġlçesinde okul öncesi çocukların duygu 

düzenleme stratejileri ile anne ve babalarının duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları 

arasındaki iliĢkinin incelenmesi amaçlandığı için iliĢkisel tarama modeli kullanılmıĢtır. 

Tarama modellerinde araĢtırma konusu olan durum, kiĢi veya nesneler kendi Ģartları 

içinde oldukları gibi tanımlanmaya çalıĢılır ve herhangi bir Ģekilde değiĢtirme ya da 

etkileme amacı güdülmez (Karasar, 2009). Tarama modellerinden biri olan iliĢkisel 

tarama modeli iki veya daha fazla sayıda değiĢken arasında birlikte değiĢim olup 

olmadığını ve varsa söz konusu değiĢimin derecesini ortaya koymayı amaçlamaktadır 

(Karasar, 2009). Bu tür modellerde iliĢkilerin yorumlanması ve kestirilmesi mümkün 

hale gelmektedir (Karasar, 2009). ĠliĢkisel tarama modeli ile yürütülen bu araĢtırmanın 

bağımlı değiĢkeni okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejileri iken bağımsız 

değiĢkenleri anne ve babanın duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları olarak belirlenmiĢtir.  
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3.2. AraĢtırma Grubu 

AraĢtırma evrenini Edirne Ġli Merkez Ġlçesi‟nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

anaokuluna ve anasınıfına devam eden 5-6 yaĢ çocuklar, anneleri ve babalarından 

oluĢturmaktadır. 

AraĢtırma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Edirne Ġli Merkez 

Ġlçesi‟ndeki özel anaokulu, bağımsız anaokulu ve ilkokula bağlı anasınıfına devam 

eden, normal geliĢim gösteren, anne ve babası birlikte yaĢayan, herhangi bir psikiyatrik 

tanı almamıĢ 5-6 yaĢ 175 çocuk ve anne-babalarından (175 anne, 175 baba) 

oluĢmaktadır.  

Veri toplama araçları 191 çocuk ve anne-babalarına uygulanmıĢ fakat anne ve 

baba tarafından tam doldurulmayıp eksik veriler olması ve uç değer nedeniyle toplam 

16 takım veri analizlerde kullanılmamak üzere ayrılmıĢtır. Analizler 175 çocuk ve anne- 

babalarından elde edilen verilerle yürütülmüĢtür.  

AraĢtırma grubunun demografik özelliklerine iliĢkin bilgilere Tablo 1.‟de yer 

verilmiĢtir.  

Tablo 1. Araştırma Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin İstatistikler 

Demografik DeğiĢkenler (N=175) Grup F % 

Çocuğun Cinsiyeti Kız 

Erkek 

Toplam 

93 

82 

175 

53,1 

46,9 

100,0 

Çocuğun YaĢı 5 

6 

Toplam 

82 

93 

175 

46,9 

53,1 

100,0 

Doğum Sırası Ġlk Çocuk 

Ġkinci Çocuk ve Üstü 

Toplam 

118 

57 

175 

67,4 

32,6 

100,0 

Çocuğun KardeĢi Yok 

Var 

Toplam 

71 

104 

175 

40,6 

59,4 

100,0 

Annenin Eğitim Durumu Ön Lisans ve Altı 68 38,9 
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Lisans ve Üstü 

Toplam 

107 

175 

61,1 

100,0 

Babanın Eğitim Durumu Ön Lisans ve Altı 

Lisans ve Üstü 

Toplam 

66 

109 

175 

37,7 

62,3 

100,0 

Ailedeki Çocuk Sayısı 1 

2 ve üstü 

Toplam 

71 

104 

175 

40,6 

59,4 

100,0 

 

Tablo 1. incelendiğinde araĢtırma grubunu oluĢturan çocukların %53,1‟inin ( 

n=93) kız, %46,9‟unun (n=82) erkek olduğu görülmektedir. YaĢları bakımından 

incelendiğinde beĢ yaĢ çocukların araĢtırma grubunun %46,9‟unu (n= 82), altı yaĢ 

çocukların %53,1‟ ini (n=93) oluĢturduğu belirlenmiĢtir. AraĢtırma grubunu oluĢturan 

çocukların %40,6‟sının (n=71) kardeĢi yokken, %59,4‟ünün (n= 104) kardeĢi 

bulunmaktadır. Bu çocukların %67,4‟ü (n= 118) ilk çocuktur.  

AraĢtırma grubundaki annelerin yaĢları 23 ile 52 arasında değiĢtiği, yaĢ 

ortalamasının 32,35 olduğu (S= 5,37); babaların yaĢları ise 27 ile 55 arasında değiĢtiği 

ve yaĢ ortalamasının 35,03 olduğu belirlenmiĢtir (S= 5,43). Eğitim durumları 

incelendiğinde, annelerin %38,9‟unun (n=68) ön lisans ve altı mezunu, %61,1‟inin 

(n=107) lisans ve üstü mezunu olduğu görülmektedir. Babaların eğitim durumları 

incelendiğinde %37,7‟sinin (n=66) ön lisans ve altı mezunu, %62,3‟ünün (n=109) lisans 

ve üstü mezunu olduğu görülmektedir.  

Ailedeki çocuk sayısı değiĢkenine bakıldığında ise araĢtırma grubunun 

%40,6‟sını (n=71) tek çocuk, %59,4‟ünü (n=104) iki çocuk ve üstü çocuklu ailelerden 

oluĢtuğu görülmektedir. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Bu araĢtırma kapsamında araĢtırmaya katılacak olan grubu belirlemek amacıyla 

“Ebeveyn Onam Formu”; veri toplama sürecinde demografik bilgilere ulaĢmak 

amacıyla “KiĢisel Bilgi Formu”, okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejilerini 
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incelemek amacıyla “BeĢ-Altı YaĢ Çocukları Ġçin Duygu Düzenleme Stratejileri 

Ölçeği”, anne ve babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarını incelemek amacıyla 

“Çocukların Olumsuz Duyguları ile BaĢ Etme Ölçeği” kullanılmıĢtır. Veri toplama 

araçlarına yönelik ayrıntılı bilgilere aĢağıda yer almaktadır.  

3.3.1. Ebeveyn Onam Formu 

AraĢtırmaya katılacak olan araĢtırma grubu için araĢtırmacı tarafından 

oluĢturulmuĢ olan ebeveyn onam formu, araĢtırmanın kim tarafından yürütüldüğü, 

araĢtırmanın nedenini, amacını ve içeriğini açıklamak ve araĢtırmaya gönüllü katılım 

onayı sağlamak amacı ile hazırlanmıĢtır. Ebeveyn onam formunun içinde araĢtırmaya 

gönüllü katılım sağlayan anne babaların çocuklarıyla yürütülen çalıĢmanın sonrasında 

yüz yüze görüĢme olanağı sağlayacağı bilgisi verilmiĢtir. Ebeveyn onam formu 

araĢtırmaya katılan anne babalar tarafından doldurulmuĢtur.  

3.3.2. KiĢisel Bilgi Formu 

AraĢtırmacı tarafından hazırlanan kiĢisel bilgi formu çocuk ve anne babasına 

yönelik demografik bilgileri (çocuğun cinsiyeti, çocuğun herhangi bir geliĢimsel 

problemi olup olmadığı, çocuğun-annenin- babanın yaĢı, çocuğun kardeĢinin olup 

olmaması durumu, çocuğun ilk çocuk olup olmama durumu, anne ve babanın eğitim 

durumu, ailedeki çocuk sayısı) içermektedir. Formda kimlik bilgilerine dair sorular yer 

almamaktadır.  

3.3.3. BeĢ-Altı YaĢ Çocukları Ġçin Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği 

Gust (2014) tarafından geliĢtirilen Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği 3-6 yaĢ 

arasındaki çocukların duygu düzenleme stratejilerini değerlendirmek için geliĢtirilmiĢ 

olan ve bireysel olarak yüz yüze bir Ģekilde uygulanan bir ölçme aracıdır. Ölçek 

çocuğun duygu düzenleme stratejilerini etkililiğini anlama ve etkili duygu düzenleme 

stratejilerini oluĢturması Ģeklinde oluĢturulmuĢ 2 bölümden oluĢmaktadır. Korku, 

üzüntü ve öfke duygularını içinde barındıran toplam 6 tane ve kız-erkek ayrı 

uyarlamaları bulunan resimli hikâyeden meydana gelmektedir. Ġlk bölüm olan etkili 
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duygu düzenleme stratejilerinin anlaĢılmasından en az 0, en fazla 24; türetilen etkili 

davranıĢ stratejileri ve düĢünce stratejilerinden de en az 0 ve en fazla 6‟Ģar olmak üzere 

12 puan alınabilmektedir.  Ölçeğin tamamına bakıldığında ise en az 0, en fazla ise 36 

puan alınabilmekte ve ölçekten alınan toplam puan arttıkça, çocukların etkili duygu 

düzenleme stratejisi bilgisinde artıĢ olduğu anlaĢılmaktadır (Gust, 2014; akt. Ecirli ve 

Ogelman, 2015).  

Ecirli ve Ogelman (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan duygu düzenleme 

stratejileri ölçeğinin geçerlik çalıĢmaları sonucunda 5-6 yaĢ çocuklarına uygun 

olabileceği belirtilmiĢtir. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için yapılan korelasyon 

analizlerinde birinci bölümde yer alan sunulan etkili davranıĢ stratejileri ile sunulan 

düĢünce stratejileri arasında yüksek düzeyde olumlu yönde anlamlı iliĢki (r=.56, 

p<0.001) ve ikinci bölümde yer alan söylenilen etkili davranıĢ stratejileri ile söylenilen 

etkili düĢünce stratejileri arasında da yüksek düzeyde olumlu yönde anlamlı iliĢki 

(r=.48, p<0.001) bulunmuĢtur. Ölçeğin güvenirliğini tespit etmek amacıyla yapılan 

Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı sonucunda birinci bölümde sunulan etkili 

stratejilerde (24 madde) α=.75 ve ikinci bölümde söylenilen etkili stratejilerde (12 

madde) α= .70 olarak belirtilmiĢtir. Test tekrar test güvenirliğine bakıldığında da iki 

hafta arayla uygulanan ölçeklerin sonuçları arasındaki korelasyon katsayısı r=.81 

(p<.001) olarak bulunmuĢtur.  

AraĢtırma sürecinde ölçeklerden elde edilen Cronbach Alpha (α) güvenirlik 

katsayısının 0.60 ≤ α ≤ 0.80 olması ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu ifade 

etmektedir (Kalaycı, 2016). Ölçeğin bu çalıĢma için güvenirliği araĢtırılırken Cronbach 

Alpha iç tutarlılığına bakılmıĢtır. Ölçeğin genel güvenirlik katsayısı α=.69, 12 

maddeden oluĢan söylenilen etkili stratejilerin güvenirlik katsayısı α=.72 ve 24 

maddeden oluĢan sunulan etkili stratejilerin güvenirlik katsayısı α=.61 olduğu 

belirlenmiĢtir. 

3.3.4. Çocukların Olumsuz Duyguları ile BaĢ Etme Ölçeği 

Fabes, Eisenberg ve Bernzweig (1990) tarafından geliĢtirilen “Çocukların 

Olumsuz Duyguları Ġle BaĢa Çıkma Ölçeği (Coping with Children‟s Negative Emotions 

Scale)” çocukların yaĢadığı olumsuz duyguları (korku, kızgınlık, üzüntü, kaygı, utanma) 
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içeren 12 senaryodan oluĢmaktadır. Her senaryo için çocuğa gösterilen 6 farklı yaklaĢım 

yer almaktadır. Belirtilen 6 tepki, ölçeğin 6 alt ölçeğini oluĢturmaktadır. Bunlar 

ebeveynin çocukta olumsuz duyguya neden olan durumu çözmesi için çocuğa yardımcı 

olan eylemlerini kapsayan “Probleme odaklı tepkiler (Problem-Focused Reactions)”; 

ebeveynin çocuk duygusal anlamda uyarıldığı durumda çocuğun daha iyi hissetmesine 

yardımcı olan eylemlerini kapsayan “Duyguya odaklı tepkiler (Emotion-Focused 

Reactions)”; ebeveynin çocuğun duygusunu ifade etmesi için cesaretlendiren ve yardım 

edici eylemlerini kapsayan “TeĢvik eden tepkiler (Expressive Encouragement)”; 

çocuğun duygusal tepkisinin önemini azaltıcı ebeveyn tepkilerini kapsayan 

“Küçümseyici tepkiler (Minimization Reactions)”; çocuğun duygusal ifadesine karĢılık 

olarak sözel ya da fiziksel cezalarla yanıt veren ebeveyn tepkilerini kapsayan 

“Cezalandırıcı tepkiler (Punitive Reactions)”; çocuğunun içinde bulunduğu olumsuz 

duygusuna üzüntü ile karĢılık veren ebeveyn tepkilerini kapsayan “Ebeveynde Sıkıntı 

(Distress Reactions)” alt ölçekleridir. 12 senaryo da ebeveynler tarafından okunduktan 

sonra ilgili tepkileri ne sıklıkta kullanabileceğine iliĢkin doldurması istenir. Ölçekteki 

her bir madde 7‟li Likert tipinde puanlanmaktadır. Cronbach Alpha iç tutarlık 

katsayıları ise .69 ve .85 arasında yer almaktadır (akt. Fabes, Poulin, Eisenberg, 

Madden-Derdich, 2002).  

Yağmurlu ve Altan (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek 5li Likert tipi 

puanlanmaktadır (1= hiç böyle yapmam, 5= kesinlikle böyle yaparım). Altan-Aytun, 

Yağmurlu ve Yavuz (2012) tarafından 141 okul öncesi çocuğun annesiyle yapılan 

çalıĢmada geçerlik güvenirlik çalıĢmaları yapılmıĢtır. Güvenirlik analizi sonucunda 

Cronbach Alpha katsayılarının probleme odaklı tepkiler alt ölçeği için .813, duyguya 

odaklı tepkiler alt ölçeği için .842, teĢvik eden tepkiler alt ölçeği için .842, küçümseyici 

tepkiler alt ölçeği için .809, cezalandırıcı tepkiler alt ölçeği için .893 ve ebeveynde 

sıkıntı alt ölçeği için .616 Ģeklinde belirtilmiĢtir (Altan- Aytun vd., 2012).  

Yağmurlu ve Altan (2010), ebeveynde sıkıntı alt ölçeği için en sorunlu ve teorik 

önemi de en az alt ölçek olduğu için analize sokulmasının gerekmeyecebileceğini ifade 

etmiĢtir.  Altan (2006) tarafından yürütülen çalıĢmada ebeveynde sıkıntı alt ölçeği 

analiz dıĢı tutularak ebeveynin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları destekleyici (POT, 
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DOT, TET) ve destekleyici olmayan yaklaĢımlar (KT, CT) Ģeklinde ele alınmıĢtır. Bu 

gerekçeyle bu çalıĢmada da “ebeveynde sıkıntı” alt ölçeği analizler dıĢında bırakılmıĢtır.  

Alt ölçeklere iliĢkin maddeler Tablo 2.‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 2. Çocukların Olumsuz Duyguları ile Baş Etme Ölçeği Alt Ölçeklerine İlişkin 

Maddeler 

Alt Ölçek Maddeler 

Probleme Odaklı Tepki  1c, 2d, 3c, 4f. 5b, 6f, 7a, 8b, 9d, 10e, 11d, 

12a 

Duyguya Odaklı Tepki  1f, 2b, 3d, 4e, 5a, 6a, 7b, 8f, 9f, 10d, 11e, 

12c 

TeĢvik Eden Tepki  1e, 2e, 3e, 4b, 5f, 6e, 7f, 8a, 9a, 10c, 11f, 

12b 

Küçümseyici Tepki  1d, 2c, 3b, 4c, 5c, 6b, 7d, 8d, 9c, 10f, 11a, 

12f 

Cezalandırıcı Tepki  1b, 2f, 3f, 4a, 5d, 6d, 7e, 8e, 9e, 10b, 11c, 

12e 

Ebeveynde Sıkıntı 2ar, 3a, 5e, 6c, 7cr, 8b, 10a, 11b, 12d 

 

Bu araĢtırma için ölçeğin güvenirliği araĢtırılırken alt ölçeklerin anne ve baba 

formları için ayrı ayrı Cronbach Alfa iç tutarlılık (α) analizi yapılmıĢtır. Anne formları 

(n=175) için yapılan analizde “problem odaklı tepki” için güvenirlik katsayısı α= .71, 

“duygu odaklı tepki” için α= .76, “teĢvik eden tepki” için α= .85, “cezalandırıcı tepki” 

için α= .76,  “küçümseyici tepki” için α= .81 belirlenmiĢtir. Baba formları (n=175) için 

yapılan analizde “problem odaklı tepki” için güvenirlik katsayısı α=.76, “duygu odaklı 
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tepki” için α= .86, “teĢvik eden tepki” için α= .85, “cezalandırıcı tepki” için α= .81,  

“küçümseyici tepki” için α= .77 belirlenmiĢtir. Ölçeğin destekleyici tepkilerin 

güvenirlik katsayılarına bakıldığında anne tepkileri için α= .88, baba tepkileri için α= 

92; destekleyici olmayan tepkilerin güvenirlik katsayıları ise anne tepkileri için α= .84, 

baba tepkileri için α= .86 olarak bulunmuĢtur. Ölçeğin geneline iliĢkin güvenirlik 

katsayıları ise anne formları için α= .88, baba formları için α=.89 olarak hesaplanmıĢtır.  

3.4.  Veri Toplama Süreci 

Veri toplama süreci baĢlamadan önce ilk aĢamada araĢtırmada kullanılması 

planlanan veri toplama araçlarının kullanılması için araçları geliĢtiren/uyarlayan 

kiĢilerden izinler alınmıĢtır. Sonrasında tez önerisi ile Maltepe Üniversitesi Etik 

Kuruluna yapılan baĢvuru sonucunda 13.12.2018 tarihinde onay alınmıĢ olup 

araĢtırmanın etik açıdan uygun olduğuna karar verilmiĢtir.  Etik kuruldan alınan izinden 

sonra araĢtırmaya baĢlamadan önce Edirne Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nden ve 

sonrasında ilgili okul müdürlerinden okul öncesi kurumlarda uygulama yapmak için 

gerekli izinler alınmıĢtır. AraĢtırma Edirne Ġli Merkez Ġlçesine bağlı devlet okullarının 

anasınıflarında, bağımsız anaokullarında ve özel anaokullarında yürütülmüĢtür. Okullar 

ziyaret edilerek okul müdürlerine araĢtırmanın amacı anlatılmıĢtır. AraĢtırmanın 

yapılmasına fırsat veren okulların okul öncesi öğretmenleri ile iletiĢim kurulup 

araĢtırmanın sürecinden onlara da bahsedilmiĢtir. 5-6 yaĢ çocukların sayısı öğrenilerek 

öğretmenler aracılığı ile içinde ebeveyn onam formu ve anne babanın doldurması 

beklenen formlar zarf içinde öğretmenlere teslim edilmiĢtir. AraĢtırmaya katılmak 

isteyen anne babaların ölçekleri eksiksiz doldurulmuĢ bir Ģekilde ve onam formu 

imzalanmıĢ bir Ģekilde kapalı zarfta tekrar öğretmene teslim etmesi istenmiĢtir. Onam 

formunda ailelere araĢtırma ile ilgili verilmiĢ, ölçeklerden alınan tüm bilgilerin gizlilik 

ilkesi barındırdığı belirtilerek araĢtırmaya katılım gönüllülük esasına dayandırılmıĢtır.  

AraĢtırmada “Çocukların Olumsuz Duyguları Ġle BaĢ Etme Ölçeği”nin anne ve 

baba tarafından ayrı ayrı doldurulmuĢtur. Belli bir süre sonunda anne babaların geri 

gönderdiği zarflar araĢtırmacı tarafından teslim alınarak araĢtırmaya katılmak isteyen 

çocukların listesi oluĢturulmuĢtur. “BeĢ-Altı YaĢ Çocukları Ġçin Duygu Düzenleme 

Stratejileri Ölçeği” her çocuk için bireysel ve yüz yüze Ģekilde araĢtırmacı tarafından 
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uygulanmıĢtır. Uygulama yapılmadan önce araĢtırmaya katılmasına izin verilen 

çocukların olduğu sınıflarda çocukların araĢtırmacıyı yabancı olarak algılayıp uygulama 

öncesinde tedirgin olmaması için araĢtırmacı sınıflarda belli bir süre zaman geçirmiĢtir. 

Ġzin verilen çocuklarla uygulama yapılmadan önce okul tarafından uygun görülen 

saatlerde ve sessiz bir ortamda, çocukların sınıf içindeki iĢleyiĢlerini aksatmayacak 

Ģekilde araĢtırmacı tarafından yüz yüze ve bire bir uygulama yapılmıĢtır. Uygulama her 

bir çocukla ortalama 30-35 dk sürmüĢtür. Uygulama için gönüllü olmayan çocuklara 

uygulama yapılmamıĢtır. Uygulama sonrasında çocuğa teĢekkür edilerek sınıfına geri 

götürülmüĢtür. 

Uygulama sonrasında onam formunda belirtildiği gibi görüĢme talebi isteyen 

anne/babalarla kurumun uygun gördüğü ortam ve saatlerde araĢtırmacı tarafından 

randevu oluĢturarak ortalama 30 dk süren görüĢmeler planlanmıĢtır. GörüĢme içeriğinde 

anne, baba ve çocuğa iliĢkin kiĢisel bilgi formları doldurulmuĢ, anne/babaların süreçle 

ilgili merak ettikleri konularda geri bildirimler verilmiĢtir. 

Toplamda 195 anne baba araĢtırmaya katılmak için onay vermiĢ, 4 çocuk 

katılmak istemediği için uygulama yapılmamıĢtır. 191 uygulamadan verilerin 

düzenlenmesi aĢamasında 16 tanesi analizlerden çıkarılmıĢtır. Analizler 175 anne, baba, 

çocuk verisi ile yürütülmüĢtür. Uygulamalar sonunda önceden fark edilmeyen sonradan 

hatalı ya da eksik doldurulduğu tespit edilen formlar araĢtırmaya dahil edilmemiĢtir.  

3.5. Verilerin Analizi  

AraĢtırma kapsamındaki uygulamalar tamamlandıktan sonra araĢtırma sürecinde 

kullanılan veri toplama araçları ile elde edilen veriler sosyal bilimler için kullanılan 

istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiĢtir.  

AraĢtırmanın ön analiz aĢamasında kayıp veriler incelenmiĢ, uç değerler 

belirlenmiĢtir. Bu doğrultuda kullanılan veri toplama araçlarında eksik doldurulan 

madde sayısının kabul edilme sınırı %5 Ģeklinde ifade edilmektedir (Tabacknick ve 

Fidell, 2001). Yapılan kayıp veri analizleri sonucunda Çocukların Olumsuz Duyguları 

ile BaĢ Etme Ölçeğinin anne ve baba formları için toplam 13 form, yanıtsız bırakılan 

maddeler olduğu için çalıĢma grubuna dahil edilmemiĢtir. Kayıp değerler incelendikten 

sonra uç değerlerin var olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. DeğiĢkenlere iliĢkin uç değer 
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gösterdiği belirlenen 3 katılımcı da analizler öncesinde çıkarılarak analizler 175 veri seti 

(Nçocuk= 175; Nanne=175;Nbaba=175) üzerinden yürütülmüĢtür.  

Uç değer incelenmesinden sonra verilerin normal dağılım varsayımını sağlayıp 

sağlamadığını belirlemek amacıyla çarpıklık ve basıklık katsayılarına bakılmıĢtır. 

Çarpıklık ve basıklık katsayı değerlerinin -1,00; +1,00 aralığında olması ile dağılımın 

normal dağılımdan aĢırı sapma göstermediğini yansıtmaktadır (Çokluk, ġekercioğlu ve 

Büyüköztürk, 2018). Tablo 3. incelendiğinde kullanılan ölçekler ve alt boyutlarına 

iliĢkin çarpıklık ve basıklık katsayılarının -1,00 ve +1,00 aralığında olduğu için 

puanların normal dağılım varsayımını sağladığı görülmektedir.  

Tablo 3. Kullanılan Veri Toplama Araçlarından Elde Edilen Puanların Çarpıklık ve 

Basıklık Katsayıları (N=175) 

 ÇOCUK 

Ölçekler ve Alt Boyutlar Çarpıklık Basıklık 

DDSÖ -,166 -,131 

Söylenen Etkili 

Stratejiler 

-,606 -,396 

Sunulan Etkili Stratejiler ,179 -,613 

 ANNE BABA 

 Çarpıklık Basıklık Çarpıklık Basıklık 

Problem Odaklı Tepkiler -,676 ,804 -,745 ,810 

Duygu Odaklı Tepkiler -,578 -,274 -,881 ,250 

TeĢvik Eden Tepkiler -,389 -,190 -,325 -,522 

Küçümseyici Tepkiler ,199 -,184 ,242 ,312 

Cezalandırıcı Tepkiler ,933 ,298 ,968 ,109 

Destekleyici Tepkiler -,471 ,411 -,638 ,066 

D. Olmayan Tepkiler ,413 ,122 ,241 -,118 

ÇODBÖ -,174 ,184 -,110 -,012 

Not: DDSÖ: Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği 

ÇODBÖ: Çocukların Olumsuz Duyguları ile BaĢ Etme Ölçeği 
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AraĢtırma grubunun (çocuk, anne, baba) demografik özelliklerine ait istatistikler 

(frekans ve yüzde dağılımları) hesaplanmıĢtır (Tablo 1.). Okul öncesi çocuklara ait 

Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği ve alt boyutları; anne ve babalara ait Çocukların 

Olumsuz Duyguları ile BaĢ Etme Ölçeği ve alt boyut puanlarına iliĢkin betimleyici 

istatistikler (x , ss, minimum ve maksimum) hesaplanmıĢtır (Tablo 4.; Tablo 5.; Tablo 

6.). Yapılan analizlerde kullanılan anlamlılık değeri olarak minimum 0,05 düzeyi kabul 

edilmiĢtir.  

AraĢtırmada demografik değiĢkenler arasında farklılaĢma olup olmadığını 

belirlemek için homojen (Levene Testi) ve normallik (çarpıklık-basıklık) varsayımını 

karĢılayan gruplarda Bağımsız Gruplar t Testi yapılmıĢtır. Homojen dağılım ve 

normallik varsayımının sağlanmadığı gruplarda ise non-parametrik Mann Whitney-U 

testi uygulanmıĢtır.  

AraĢtırmada duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının çocuğun ve ebeveynin 

cinsiyetine göre farklılaĢma olup olmadığını incelemek amacıyla Çok DeğiĢkenli 

Varyans Analizi (MANOVA) uygulanmıĢtır. Tek yönlü MANOVA kategorik olan bir 

bağımsız değiĢkenin birden fazla sürekli bağımlı değiĢkene etki ettiği; iki yönlü 

MANOVA ise iki kategorik bağımsız değiĢkenin birden fazla sürekli bağımlı değiĢkene 

etkisinin araĢtırıldığı durumlarda kullanılmaktadır (Kalaycı, 2017). MANOVA‟ya 

baĢvurmadan önce her bir grup arasındaki farklılıklara her bağımlı değiĢken için ayrı 

ayrı ele alıp ANOVA ile farklılıkları incelemek daha mantıklı gibi görünse de alan 

yazında ayrı ayrı yürütülecek olan bu analizlerin bazı olumsuzlukları içerdiği 

belirtilmektedir. Ġlk olarak analiz yürütülen bağımlı değiĢken sayısı arttıkça her hipotez 

testine karıĢan 1. Tip hata (α) düzeyi artmasıdır (Can, 2019). Diğer istenmeyen durum 

ise her bir bağımlı değiĢken için ilerletilen ANOVA ile bağımlı değiĢkenler ayrı ayrı 

değerlendirildiği için bağımlı değiĢkenler arasında bir iliĢki varsa söz konusu olabilecek 

etkileĢim gözden kaçırılabilecektir (Can, 2019). Bir diğer olumsuzluk ise ANOVA 

sadece bir bağımlı değiĢken için gruplar arası farklılıkları değerlendirebilirken birden 

fazla değiĢkenin aynı anda iĢe koĢulması bağımlı değiĢkenlerin farklı kombinasyonlarını 

da mümkün kılar hale gelmektedir. Bu sebeplerden dolayı her bir bağımlı değiĢken 

(anne-babaların destekleyici tepkileri, anne-babaların destekleyici olmayan tepkileri) 

için ayrı ayrı ANOVA yerine tek bir analiz ile olumsuzlukları azaltmak amacıyla 

MANOVA tercih edilmiĢtir.  
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Regresyon analizi öncesinde bağımsız değiĢkenler ile bağımlı değiĢken 

arasındaki iliĢkiyi görmek ve regresyon analizine sadece bağımlı değiĢkenle iliĢkisi olan 

değiĢkenleri dahil etmek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi 

yapılmıĢtır. Sonrasında anlamlı düzeyde iliĢkisi olan değiĢkenlerin yordayıcı iliĢkisini 

belirlemek için Basit Doğrusal Regresyon ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi 

yapmaya karar verilmiĢtir. Çoklu doğrusal regresyon analizi öncesinde varsayımların 

sağlanıp sağlanmadığı test edilmiĢtir. Çoklu normallik ve uç değerler için Mahalanobis 

uzaklık katsayısı incelenmiĢ, varsayımın sağladığı görülmüĢtür. Çoklu bağlantı 

probleminin olup olmadığını belirlemek için VIF (varyans artıĢ faktörü), CI (durum 

indeksi) ve tolerans değerlerine bakılmıĢtır. Çoklu bağlantı olmaması için VIF değerinin 

.10‟dan küçük; CI değerinin .30‟dan küçük ve tolerans değerinin .10‟dan büyük olması 

gerekmekte (Çokluk, ġekercioğlu ve Büyüköztürk, 2018) ve araĢtırmada oluĢturulan 

çoklu regresyon modeli için VIF değerlerinin, CI değerlerinin ve tolerans değerlerinin 

bu kriteri sağladığı görülmektedir. Çoklu regresyon analizi için gerekli görülen 

otokorelasyon varsayımını değerlendirmek için Durbin-Watson katsayı değerleri 

incelenmiĢtir. Durbin-Watson katsayı değerleri 0 ile 4 arasında değiĢmekte olup 1,5 ve 

2,5 arasında olması beklenmektedir (Kalaycı, 2017). Bu araĢtırma için yapılmak istenen 

çoklu regresyon analizi için Durbin-Watson katsayı değeri 2,198 bulunmuĢtur. Bu 

bilgilerden hareketle regresyon analizi öncesi varsayımların sağlandığı görülmüĢtür.  
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BÖLÜM 4. BULGULAR 

AraĢtırmanın bu bölümünde, okul öncesi çocukların duygu düzenleme 

stratejilerine yönelik yürütülen analizler sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir. 

AraĢtırmanın bağımsız değiĢkenini anne babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarına 

ait elde edilen puanlar, bağımlı değiĢkenini okul öncesi çocukların duygu düzenleme 

stratejilerine ait aldıkları puanlar oluĢturmaktadır. Bulgular bölümünde ilk olarak veri 

toplama araçlarına ait betimleyici analiz bulguları; daha sonra araĢtırmanın amacı 

bölümünde verilen araĢtırma soru sırasına uygun Ģekilde uygulanan analiz bulgularına 

yer verilmiĢtir. 

4.1. Veri Toplama Araçlarına ĠliĢkin Betimleyici Ġstatistikler 

AraĢtırmada okul öncesi çocukların Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği ve alt 

boyutlarına iliĢkin ortalama (x ), standart sapma (ss), minimum ve maksimum değerleri 

Tablo 4.‟de özetlenmiĢtir. 

Tablo 4. Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği ve Alt Boyutları için Betimleyici İstatistikler 

(N=175) 

 x  Ss Minimum Maksimum 

DDSÖ 24,47 3,905 15,0 33,0 

Sunulan Etkili Stratejiler 19,55 2,731 12,0 24,0 

Söylenen Etkili Stratejiler 4,93 2,498 0,0 11,0 

 

Tablo 4. incelendiğinde, çocukların duygu düzenleme stratejileri ölçeğinden 

aldıkları puanların aritmetik ortalaması (x ) 24,47, standart sapması (ss) 3,905 olarak 

hesaplandığı görülmektedir. Ölçeğin sunulan etkili stratejiler alt boyundan alınan 

puanların aritmetik ortalaması (x ) 19,55, standart sapması (ss) 2,731; söylenen etkili 

stratejiler alt boyutundan alınan puanların aritmetik ortalaması (x ) 4,93, standart 

sapması (ss) 2,498 olarak bulunmuĢtur.  

Okul öncesi çocukların anne ve babalarından ayrı ayrı elde edilen Çocukların 

Olumsuz Duyguları ile BaĢ Etme Ölçeği ve alt boyutlarına iliĢkin ortalama (x ), standart 
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sapma (ss),  minimum ve maksimum değerleri, çarpıklık ve basıklık değerleri anne 

formları için Tablo 5.‟te, baba formları için Tablo 6.‟da gösterilmiĢtir.  

Tablo 5. Annelere Ait Çocukların Olumsuz Duyguları ile Baş Etme Ölçeği ve Alt 

Boyutları için Betimleyici İstatistikler (N=175) 

                                                                ANNE 

 x  Ss Minimum Maksimum 

Problem Odaklı Tepkiler 50,51 4,832 33,0 60,0 

Duygu Odaklı Tepkiler 52,07 5,330 35,0 60,0 

TeĢvik Eden Tepkiler 44,04 8,774 16,0 60,0 

Küçümseyici Tepkiler 29,57 7,988 13,0 52,0 

Cezalandırıcı Tepkiler 18,35 5,325 12,0 34,0 

Destekleyici Tepkiler 146,61 15,394 99,0 180,0 

D. Olmayan Tepkiler 47,92 11,401 25,0 80,0 

ÇODBÖ 194,53 21,248 133,0 260,0 

 

Tablo 5. incelendiğinde, annelerin problem odaklı tepkiler alt boyutundan 

aldıkları puanların aritmetik ortalamaları (x ) 50,51, standart sapması (ss) 4,832; duygu 

odaklı tepkiler alt boyutundan aldıkları puanların aritmetik ortalaması (x ) 52, 07, 

standart sapması (ss) 5,33; teĢvik eden tepkiler alt boyutundan aldıkları puanların 

aritmetik ortalaması (x ) 44,04, standart sapması (ss) 8,774; küçümseyici tepkiler alt 

boyundan aldıkları puanların aritmetik ortalaması (x ) 29,57, standart sapması (ss) 7,988; 

cezalandırıcı tepkiler alt boyutundan aldıkları puanların aritmetik ortalaması (x ) 18,35, 

standart sapması (ss) 5,325 olarak hesaplandığı görülmektedir. Annelerin destekleyici 

tepkilerinin aritmetik ortalaması (x ) 146, 61, standart sapması (ss) 15,394; destekleyici 

olmayan tepkilerinin aritmetik ortalaması (x ) 47,92, standart sapması (ss) 11,401 olarak 

hesaplanmıĢtır.  

Tablo 6. Çocukların Olumsuz Duyguları ile Baş Etme Ölçeği ve Alt Boyutları için 

Betimleyici İstatistikler (N=175) 

                                                                BABA 

 x  Ss Minimum Maksimum 

Problem Odaklı Tepkiler 49,94 5,359 32,0 60,0 
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Duygu Odaklı Tepkiler 52,08 5,654 35,0 60,0 

TeĢvik Eden Tepkiler 42,03 8,705 17,0 60,0 

Küçümseyici Tepkiler 31,86 7,730 14,0 60,0 

Cezalandırıcı Tepkiler 18,78 5,850 12,0 34,0 

Destekleyici Tepkiler 144,05 17,005 95,0 175,0 

D. Olmayan Tepkiler 50,65 11,842 26,0 90,0 

ÇODBÖ 194,70 21,899 136,0 258,0 

 

Tablo 6. incelendiğinde, babaların problem odaklı tepkiler alt boyutundan 

aldıkları puanların aritmetik ortalamaları (x ) 49,94, standart sapması (ss) 5,359; duygu 

odaklı tepkiler alt boyutundan aldıkları puanların aritmetik ortalaması (x ) 52, 08, 

standart sapması (ss) 5,654; teĢvik eden tepkiler alt boyutundan aldıkları puanların 

aritmetik ortalaması (x ) 42,03, standart sapması (ss) 8,705; küçümseyici tepkiler alt 

boyundan aldıkları puanların aritmetik ortalaması (x ) 31,86, standart sapması (ss) 7,730; 

cezalandırıcı tepkiler alt boyutundan aldıkları puanların aritmetik ortalaması (x ) 18,78, 

standart sapması (ss) 5,850 olarak hesaplandığı görülmektedir. Babaların destekleyici 

tepkilerinin aritmetik ortalaması (x ) 144,05, standart sapması (ss) 17,005; destekleyici 

olmayan tepkilerinin aritmetik ortalaması (x ) 50,65, standart sapması (ss) 11,842 olarak 

hesaplanmıĢtır. 

4.2. AraĢtırma Sorularına Yönelik Bulgular 

4.2.1. Okul Öncesi Çocukların Demografik DeğiĢkenlerine Göre Çocukların Duygu 

Düzenleme Stratejilerinin Ġncelenmesi  

AraĢtırmada okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejilerinin çocuğun 

cinsiyetine, yaĢına, doğum sırasına ve kardeĢinin olup olmama durumuna göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek amacıyla yapılan Bağımsız Gruplar t Testi 

sonuçları Tablo 7., Tablo 8., Tablo 9. ve Tablo 10 ‟da verilmiĢtir. 
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Tablo 7. Okul Öncesi Çocukların Duygu Düzenleme Strateji Ölçeği Toplam Puan, Sunulan 

Etkili Stratejiler Alt Boyutu ve Söylenen Etkili Stratejiler Alt Boyutu Puanlarının Çocuğun 

Cinsiyetine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları 

 Çocuğun 

Cinsiyeti 

 

N 

 

x  

 

ss 

 

t 

 

Sd 

 

P 

DDSÖ Kız 93 25,25 3,729 2,845 173 ,005* 

Erkek 82 23,60 3,937 

Sunulan Etkili Stratejiler Kız 93 19,88 2,574 1,729 173 ,086 

Erkek 82 19,17 2,867 

Söylenen Etkili Stratejiler Kız 93 5,37 2,453 2,518 173 ,013* 

Erkek 82 4,43 2,470 

Not: *p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

      

Tablo 7. incelendiğinde, duygu düzenleme strateji ölçeği ve alt boyutlarının 

çocuğun cinsiyetine göre karĢılaĢtırılması için yapılan Bağımsız Gruplar t Testi 

sonucunda DDSÖ Toplam (t=2,845; p<0,05) ve söylenen etkili stratejiler alt boyutunda 

(t=2,518; p<0,05) anlamlı düzeyde farklılaĢtığı görülmektedir. DDSÖ Toplam ( x kız= 

25,25; x erkek=23,60) ve söylenen etkili stratejiler alt boyutu (x kız = 5,37; x erkek= 4,43) 

puanlarında cinsiyetler arası gözlemlenen farkta kız çocukların duygu düzenleme 

stratejileri toplam puanlarının erkek çocuklarına göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

Sunulan etkili stratejiler alt boyutunda çocuğun cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık 

olmadığı, puanların birbirlerine çok benzer olduğu gözlenmiĢtir (x kız = 19,88; x erkek= 

19,17). 

Tablo 8. Okul Öncesi Çocukların Duygu Düzenleme Strateji Ölçeği Toplam Puan, Sunulan 

Etkili Stratejiler Alt Boyutu ve Söylenen Etkili Stratejiler Alt Boyutu Puanlarının Çocuğun 

Yaşına Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları 

 Çocuğun 

YaĢı 

 

N 

 

x  

 

ss 

 

t 

 

Sd 

 

P 

DDSÖ 5 yaĢ 82 23,90 3,572 -1,831 173 ,069 

6 yaĢ 93 24,98 4,131 

Sunulan Etkili Stratejiler 5 yaĢ 82 18,96 2,778 -2,710 173 ,007* 

6 yaĢ 93 20,06 2,595 
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Söylenen Etkili Stratejiler 5 yaĢ 82 4,94 2,213 ,066 173 ,947 

6 yaĢ 93 4,91 2,737 

Not: *p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Tablo 8. incelendiğinde, duygu düzenleme strateji ölçeği ve alt boyutlarının 

çocuğun yaĢına göre karĢılaĢtırılması için yapılan Bağımsız Gruplar t Testi sonucunda 

sadece sunulan etkili stratejiler alt boyutunda (t=-2,710; p<0,05) anlamlı düzeyde 

farklılaĢtığı görülmektedir. Sunulan etkili stratejiler alt boyutu puanlarında yaĢlar 

arasında gözlemlenen farkta 6 yaĢ çocukların sunulan etkili strateji alt boyut puanlarının 

5 yaĢındakilere göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur (x 5 yaĢ= 18,96; x 6 yaĢ=20,06). 

DDSÖ Toplam (x 5 yaĢ= 23,90; x 6 yaĢ=24,98) ve söylenen etkili stratejiler alt boyutunda 

(x 5 yaĢ= 4,94; x 6 yaĢ=4,91) çocuğun yaĢına göre anlamlı bir farklılık olmadığı, grupların 

puan ortalamalarının birbirlerine yakın olduğu gözlenmiĢtir. 

Tablo 9. Okul Öncesi Çocukların Duygu Düzenleme Strateji Ölçeği Toplam Puan, Sunulan 

Etkili Stratejiler Alt Boyutu ve Söylenen Etkili Stratejiler Alt Boyutu Puanlarının Doğum 

Sırasına Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları 

 Doğum Sırası N x  Ss t Sd P 

DDSÖ Ġlk Çocuk 118 24,71 3,923 1,159 173 ,248 

Ġkinci ve Üstü 57 23,98 3,857 

Sunulan Etkili Stratejiler Ġlk Çocuk 118 19,68 2,798 ,901 173 ,369 

Ġkinci ve Üstü 57 19,28 2,590 

Söylenen Etkili Stratejiler Ġlk Çocuk 118 5,03 2,562 ,823 173 ,411 

Ġkinci ve Üstü 57 4,70 2,368 

Not: *p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Tablo 9. incelendiğinde, duygu düzenleme strateji ölçeği ve alt boyutlarının 

çocuğun doğum sırasına göre karĢılaĢtırılması için yapılan Bağımsız Gruplar t Testi 

sonucunda duygu düzenleme stratejiler toplam ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılık 

göstermediği görülmektedir (p>0,05).  DDSÖ Toplam (x ilk çocuk=24,71; x ikinci ve 

üstü=23,98), sunulan etkili stratejiler (x ilk çocuk=19,68; x ikinci ve üstü=19,28) ve söylenen 

etkili stratejiler alt boyutlarında (x ilk çocuk=5,03; x ikinci ve üstü=4,70) çocuğun doğum 
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sırasına göre oluĢan grupların puan ortalamarının birbirine oldukça yakın düzeyde 

olduğu gözlenmiĢtir. 

Tablo 10. Okul Öncesi Çocukların Duygu Düzenleme Strateji Ölçeği Toplam Puan, 

Sunulan Etkili Stratejiler Alt Boyutu ve Söylenen Etkili Stratejiler Alt Boyutu Puanlarının 

Kardeşinin Olma Durumuna Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Bağımsız Gruplar t 

Testi Sonuçları 

 KardeĢinin 

Olma 

Durumu 

 

N 

 

x  

 

Ss 

 

T 

 

Sd 

 

P 

DDSÖ Yok 71 24,27 3,753 -,577 173 ,564 

Var 104 24,62 4,018 

Sunulan Etkili Stratejiler Yok 71 19,59 2,611 ,172 173 ,864 

Var 104 19,52 2,821 

Söylenen Etkili Stratejiler Yok 71 4,68 2,365 -1,093 173 ,276 

Var 104 5,10 2,583 

Not: *p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Tablo 10. incelendiğinde, duygu düzenleme strateji ölçeği ve alt boyutlarının 

çocuğun kardeĢinin olma durumuna göre karĢılaĢtırılması için yapılan Bağımsız Gruplar 

t Testi sonucunda duygu düzenleme stratejiler toplam ve alt boyutlarında anlamlı bir 

farklılık olmadığı görülmektedir (p>0,05).  DDSÖ Toplam (x yok=24,27; x var=24,62), 

sunulan etkili stratejiler (x yok=19,59; x var=19,52) ve söylenen etkili stratejiler alt 

boyutlarında (x yok=4,68; x var=5,10) çocuğun doğum sırasına göre oluĢan grupların puan 

ortalamarının birbirine oldukça yakın düzeyde olduğu gözlenmiĢtir. 

4.2.2. ÇeĢitli Demografik DeğiĢkenlerine Göre Annelerin Duygu SosyalleĢtirme 

YaklaĢımlarının Ġncelenmesi 

AraĢtırmada annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının çocuğun 

cinsiyetine, yaĢına, ailenin sahip olduğu çocuk sayısına ve annenin eğitim düzeyine göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek amacıyla yapılan analizler ve sonuçları Tablo 

11., Tablo 12., Tablo 13., Tablo 14. ve Tablo 15.‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 11. Annelerin Duygu Sosyalleştirme Yaklaşımlarının Çocuğun Cinsiyetine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları 

 Çocuğun 

Cinsiyeti 

 

N 

 

x  

 

ss 

 

T 

 

Sd 

 

P 

Problem Odaklı 

Tepkiler 

Kız 93 50,45 5,079 -,156 173 ,876 

Erkek 82 50,57 4,566 

Duygu Odaklı Tepkiler Kız 93 52,10 5,339 ,069 173 ,945 

Erkek 82 52,04 5,354 

TeĢvik Eden Tepkiler Kız 93 44,42 8,813 ,614 173 ,540 

Erkek 82 43,60 8,763 

Küçümseyici Tepkiler Kız 93 28,61 8,429 -1,710 173 ,089 

Erkek 82 30,67 7,355 

Cezalandırıcı Tepkiler Kız 93 18,09 4,747 -,694 173 ,489 

Erkek 82 18,65 5,928 

Not: *p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Tablo 11‟de görüldüğü üzere, annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaımlarının 

çocuğun cinsiyetine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için Bağımsız Gruplar 

t Testi yapılmıĢtır. Yapılan analiz sonuçlarına göre duygu sosyalleĢtirmenin hiçbir alt 

boyutunda çocuğun cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir 

(p>0,05).  Problem Odaklı Tepkiler alt boyutu için, x kız =50,45; x erkek=50,57; duygu 

odaklı tepkiler alt boyutu için grup ortalamaları, x kız =52,10; x erkek=52,04; teĢvik eden 

tepkiler alt boyutu için grup ortalamaları, x kız =44,42; x erkek=43,60; küçümseyici tepkiler 

alt boyutu için grup ortalamaları, x kız =28,61; x erkek=30,67; cezalandırıcı tepkiler alt 

boyutu için ortalamaları, x kız =18,09; x erkek=18,65 Ģeklinde birbirine yakın olduğu 

gözlenmiĢtir.   

AraĢtırmada annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının çocuğun yaĢına 

göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemeden önce yapılan normallik analizinde duygu 

odaklı tepkiler, teĢvik eden tepkiler ve küçümseyici tepkiler alt boyutları için normallik 

varsayımı sağlandığı için Bağımsız Gruplar t Testi; problem odaklı tepkiler ve 

cezalandırıcı tepkiler alt boyutları için normallik varsayımı sağlanmadığı için Mann 

Whitney U Testi ile analiz gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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Tablo 12. Annelerin Duygu Sosyalleştirme Yaklaşımlarının Çocuğun Yaşına Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları 

 Çocuğun 

YaĢı 

 

N 

 

x  

 

Ss 

 

T 

 

Sd 

 

P 

Duygu Odaklı Tepkiler 5 yaĢ 82 51,53 5,582 -1,265 173 ,208 

6 yaĢ 93 52,55 5,081 

TeĢvik Eden Tepkiler 5 yaĢ 82 43,79 9,197 -,358 173 ,721 

6 yaĢ 93 44,26 8,427 

Küçümseyici Tepkiler 5 yaĢ 82 29,58 8,263 ,019 173 ,985 

6 yaĢ 93 29,56 7,782 

Not: *p<0,05 düzeyde anlamlıdır. 

 

Tablo 13. Annelerin Duygu Sosyalleştirme Yaklaşımlarının Çocuğun Yaşına Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Çocuğun 

YaĢı 

 

N 

 

x sıra 

 

∑sıra 

 

U 

 

Z 

 

P 

Problem Odaklı 

Tepkiler 

5 yaĢ 82 86,77 7115,00 3712,00 -,303 ,762 

6 yaĢ 93 89,09 8285,00 

Cezalandırıcı 

Tepkiler 

5 yaĢ 82 96,07 7877,50 3151,50 -1,984 ,047 

6 yaĢ 93 80,89 7522,50 

Not: *p<0,05 

 

Annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarından duygu odaklı tepkiler, teĢvik 

eden tepkiler ve küçümseyici tepkiler alt boyutlarının çocuğun yaĢına göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını belirlemek için yapılan Bağımsız Gruplar t Testi sonuçları Tablo 

12‟de gösterilmiĢtir. Analiz sonucuna göre duygu odaklı tepkiler, teĢvik eden tepkiler ve 

küçümseyici tepkiler alt boyutlarında çocuğun yaĢına göre anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiĢtir (p>0,05). Duygu odaklı tepkiler alt boyutu için grup ortalamaları, x 5 

yaĢ=51,53; x 6 yaĢ=52,55; teĢvik eden tepkiler alt boyutu için grup ortalamaları, x 5 

yaĢ=43,79; x 6 yaĢ=44,26; küçümseyici tepkiler alt boyutu için grup ortalamaları, x 5 

yaĢ=29,58; x 6 yaĢ=29,56 Ģeklinde birbirine yakın olduğu gözlenmiĢtir.   
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Annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarından problem odaklı tepkiler ve 

cezalandırıcı tepkiler alt boyutlarının çocuğun yaĢına göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını 

belirlemek için yapılan non-parametrik Mann Whitney U Testi sonuçları Tablo 13‟te 

gösterilmiĢtir. Analiz sonucuna göre annelerin problem odaklı tepkiler alt boyutu 

çocuğun yaĢına göre anlamlı farklılık göstermezken (p>0,05); cezalandırıcı tepkiler alt 

boyut puanları çocuğun yaĢına göre anlamlı farklılık göstermektedir (U: 3151,50; 

p<0,05). Annelerin cezalandırıcı tepkiler alt boyutunun puanlarında 5 yaĢındaki 

çocukların 6 yaĢındaki çocukların annelerine göre cezalandırıcı tepkiler alt boyutu 

puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuĢtur (x 5 yaĢ= 96,07; x 6 yaĢ=80,89). 

Annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının ailedeki çocuk sayısına göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemeden önce yapılan normallik analizinde normallik 

varsayımı sağlandığı için Bağımsız Gruplar t Testi ile analiz gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tablo 14. Annelerin Duygu Sosyalleştirme Yaklaşımlarının Ailedeki Çocuk Sayısına Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları 

 Ailedeki 

Çocuk 

Sayısı 

 

N 

 

x  

 

Ss 

 

T 

 

Sd 

 

P 

Problem Odaklı 

Tepkiler 

1 71 50,90 4,060 ,897 173 ,019* 

2 ve üstü 104 50,24 5,296 

Duygu Odaklı Tepkiler 1 71 53,20 4,556 2,350 173 ,008** 

2 ve üstü 104 51,30 5,692 

TeĢvik Eden Tepkiler 1 71 43,99 8,677 -,056 173 ,275 

2 ve üstü 104 44,07 8,880 

Küçümseyici Tepkiler 1 71 28,89 7,476 -,928 173 ,570 

2 ve üstü 104 30,03 8,322 

Cezalandırıcı Tepkiler 1 71 17,51 5,025 -1,737 173 ,698 

2 ve üstü 104 18,92 5,469 

Not: *p<0,05 düzeyinde; **p<0,01 düzeyince anlamlıdır. 

 

Tablo 14‟te görüldüğü üzere, annelerin problem odaklı tepkiler ve duygu odaklı 

tepkiler alt boyutunda ailedeki çocuk sayısına göre anlamlı farklılık gözlenirken 
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(t=,897; p<0,05; t=2,350; p<0,01); duygu sosyalleĢtirmenin diğer alt boyutlarında 

anlamlı farklılık gözlenmemektedir (p>0,05). Annelerin problem odaklı tepki alt boyut 

puanlarında ailedeki çocuk sayısına göre gözlemlenen farkta 1 çocuğa sahip annelerin 

problem odaklı tepki puanlarının 2 ve üzeri çocuğa sahip annelere göre daha yüksek 

olduğu bulunmuĢtur (x 1çocuk=50,90; x 2veüstüçocuk=50,24). Annelerin duygu odaklı tepkiler 

alt boyut puanlarında ailedeki çocuk sayısına göre gözlemlenen farkta 1 çocuğa sahip 

annelerin duygu odaklı tepki puanlarının 2 ve üzeri çocuğa sahip annelere göre daha 

yüksek olduğu saptanmıĢtır (x 1çocuk=53,20; x 2veüstüçocuk=51,30). Annelerin teĢvik eden 

tepkiler, küçümseyici tepkiler ve cezalandırıcı tepkiler alt boyut puanlarının gruplar 

arasında birbirine yakın olduğu gözlenmiĢtir. 

AraĢtırmada annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının annenin eğitim 

durumuna göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemeden önce yapılan normallik 

analizinde duygu sosyalleĢtirmenin tüm alt boyutlarında normallik varsayımı 

sağlanmadığı için Mann Whitney-U Testi ile analiz gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tablo 15. Annelerin Duygu Sosyalleştirme Yaklaşımlarının Annenin Eğitim Düzeyine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Annenin Eğitim 

Düzeyi 

 

N 

 

x sıra 

 

∑sıra 

 

U 

 

Z 

 

P 

Problem Odaklı 

Tepkiler 

Ön Lisans ve Altı 68 78,40 5331,0 2985,0 -2,003 ,045* 

Lisans ve Üstü  107 94,10 10069,0 

Duyguya Odaklı 

Tepkiler 

Ön Lisans ve Altı  68 74,31 5053,0 2707,0 -2,856 

 

,004** 

Lisans ve Üstü  107 96,70 10347,0 

TeĢvik Eden 

Tepkiler 

Ön Lisans ve Altı  68 78,46 5335,5 2989,5 -1,987 ,047* 

Lisans ve Üstü 107 94,06 10064,5    

Küçümseyici 

Tepkiler 

Ön Lisans ve Altı 68 96,77 6579,5 2699,5 -2,875 ,004** 

Lisans ve Üstü 107 74,20 7939,5    

Cezalandırıcı 

Tepkiler 

Ön Lisans ve Altı 68 91,97 6254,0 3368,0 -,829 ,407 

Lisans ve Üstü 107 85,48 9146,0    

Not: *p<0,05; **p<0,01 düzeyinde anlamlıdır. 
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Annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının anennin eğitim düzeyine göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için yapılan non-parametrik Mann Whitney-U 

Testi sonuçları Tablo 15.‟de gösterilmiĢtir. Analiz sonucuna göre annelerin cezalandırıcı 

tepkiler alt boyutu puanları annenin eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). Buna karĢın annenin problem odaklı tepkiler (U=2985,00; 

p<0,05), duygu odaklı tepkiler (U=2707,00; p<0,01), teĢvik eden tepkiler (U=2989,50; 

p<0,05) ve küçümseyici tepkiler (U=2699,50; p<0,01) alt boyutları puanları annenin 

eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Lisans ve üstü mezun olan 

annelerin problem odaklı tepkiler, duyguya odaklı tepkiler, teĢvik eden tepkiler 

puanlarının ön lisans ve altı mezunu annelere göre daha yüksek; küçümseyici tepkiler 

puanlarının daha düĢük olduğu bulunmuĢtur.       

4.2.3. ÇeĢitli Demografik DeğiĢkenlerine Göre Babaların Duygu SosyalleĢtirme 

YaklaĢımlarının Ġncelenmesi 

AraĢtırmada babaların duygu sosyalleĢtirme çocuğun cinsiyetine, yaĢına, ailenin 

sahip olduğu çocuk sayısına ve babanın eğitim düzeyine göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını belirlemek amacıyla yapılan analizler ve sonuçları Tablo 16., Tablo 

17., Tablo 18. ve Tablo 19.‟da verilmiĢtir. 

Tablo 16. Babaların Duygu Sosyalleştirme Yaklaşımlarının Çocuğun Cinsiyetine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları 

 Çocuğun 

Cinsiyeti 

 

N 

 

x  

 

Ss 

 

T 

 

Sd 

 

P 

Problem Odaklı Tepkiler Kız 93 50,24 5,958 ,814 173 ,417 

Erkek 82 49,59 4,597 

Duygu Odaklı Tepkiler Kız 93 52,13 5,884 ,116 173 ,908 

Erkek 82 52,03 5,417 

TeĢvik Eden Tepkiler Kız 93 43,10 8,641 1,747 173 ,082 

Erkek 82 40,81 8,668 

Küçümseyici Tepkiler Kız 93 31,02 7,248 -

1,561 

173 ,120 

Erkek 82 32,84 8,179 

Cezalandırıcı Tepkiler Kız 93 18,16 5,634 - 173 ,135 
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Erkek 82 19,48 6,043 1,500 

Not: *p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Tablo 16.‟da görüldüğü üzere, babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının 

çocuğun cinsiyetine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için Bağımsız Gruplar 

t Testi yapılmıĢtır. Yapılan analiz sonuçlarına göre duygu sosyalleĢtirmenin hiçbir alt 

boyutunda çocuğun cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir 

(p>0,05).  Problem Odaklı Tepkiler alt boyutu için, x kız =50,24; x erkek=49,59; duygu 

odaklı tepkiler alt boyutu için grup ortalamaları, x kız =52,13; x erkek=52,03; teĢvik eden 

tepkiler alt boyutu için grup ortalamaları, x kız =43,10; x erkek=40,81; küçümseyici tepkiler 

alt boyutu için grup ortalamaları, x kız =31,02; x erkek=32,84; cezalandırıcı tepkiler alt 

boyutu için ortalamaları, x kız =18,16; x erkek=19,48 Ģeklinde birbirine yakın olduğu 

gözlenmiĢtir.   

Tablo 17. Babaların Duygu Sosyalleştirme Yaklaşımlarının Çocuğun Yaşına Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları 

 Çocuğun 

YaĢı 

 

N 

 

x  

 

Ss 

 

T 

 

Sd 

 

P 

Problem Odaklı Tepkiler 5 yaĢ 82 49,40 5,922 -1,261 173 ,209 

6 yaĢ 93 50,42 4,790 

Duygu Odaklı Tepkiler 5 yaĢ 82 51,78 6,071 -,658 173 ,511 

6 yaĢ 93 52,34 5,278 

TeĢvik Eden Tepkiler 5 yaĢ 82 41,75 8,669 -,400 173 ,689 

6 yaĢ 93 42,28 8,775 

Küçümseyici Tepkiler 5 yaĢ 82 32,29 7,838 ,672 173 ,502 

6 yaĢ 93 31,51 7,656 

Cezalandırıcı Tepkiler 5 yaĢ 82 19,36 5,887 1,241 173 ,216 

6 yaĢ 93 18,26 5,800 

Not: *p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının çocuğun yaĢına göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını belirlemek için yapılan Bağımsız Gruplar t Testi sonuçları Tablo 
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17.‟de gösterilmiĢtir. Yapılan analiz sonuçlarına göre duygu sosyalleĢtirmenin hiçbir alt 

boyutunda çocuğun yaĢına göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (p>0,05). 

Problem odaklı tepkiler alt boyutu için grup ortalamaları, x 5 yaĢ=49,40; x 6 yaĢ=50,42; 

duygu odaklı tepkiler alt boyutu için grup ortalamaları, x 5 yaĢ=51,78; x 6 yaĢ=52,34; teĢvik 

eden tepkiler alt boyutu için grup ortalamaları, x 5 yaĢ=41,75; x 6 yaĢ=42,28; küçümseyici 

tepkiler alt boyutu için grup ortalamaları, x 5 yaĢ=32,29; x 6 yaĢ=31,51; cezalandırıcı 

tepkiler alt boyutu için grup ortalamaları, , x 5 yaĢ=19,36; x 6 yaĢ=18,26 Ģeklinde birbirine 

yakın olduğu gözlenmiĢtir.   

Tablo 18. Babaların Duygu Sosyalleştirme Yaklaşımlarının Ailedeki Çocuk Sayısına Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları 

 Ailedeki 

Çocuk 

Sayısı 

 

N 

 

x  

 

ss 

 

T 

 

Sd 

 

P 

Problem Odaklı 

Tepkiler 

1 71 49,71 4,783 -,473 173 ,096 

 2 ve üstü 104 50,10 5,736 

Duygu Odaklı Tepkiler 1 71 51,81 5,592 -,515 173 ,681 

 2 ve üstü 104 52,26 5,716 

TeĢvik Eden Tepkiler 1 71 40,91 7,743 -1,410 173 ,053 

 2 ve üstü 104 42,79 9,263 

Küçümseyici Tepkiler 1 71 32,23 7,923 ,507 173 ,243 

 2 ve üstü 104 31,63 7,624 

Cezalandırıcı Tepkiler 1 71 18,65 6,093 -,235 173 ,504 

2 ve üstü 104 18,86 5,706 

Not: *p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Tablo 18‟de görüldüğü üzere, babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının 

ailedeki çocuk sayısına göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için Bağımsız 

Gruplar t Testi yapılmıĢtır. Analiz sonucuna göre babaların duygu sosyalleĢtirmenin 

hiçbir alt boyutunda ailedeki çocuk sayısına göre anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmektedir (p>0,05).  
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AraĢtırmada babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının babanın eğitim 

durumuna göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemeden önce yapılan normallik 

analizinde duygu sosyalleĢtirmenin tüm alt boyutlarında normallik varsayımı 

sağlanmadığı için Mann Whitney-U Testi ile analiz gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tablo 19. Babaların Duygu Sosyalleştirme Yaklaşımlarının Babanın Eğitim Düzeyine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Babanın Eğitim 

Düzeyi 

 

N 

 

x sıra 

 

∑sıra 

 

U 

 

Z 

 

P 

Problem Odaklı 

Tepkiler 

Ön Lisans ve Altı 66 72,54 4787,5 2576,5 -3,147 

 

,002** 

Lisans ve Üstü  109 97,36 10612,5 

Duyguya Odaklı 

Tepkiler 

Ön Lisans ve Altı  66 76,70 5062,0 2851,0 -2,302 

 

,021* 

Lisans ve Üstü  109 94,84 10338,0 

TeĢvik Eden 

Tepkiler 

Ön Lisans ve Altı  66 78,55 5184,5 2973,5 -1,921 ,055 

Lisans ve Üstü 109 93,72 10215,5    

Küçümseyici 

Tepkiler 

Ön Lisans ve Altı 66 81,99 5411,5 3200,5 -1,222 ,222 

Lisans ve Üstü 109 91,64 9988,5    

Cezalandırıcı 

Tepkiler 

Ön Lisans ve Altı 66 90,65 5983,0 3422,0 -,540 ,589 

Lisans ve Üstü 109 86,39 9417,0    

Not: *p<0,05; **p<0,01 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının babanın eğitim düzeyine göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için yapılan non-parametrik Mann Whitney-U 

Testi sonuçları Tablo 19.‟da gösterilmiĢtir. Analiz sonucuna göre babaların teĢvik eden 

tepkiler, küçümseyici tepkiler ve cezalandırıcı tepkiler alt boyutu puanları babanın 

eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05). Buna karĢın 

babaların problem odaklı tepkiler (U=2576,50; p<0,01) ve duygu odaklı tepkiler 

(U=2851,00; p<0,05) alt boyutları puanları babanın eğitim düzeyine göre anlamlı 

farklılık göstermektedir. Lisans ve üstü mezun olan babaların problem odaklı tepkiler ve 

duyguya odaklı tepkiler puanlarının ön lisans ve altı mezunu babalara göre daha yüksek 

olduğu bulunmuĢtur. 
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4.2.4. Çocuğun cinsiyeti ve ebeveynin cinsiyetine göre destekleyici ve destekleyici 

olmayan duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının incelenmesi  

Duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının destekleyici ve destekleyici olmayan 

yaklaĢımlar alt boyutu puanlarının çocuğun cinsiyeti ve ebeveynin cinsiyetine göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için MANOVA yapılmıĢtır. Yapılan analizlerde 

ebeveynin cinsiyetinin temel etkisini belirlemek için öncelikle Tek Yönlü MANOVA; 

daha sonra etkileĢimli etkilerini belirlemek amacıyla çocuğun cinsiyeti ve ebeveynin 

cinsiyeti için Ġki Yönlü MANOVA yapılmıĢtır (Tablo 20.; Tablo 21.).  

 

 Tablo 20. Duygu Sosyalleştirme Yaklaşımlarının Ebeveynin Cinsiyetine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığına İlişkin Tek Yönlü MANOVA Sonuçları 

 Wilks‟ Lambda F P Kısmi η2 

 

Ebeveyn Cinsiyeti 

ÇODBÖ ,977 3,996 ,019* ,023 

Destekleyici Tepkiler  2,183 ,140 ,006 

D. Olmayan Tepkiler  4,479 ,035* ,013 

Not: *p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

ÇODBÖ: Çocukların Olumsuz Duyguları ile BaĢ Etme Ölçeği 

 

Tablo 20. incelendiğinde duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının ebeveynin 

cinsiyeti temel etkisine göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir (Wilks„Λ= 

,977; F(1,348)= 3,996; p<0,05; η2= ,023). Elde edilen bulgulara bakıldığında duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının destekleyici olmayan tepkiler alt boyutunda ebeveynlerin 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı davranıĢlar sergiledikleri (p<0,05), babaların 

annelere göre daha fazla destekleyici olmayan tepkileri benimsedikleri görülmektedir 

(Manne=2,003; Mbaba=2,115). Duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının destekleyici tepkiler 

alt boyutunda ise ebeveynler arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı 

görülmektedir (Manne=4,073; Mbaba=4,002; p>0,05). 

Tablo 21. Duygu Sosyalleştirme Yaklaşımlarının Çocuğun ve Ebeveynin Cinsiyetine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin İki Yönlü MANOVA Sonuçları 

 Wilks‟ Lambda F p Kısmi η2 
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Ebeveyn 

Cinsiyeti*Çocuk 

Cinsiyeti 

ÇODBÖ ,998 ,262 ,770 ,002 

Destekleyici Tepkiler  ,423 ,516 ,001 

D. Olmayan Tepkiler  ,037 ,847 ,000 

Not: *p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

ÇODBÖ: Çocukların Olumsuz Duyguları ile BaĢ Etme Ölçeği 

 

Tablo 21. incelendiğinde ise duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarında çocuğun ve 

ebeveynin etkileĢimli etkisine göre anlamlı bir farklılaĢma olmadığı görülmektedir 

(Wilks„Λ= ,998; F(3,346)=,262; p>0,05; η2= ,002).  

4.2.5. Annelerin Duygu SosyalleĢtirme YaklaĢımlarının Babaların Duygu 

SosyalleĢtirme YaklaĢımları Ġle ĠliĢkisinin Ġncelenmesi 

Annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları puanları (problem odaklı tepki, 

duygu odaklı tepki, teĢvik eden tepki, küçümseyici tepki ve cezalandırıcı tepki) ile 

babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları puanları (problem odaklı tepki, duygu 

odaklı tepki, teĢvik eden tepki, küçümseyici tepki ve cezalandırıcı tepki) arasındaki 

korelasyon Pearson Korelasyon Analizi ile incelenmiĢ ve bu korelasyona iliĢkin bilgiler 

Tablo 22.‟de özetlenmiĢtir. 

Tablo 22. Annelerin Duygu Sosyalleştirme Yaklaşımları Alt Boyutları ile Babaların Duygu Sosyalleştirme 

Yaklaşımları Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Ait Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

  BABA 

A
N

N
E

 

 Problem 

Odaklı 

Tepkiler (B) 

Duygu Odaklı 

Tepkiler (B) 

TeĢvik Eden 

Tepkiler (B) 

Küçümseyici 

Tepkiler (B) 

Cezalandırıcı 

Tepkiler (B) 

Problem Odaklı 

Tepkiler(A) 

,286
** ,282

** ,135 ,015 -,047 

Duygu Odaklı 

Tepkiler(A) 

,268
** ,378

** ,176
* ,141 -,041 

TeĢvik Eden ,158
* ,216

** ,390
** ,210

** ,143 
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Tepkiler(A) 

Küçümseyici 

Tepkiler(A) 

,110 ,171
* ,172

* ,452
** ,216

** 

Cezalandırıcı 

Tepkiler(A) 

-,052 -,036 ,029 ,299
** ,462

** 

Not:*p<0,05; **p<0,01 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Tablo 22.‟de görüldüğü üzere, annelerin problem odaklı tepkile puanları ile 

babaların problem odaklı (r=,286; p<0,01) ve duygu odaklı tepkileri (r=,282; p<0,01); 

annelerin duygu odaklı tepkileri ile babaların problem odaklı (r=,268; p<0,01), duygu 

odaklı(r=,378; p<0,01) ve teĢvik eden tepkileri (r=,176; p<0,05); annelerin teĢvik eden 

tepkileri ile babaların problem odaklı (r=,158; p<0,05), duygu odaklı (r=,216; p<0,01), 

teĢvik eden (r=,390; p<0,01)ve küçümseyici tepkileri (r=,210; p<0,01) arasında pozitif 

yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Annelerin küçümseyici tepkiler 

puanları ile babaların duyguya odaklı (r=,171; p<0,05), teĢvik eden (r=,172; p<0,05), 

küçümseyici (r=,452; p<0,01) ve cezalandırıcı tepkileri (r=,216; p<0,01) arasında; 

annelerin cezalandırıcı tepkileri ile babaların küçümseyici (r=,299; p<0,01) ve 

cezalandırıcı tepkileri (r=,462; p<0,01) arasında da pozitif yönlü istatistiksel olarak 

anlamdı düzeyde iliĢki elde edilmiĢtir. Öte yandan annelerin problem odaklı tepkileri ile 

babaların teĢvik eden tepkileri, küçümseyici tepkileri ve cezalandırıcı tepkileri; 

annelerin duygu odaklı tepkileri ile babaların küçümseyici ve cezalandırıcı tepkileri; 

annelerin teĢvik eden tepkileri ile babaların cezalandırıcı tepkileri; annelerin 

küçümseyici tepkileri ile babaların problem odaklı tepkileri; annelerin cezalandırıcı 

tepkileri ile babaların problem odaklı, duygu odaklı ve teĢvik eden tepkileri arasında 

istatistiksel düzeyde anlamlı bir iliĢki elde edilmemiĢtir (p>0,05).  

 

 

4.2.6. Annelerin Duygu SosyalleĢtirme YaklaĢımlarının Okul Öncesi Çocukların 

Duygu Düzenleme Stratejileri Ġle ĠliĢkisinin Ġncelenmesi 
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Regresyon analizi öncesinde annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları 

puanları (problem odaklı tepki, duygu odaklı tepki, teĢvik eden tepki, küçümseyici tepki 

ve cezalandırıcı tepki) ile çocukların duygu düzenleme stratejileri puanları (toplam, 

sunulan etkili stratejiler, söylenen etkili stratejiler) arasındaki korelasyon incelenmiĢ ve 

bu korelasyona iliĢkin bilgiler Tablo 23.‟de özetlenmiĢtir. 
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Tablo 23. Okul Öncesi Çocukların Duygu Düzenleme Strateji ile Annelerin Duygu Sosyalleştirme Yaklaşımları Alt Boyutları Arasındaki 

İlişkiye Ait Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

  Toplam 

DDSÖ 

Sunulan 

Etkili 

Stratejiler 

Söylenen 

Etkili 

Stratejiler 

Problem 

Odaklı 

Tepkiler 

Duygu Odaklı 

Tepkiler 

TeĢvik Eden 

Tepkiler 

Küçümseyici 

Tepkiler 

Cezalandırıcı 

Tepkiler 

D
u
y
g
u
 D
ü
ze
n
le
m
 

S
tr

at
ej

il
er

i 

Toplam DDSÖ 1        

Sunulan Etkili 

Stratejiler 

,772
**

 1       

Söylenen Etkili 

Stratejiler 

,719
**

 ,114 1      

          

D
u
y
g
u
 S
o
sy
al
le
Ģt
ir
m
e 
Y
ak
la
Ģı
m
la
rı

 Problem Odaklı 

Tepkiler(A) 

,127* ,143* ,042 1     

Duygu Odaklı 

Tepkiler(A) 

,015 ,008 ,015 ,576
**

 1    

TeĢvik Eden 

Tepkiler(A) 

,116 ,128* ,042 ,506
**

 ,382
**

 1   

Küçümseyici 

Tepkiler(A) 

,000 -,048 ,053 ,207
**

 ,322
**

 ,309
**

 1  

Cezalandırıcı 

Tepkiler(A) 

-,048 -,050 -,020 -,044 -,109 ,066 ,445
**

 1 

Not:*p<0,05; **p<0,01 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 23.‟de görüldüğü üzere, DDSÖ toplam puan ile annelerin duygu odaklı 

tepkiler, teĢvik eden tepkiler, küçümseyici tepkiler ve cezalandırıcı tepkiler alt boyut 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulunmamıĢtır (p>0,05). DDSÖ 

toplam puan ile annelerin problem odaklı tepkiler alt boyut puanları arasında pozitif 

yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (r=,127; p<0,05). Sunulan etkili 

stratejiler alt boyut puanları ile annelerin duygu odaklı tepkiler, küçümseyici tepkiler ve 

cezalandırıcı tepkiler alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı iliĢki 

saptanmazken (p>0,05); problem odaklı tepkiler (r=,143; p<0,05) ve teĢvik eden 

tepkiler (r=,128;p<0,05) alt boyutları arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı 

iliĢki saptanmıĢtır. Duygu düzenleme strateji ölçeğinin söylenen etkili stratejiler alt 

boyutu ve annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının hiçbir alt boyutu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulunmamıĢtır (p>0,05). Bu sebeple söylenen etkili 

stratejiler alt boyutu için regresyon analizi gerçekleĢtirilmemiĢtir. 

DDSÖ toplam puanları ve annenin problem odaklı tepkiler alt boyutu puanları 

arasında anlamlı iliĢki elde edildikten sonra Problem Odaklı Tepkiler (A) alt boyutu 

puanlarının DDSÖ toplam puanını anlamlı bir biçimde yordayıp yordamadığını test 

edebilmek için Basit Doğrusal Regresyon; sunulan etkili stratejiler alt boyutu puanları 

ve annenin problem odaklı tepkiler ile teĢvik eden tepkiler alt boyut puanları arasında 

anlamlı iliĢki elde edildikten sonra Problem Odaklı Tepkiler (A) ve TeĢvik Eden 

Tepkiler (A) alt boyutu puanlarının Sunulan Etkili Stratejiler alt boyut puanının anlamlı 

bir Ģekilde yordayıp yordamadığını test edebilmek için Çoklu Doğrusal Regresyon 

Analizi yapılmıĢtır. Basit Doğrusal Regresyon Analizi sonuçları Tablo 24.‟te; Çoklu 

Doğrusal Regresyon Analizi sonuçları Tablo 25.‟te özetlenmiĢtir. 

Tablo 24. Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği Toplam Puanlarının Yordanmasına İlişkin 

Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

DeğiĢken B Sh Β T p R
2 

F 

Sabit 19,293 3,092  6,239 ,000 ,016 2,832 

Problem Odaklı Tepkiler (A) ,103 ,061 ,127 1,683 ,094   

Not: *p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 24.‟te görüldüğü üzere, yapılan analiz sonucunda annenin problem odaklı 

tepkiler alt boyut puanları çocuğun duygu düzenleme stratejileri toplam puanlarını 

anlamlı düzeyde yordamadığı bulunmuĢtur. Annenin problem odaklı tepkiler alt boyutu 

puanları ile kurulan model istatistiksel olarak anlamlı değildir (F(1,173)= 2,832; p>0,05).    

 

Tablo 25. Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeğinin Sunulan Etkili Stratejiler Alt Boyutu 

Puanlarının Yordanmasına İişkin Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

DeğiĢken B Sh Β t p R R
2
 F 

Sabit 15,512 2,160  7,181 ,000 ,157 ,025 2,174 

Problem Odaklı Tepkiler 

(A) 

,060 ,049 ,106 1,212 ,227    

TeĢvik Eden Tepkiler (A) ,023 ,027 ,074 ,851 ,396    

Not: *p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Tablo 25.‟te görüldüğü üzere yapılan analiz sonucunda annenin problem odaklı 

tepkiler ve teĢvik eden tepkiler alt boyut puanlarının çocuğun sunulan etkili stratejiler 

alt boyut puanlarını anlamlı düzeyde yordamadığı bulunmuĢtur. Annenin problem 

odaklı tepkiler ve teĢvik eden tepkiler alt boyut puanları ile kurulan model istatistiksel 

olarak anlamlı değildir (F(2,172)= 2,174; p>0,05).       

4.2.7. Babaların Duygu SosyalleĢtirme YaklaĢımlarının Okul Öncesi Çocukların 

Duygu Düzenleme Stratejileri Ġle ĠliĢkisinin Ġncelenmesi 

Regresyon analizi öncesinde babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları 

puanları (problem odaklı tepki, duygu odaklı tepki, teĢvik eden tepki, küçümseyici tepki 

ve cezalandırıcı tepki) ile çocukların duygu düzenleme stratejileri puanları (toplam, 

sunulan etkili stratejiler, söylenen etkili stratejiler) arasındaki korelasyon incelenmiĢ ve 

bu korelasyona iliĢkin bilgiler Tablo 26.‟te özetlenmiĢtir. 

Tablo 26.‟te görüldüğü üzere, babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları 

çocukların duygu düzenleme strateji toplam ve tüm alt boyut puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır (p>0,05). Bu durum çocukların 
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duygu düzenleme stratejilerinin baĢka değiĢkenlerle iliĢkili olduğu Ģeklinde 

açıklanabilir. Ġstatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki elde edilmediği için babaların duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımları için regresyon analizi yapılmamıĢtır. 



81 

 

Tablo 26. Okul Öncesi Çocukların Duygu Düzenleme Strateji ile Babaların Duygu Sosyalleştirme Yaklaşımları Alt Boyutları Arasındaki 

İlişkiye Ait Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

  Toplam 

DDSÖ 

Sunulan 

Etkili 

Stratejiler 

Söylenen 

Etkili 

Stratejiler 

Problem 

Odaklı 

Tepkiler 

Duygu Odaklı 

Tepkiler 

TeĢvik Eden 

Tepkiler 

Küçümseyici 

Tepkiler 

Cezalandırıcı 

Tepkiler 

D
u
y
g
u
 D
ü
ze
n
le
m
 

S
tr

at
ej

il
er

i 

Toplam DDSÖ 1        

Sunulan Etkili 

Stratejiler 

,772
**

 1       

Söylenen Etkili 

Stratejiler 

,719
**

 
,114 

1      

          

D
u
y
g
u
 S
o
sy
al
le
Ģt
ir
m
e 
Y
ak
la
Ģı
m
la
rı

 Problem Odaklı 

Tepkiler(B) 

-,038 -,034 -,023 1     

Duygu Odaklı 

Tepkiler(B) 

-,052 -,069 -,005 
,773

**
 

1    

TeĢvik Eden 

Tepkiler(B) 

,019 -,026 ,058 ,542
**

 
,562

**
 

1   

Küçümseyici 

Tepkiler(B) 

,002 -,029 ,034 
,186

*
 

,198
**

 ,246
**

 1  

Cezalandırıcı 

Tepkiler(B) 

-,010 ,072 -,063 -,157
*
 -,171

*
 ,053 ,512

**
 1 

Not:*p<0,05; **p<0,01 düzeyinde anlamlıdır.  
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BÖLÜM 5. TARTIġMA VE YORUM 

AraĢtırmanın bu bölümünde, araĢtırma soruları çerçevesinde gerçekleĢtirilen 

analizler sonucunda elde edilen bulguların sonuçları ve bu sonuçların ilgili alan yazın 

eĢliğinde tartıĢılıp değerlendirilmesi yer almaktadır. 

5.1. Demografik Özellikler Açısından AraĢtırma DeğiĢkenlerine ĠliĢkin Bulguların 

TartıĢılması ve Yorumlanması 

Bu bölümde ilk olarak okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejileri 

değiĢkeninin çocuğun cinsiyeti, yaĢı, doğum sırası ve kardeĢinin olma durumu açısından 

değerlendirilmesinde elde edilen bulgular; daha sonra anneler ve babalar için ayrı ayrı 

duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının çocuğun cinsiyeti, yaĢı, ailedeki çocuk sayısı ve 

ebeveynin eğitim düzeyi açısından değerlendirilmesinde elde edilen bulgular üzerinden 

yorumlanmasına yer verilecektir. 

AraĢtırmada okul öncesi çocukların duygu düzenleme strateji puanlarının 

çocuğun cinsiyetine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı incelendiğinde duygu düzenleme 

stratejileri toplam puanlarının çocuğun cinsiyetine göre anlamlı farklılık sergilediği; kız 

çocukların etkili duygu düzenleme stratejileri bilgisinin erkek çocuklarına göre daha 

fazla olduğu görülmektedir. Duygu düzenleme stratejileri alt boyutları ele alındığında 

ise söylenen etkili stratejiler alt boyutunda yine cinsiyete göre farklılık gözlemlenirken, 

sunulan etkili stratejilerde çocuğun cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiĢtir. Bu bilgiler doğrultusunda duygu düzenleme stratejileri ölçeğinde 

sunulan etkili stratejiler alt boyutu için senaryolar üzerinden gidilerek etkili ya da etkili 

değil Ģeklinde bilgisine baĢvurulan bölümde kızlar ve erkekler arası fark olmadığı, belli 

bir senaryo üzerinden her iki cinsiyetin de benzer sonuçlar sunduğu ifade 

edilebilmektedir. Buna karĢın söylenen etkili stratejiler alt boyutunda bir senaryo 

olmadan çocuğun kendi yaĢantısında ne tepki vereceğinin sorulduğu bölümde kız 

çocuklarının erkek çocuklara göre daha etkili stratejiler sundukları söylenebilmektedir. 

Alanyazını incelendiğinde yurt içinde okul öncesi çocukların duygu düzenleme 
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stratejilerinin ele alındığı bir araĢtırmaya rastlanmaktadır. Gülgez (2018), çocukların 

öfke, üzüntü ve mutluluk duygularının düzenleme stratejilerinin çocuğun cinsiyetine 

göre ele aldığı çalıĢmasında sadece öfke duygusunu yönetmede cinsiyete göre farklılık 

elde etmiĢ ve kız çocuklarının erkeklere göre öfkeyle baĢ ederken daha yapıcı 

davrandıkları gözlemlenmiĢtir. YurtdıĢında yapılan çalıĢmalar incelendiğinde bulgularla 

tutarlı bir Ģekilde cinsiyetler arası farklılık olduğu görüĢmüĢtür. Sala ve arkadaĢları 

(2014), hikaye tamamlama görevi olarak test ettikleri çalıĢmasında çocukların ürettiği 

davranıĢ stratejileri, sosyal destek ve biliĢsel yeniden değerlendirme Ģeklindeki duygu 

düzenleme stratejilerinin cinsiyete göre incelenmesi sonucunda erkek çocukların 

davranıĢ stratejilerine, kız çocukların ise sosyal destek stratejilerine daha çok 

baĢvurduğu ifade edilmiĢtir. ÇalıĢma bulguları ile tutarlılık gösteren baĢka çalıĢmada da 

kız çocuklarının erkek çocuklara göre daha olumlu duygu düzenleme stratejisi 

sergilediği elde edilmiĢtir (Seo ve Lee, 2008). Buna karĢın alan yazında çalıĢmanın 

bulgularını desteklemeyen çalıĢmalara da rastlanmıĢtır. Stansbury ve Sigman‟ın (2000) 

çalıĢmasında kız çocukları ve erkek çocukları arasında korku anında davranıĢsal 

stratejilerinde anlamlı bir farklılık elde edilmemiĢtir. Cole ve arkadaĢlarının (2009) 

çalıĢmasında da okul öncesi çocukların duygu düzenleme strateji anlayıĢlarının 

cinsiyete göre anlamlı farklılık elde edilmemiĢtir. Alan yazını incelendiğinde duygu 

düzenleme becerilerinin ele alındığı araĢtırmalara sıkça rastlanmaktadır. Buna göre 

duygu düzenleme becerileri ile ilgili yürütülen birçok çalıĢmada kız çocukların duygu 

düzenleme becerilerinin erkek çocuklarından daha yüksek olduğu bulgusu çalıĢma 

sonuçları ile benzerlik göstermektedir (örn. Sille, 2016; Yağmurlu ve Altan, 2010; 

Kurbet, 2010; GökĢen, 2019; Ural ve ark., 2015; Kayhan-Aktürk, 2015; Raikes ve ark., 

2007; Morris ve ark., 2002; Fivush, 2007). Buna karĢın alan yazın incelendiğinde duygu 

düzenleme becerilerinde çocuğun cinsiyetine göre herhangi bir farklılık elde etmeyen 

çalıĢmalar da yer almaktadır (Mehmetoğlu-Yontar, 2019; Bozkurt-Yükçü, 2017; Seçer, 

2017; Omrak, 2019; Erel, 2016; Özkan, 2019; Pons, Lawson, Harris ve Rosnay, 2003; 

Carlson ve Wong, 2007; Blair, Denham, Kochanoff ve Whipple, 2004). Literatürde 

çocuğun cinsiyetiyle ilgili sonuçlarda farklılıkların olması kültürel faktörlerden biri 

olarak değerlendirilen toplumsal cinsiyet rolleri, ebeveynlerin yaklaĢım biçimleri gibi 

gerekçelerle açıklandığı görülmektedir.  



84 

 

Duygu düzenleme ile ilgili bir diğer önemli faktörün çocuğun yaĢı olduğu ifade 

edilmektedir. Bu çalıĢmanın bulguları incelendiğinde duygu düzenleme stratejilerinin 

çocuğun yaĢına göre anlamlı farklılık göstermediği görülmüĢtür. Duygu düzenleme 

stratejileri alt boyutları çocukların yaĢına göre ele alındığında ise söylenen etkili 

stratejilerde anlamlı farklılık görülmezken; sunulan etkili stratejiler alt boyutunda 

anlamlı farklılık elde edilmiĢtir. 6 yaĢ çocuklarının 5 yaĢ çocuklara göre sunulan 

stratejinin etkili olup olmadığını daha iyi anladıkları söylenebilmektedir. Bunun yanı 

sıra yaĢlar arasında kendi ifade ettikleri stratejilerinin etkililiğinde 5-6 yaĢ arası fark 

yoktur. Alan yazındaki çalıĢmalar incelendiğinde okul öncesi dönemde duygu 

düzenleme stratejilerinin ele alındığı araĢtırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu 

çalıĢma bulguları çerçevesinde değerlendirildiğinde alan yazındaki çalıĢmaların bir 

bölümü ile tutarlı olduğu gözlemlenirken, araĢtırmaların bir kısmı ile çeliĢkili sonuçlar 

olduğu gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda duygu düzenleme stratejilerinin çocuğun 

yaĢına göre iliĢkisine öfke, üzüntü ve mutluluk içeren duygusal düzenleme stratejilerini 

yaĢ ile paralel sayılabilecek sınıf düzeyi değiĢkeni ile ele alan Gülgez‟in (2018) 

çalıĢmasında sınıfına bağlı bir farklılaĢma elde edilmemiĢtir. Duygu düzenleme 

becerilerinin çocuğun yaĢına bağlı farklılaĢmadığını destekleyen birçok çalıĢmaya 

rastlanmıĢtır (Liew, Eisenberg ve Reiser, 2004; ġahin, 2019; Bozkurt-Yükçü, 2017; 

Erel, 2016; Metin, 2010; YaĢar, 2019; Köse, 2019; Ġlgar ve Akbaba, 2017; 

MEhmetoğlu-Yontar, 2019). Buna karĢın alan yazında duygu düzenleme stratejilerinin 

çocuğun yaĢına göre farklılaĢtığı çalıĢmalar da yer almaktadır. Sala vd. (2014) 

çalıĢmasında duygu düzenleme stratejilerinde sözel beceriler, duyguyu kavrama becerisi 

ve sözel olmayan zekâ ile açıklayarak 3-6 yaĢ çocukları arasında daha büyük yaĢ 

grubunun lehine anlamlı farklılıklar olduğu, çocukların yaĢ arttıkça daha anlamlı 

stratejiler sundukları ifade edilmektedir. Cole ve arkadaĢlarının (2009) çalıĢmasında da 

yine öfke duygusuna yönelik duygu düzenleme stratejilerinde 3-4 yaĢ çocukları arasında 

4 yaĢ lehine farklılık olduğu; üzüntü duygusuna yönelik düzenleme stratejilerinde 

herhangi bir farklılaĢma olmadığı tespit edilmiĢtir. Duygu düzenleme becerileri için 

yürütülen bir çalıĢmada da yine 4 ile 5 yaĢlarındaki çocuklar arasında 5 yaĢındakilerin 

lehine anlamlı farklılıklar elde edilmiĢ (Carlson ve Wong, 2007). Cole ve arkadaĢlarına 

(2009) göre dil becerisinin geliĢimi etkili stratejiyi tanımayı değil, üretmeyi 

öngörmektedir. Dil becerilerinin ifade edici dil becerilerinin, strateji oluĢturma; alıcı dil 
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becerilerinin ise sözel olarak sunulan, seçenekli cevapları içeren stratejilerin etkililiğinin 

anlaĢılması ile ilgili olabileceği ve sunulan stratejiyi anlama için ifade edici dil 

becerilerinin daha az gerekli olduğu ifade edilmektedir (Cole ve ark., 2009). Bu 

bağlamda değerlendirildiğinde sunulan stratejilerde yaĢ düzeyine göre oluĢan farklılık 

araĢtırmacı tarafından söylenen stratejinin etkililiğini ifade ettiği için 6 yaĢındaki 

çocukların etkili strateji anlayıĢının geliĢmiĢ olması Ģeklinde yorumlanabilmektedir. 

Söylenen etkili stratejiler boyutunda yaĢa göre anlamlı farklılık oluĢmaması, çocukların 

etkili strateji üretmesi beklendiği için yakın yaĢ döneminde benzer ifade edici dil 

becerilerine sahip oldukları ile ilgili olabileceği düĢünülmektedir. Bu konuda çocukların 

duygu düzenleme stratejilerinde yaĢ etkilerini daha iyi anlaĢılması için dil becerilerini 

de içeren çalıĢmalara yer verilmesi yararlı olacaktır. Diğer yandan mevcut çalıĢmada 

çocukların yaĢları arasında elde edilemeyen farklılıkların bir nedeni olarak alınan yaĢ 

kriterinin 5 ve 6 olması olabileceği düĢünülmüĢtür. Erken dönemde çocukların olgunluk 

düzeyleri arasındaki farklılaĢmalar aylar arasında da gözlenebildiğinden elde 

edilemeyen iliĢkiler ay olarak ele alınmamasından kaynaklı olabilmektedir. 61 aylık bir 

çocuk ile 71 aylık bir çocuk 5 yaĢında gözükmesine karĢın aralarındaki olgunluk 

düzeyinin farklı olması beklenen bir durumdur. Bu çalıĢmada da yaĢ kriteri olarak ele 

alındığı için anlamlı iliĢkiler elde edilememiĢ olabileceği; gelecekteki çalıĢmaların yaĢ 

olarak değil ay olarak ele alarak duygu düzenleme stratejilerini değerlendirdiği 

çalıĢmalarda farklılıkların daha sağlıklı gözlenebileceği düĢünülmektedir.  

Çocukların dünyaya geldikten sonra duygu düzenleme geliĢiminde öncelikle 

ebeveynler etkili olsa da önemli görülen bir diğer faktör aynı ortamda yaĢadığı 

kardeĢleridir (Fox ve Calkins, 2003; Eisenberg ve ark., 1998). Bu yüzden alanyazında 

çocukların duygu düzenlemeleri ile ilgili çalıĢmalarda ele alınan diğer faktörler çocuğun 

kardeĢinin olma durumu ve kaçıncı çocuk olduğudur. Bu çalıĢmada okul öncesi 

çocukların duygu düzenleme stratejilerinin hiçbir alt boyutunda çocuğun doğum sırası 

ve kardeĢinin olma durumuna göre farklılaĢmadığı gözlemlenmiĢtir. Alanyazın 

incelendiğinde çalıĢmanın bulguları ile tutarlı araĢtırmalara rastlanmıĢtır. Ġlgar ve 

Akbaba (2017), Özkan (2019) ve Mehmetoğlu- Yontar (2019) çalıĢmalarında 

çocukların duygu düzenleme becerilerinin doğum sırasına göre değiĢmediğini ifade 

etmesi çalıĢma bulguları ile tutarlılık sergilemektedir. Bu bilgiden hareketle 

ebeveynlerin doğum sırasından bağımsız bir Ģekilde çocuklarına benzer yaklaĢımlar 
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sergiledikleri düĢünülmüĢtür. KardeĢ sahibi olma durumu ele alındığında da çalıĢmanın 

bulguları ile tutarlı bir Ģekilde ġahin (2019) kardeĢ sahibi olma durumuna göre 

çocukların duygu düzenleme becerilerinin farklılaĢmadığını ifade etmektedir. 

Çocukların duygu düzenleme düzeylerinde kardeĢinin olma durumunun etkisinin 

olmaması okul öncesi eğitimin yaygınlaĢması ile açıklanmaktadır (Bozkurt-Yükçü, 

2017). Bu çalıĢmada çocuğun tek çocuk olmasının ya da kardeĢinin olmasının çocuğun 

duygu düzenleme stratejilerinde herhangi bir farklılık oluĢturmamasının gerekçesi 

olarak, günümüzde ailelerin okul öncesi eğitimin öneminin farkına vararak çocuklarını 

erken dönem eğitimle tanıĢtırmaları sonucunda çocukların ev dıĢında daha çok zaman 

geçirmesinin çocukların duygu düzenlemelerinde kardeĢlerinin etkisini azaltmıĢ olması 

düĢünülmektedir. Çocukların duygu düzenleme becerilerinin kardeĢ sayısına göre ele 

alındığı baĢka çalıĢmalarda da yine benzer Ģekilde kardeĢ sayısına göre çocukların 

duygu düzenleme becerilerinin farklılaĢmadığı sonucu elde edilmiĢtir (Köse, 2019; 

Mehmetoğlu- Yontar, 2019; Bozkurt-Yükçü, 2017). Diğer taraftan Ġlgar ve Akbaba‟nın 

(2017) çalıĢmasında çocukların duygu düzenleme becerilerinin kardeĢ sayısına göre 

farklılaĢtığını ifade eden araĢtırmalar da yer almaktadır. Bu bilgilerden hareketle alan 

yazında çocukların kardeĢ sayılarının çocukların duygu düzenleme becerileri üzerindeki 

etkisi hakkında elde edilen sonuçlarda farklılıklar bulunduğu görülmektedir. 

Bu araĢtırmanın bulguları ele alındığında annelerin duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarının hiçbir alt boyutunda çocuğun cinsiyetine göre bir farklılaĢma olmadığı 

görülmüĢtür. Alt boyutlara iliĢkin cinsiyete bağlı alınan puanlar incelendiğinde erkek ve 

kız çocuklarına yönelik annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları puanlarının 

birbirine oldukça benzer olduğu gözlenmiĢtir. Babaların duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarının çocuğun cinsiyetine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığına bakıldığında 

annelerde olduğu gibi hiçbir alt boyutta farklılaĢma olmadığı görüĢmüĢ ve cinsiyete 

bağlı alınan puanlar incelendiğinde puanların birbirine oldukça yakın olduğu 

gözlenmiĢtir. Buna karĢılık olarak alan yazında yapılan çalıĢmalar incelendiğinde duygu 

sosyalleĢtirme sürecinin çocuğun özelliklerinden biri olan cinsiyetten etkilendiğini öne 

süren ve bulgularla destekleyen yurtiçi ve yurtdıĢı birçok çalıĢmaya rastlanmaktadır 

(örn. Eisenberg ve ark, 1996; Garner, Robertson ve Smith, 1997; Fivush, Brotman, 

Buckner ve Goodman, 2000; Zeman, Perry-Parish ve Cassona, 2010; Atay, 2009; 

Hasçuhadar, 2015; Büyükbiçer, 2019). Çocuğun cinsiyetine göre duygu sosyalleĢtirme 
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sürecinin farklılaĢtığını ifade eden araĢtırmaların yanı sıra cinsiyete göre duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının farklılaĢmadığına iliĢkin bulgulara sahip birçok yurtiçi 

ve yurt dıĢı araĢtırmaya da rastlanmıĢtır. Fabes, Leonard, Kupanoff ve Martin (2001), 

Fabes ve ark. (2002), Yağmurlu ve Altan (2010), Sille (2016), Özkan (2015), Kılıç 

(2012), Çorapçı, Aksan ve Yağmurlu (2012) çalıĢmalarında annelerin duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının çocuğun cinsiyeti faktörüne göre değerlendirdiklerinde 

mevcut araĢtırma bulgularıyla paralellik gösterecek Ģekilde farklılaĢma olmadığını elde 

etmiĢlerdir. Duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarında babalarla ilgili yapılan sınırlı çalıĢma 

bulgularından yola çıkarak Shewark ve Blandon‟ın (2015) çalıĢmasında cinsiyete göre 

incelenen anne ve babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarında annelerin duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının farklılaĢtığı fakat babaların duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarında anlamlı bir farklılaĢma olmadığı elde edilmiĢtir. Yurtiçinde yapılan 

çalıĢmalardan olan Kaya (2016)‟nın hem anne hem de babaların duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarını ele aldığı çalıĢmasında çocuğun cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmüĢtür. Anne ve babanın duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının ayrı ayrı 

ele alındığında baĢka araĢtırmalarda da yine benzer bir Ģekilde çocuğun cinsiyetine göre 

farklılaĢma olmadığı sonucu elde edilmiĢtir (Seçer ve Karabulut, 2016; Altıntop, 2019). 

Duygu sosyalleĢtirme sürecinin cinsiyetler arasında farklılıklara sahip olmasının nedeni 

olarak belli duyguların kadın ya da erkeklere iliĢkin olabileceği ile ilgili kültürel 

değerler çerçevesinde değerlendirilmesi ile ilgili olduğu öne sürülmektedir (Broody, 

2010; Underwood, Coie ve Herbsman, 1992; akt, Root ve Rubin, 2010). Bu bağlamda 

mevcut çalıĢmanın sonuçları değerlendirildiğinde çocuğun cinsiyetinin duygu 

sosyalleĢtirme sürecinde belirleyici olmadığına ulaĢılmıĢtır. Elde edilen bu sonucun 

çalıĢma grubundaki anne ve babaların belli duyguları belirli cinsiyete uygun gören 

kalıplaĢmıĢ yargılara sahip olmamalarından kaynaklandığı düĢünülmüĢtür.  

Duygu sosyalleĢtirme ile ilgili yürütülen çalıĢmalarda bir diğer odak noktası 

çocuğun yaĢıdır. AraĢtırmada anne ve babaların duygu sosyalleĢtirme sürecinde 

çocuğun yaĢının bir faktör olarak değerlendirilmesinin sonucunda annelerin problem 

odaklı tepkiler, duygu odaklı tepkiler, teĢvik eden tepkiler ve küçümseyici tepkiler alt 

boyut puanlarında anlamlı bir farklılaĢma gözlenmemesine karĢın cezalandırıcı tepkiler 

alt boyut puanlarında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiĢtir. Babaların duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımlarına bakıldığında ise hiçbir alt boyutun puanlarında çocuğun 
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yaĢına göre farklılık gözlenmemiĢ, alınan puanların birbirine oldukça yakın olduğu 

gözlenmiĢtir. Bu bilgiler doğrultusunda alan yazını incelendiğinde çocuğun 

özelliklerinden biri olarak birçok çalıĢmanın yaĢ faktörünü ele aldığı görülmektedir. 

Elde edilen bulgulara karĢın alan yazındaki yurtiçi ve yurtdıĢı çalıĢmalara bakıldığında 

annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının çocuğun yaĢına göre farklılaĢmadığı 

ortaya sunan birçok çalıĢmaya rastlanmıĢtır (örn. Eisenberg ark., 1996; Fabes ve ark., 

2001; Fabes ve ark., 2002; McElwain ve ark., 2007; Yağmurlu ve Altan, 2010; Özkan, 

2015; Büyükbiçer, 2019). Bu bulgular araĢtırmanın babanın duygu sosyalleĢtirme 

bulguları ile tutarlılık sergilemektedir. Diğer yandan Mirabile, Oertwig ve 

Halberstadt‟ın çalıĢmasında okul öncesi çocukların ebeveynlerinin duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarının çocuğun yaĢına göre farklılaĢtığı, daha büyük olan çocuklar için 

destekleyici olan (problem odaklı tepkiler, duygu odaklı tepkiler ve teĢvik eden tepkiler) 

yaklaĢımlarının olumlu etkisinin daha az olduğu ortaya sunulmuĢtur. Bu araĢtırmada 

annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarından sadece cezalandırıcı tepkiler alt 

boyutuna yönelik elde edilen bulgularla tutarlılık gösteren Kılıç‟ın (2012) çalıĢmasına 

göre annelerin destekleyici yaklaĢımları arasında çocuğun yaĢına göre anlamlı bir 

farklılık elde edilmezken, cezalandırıcı tepkileri de içeren destekleyici olmayan 

yaklaĢımlar için küçük bir etki alanına da sahip olsa anlamlı iliĢki elde edilmiĢtir. 

Altıntop‟un (2019) çalıĢmasında da benzer bir Ģekilde annelerin duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarından destekleyici olmayan tepkilerin çocuğun yaĢına göre anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢtığı; babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının hiçbir alt 

boyutunda anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiĢtir. Eisenberg ve arkadaĢları (1996), 

duygu sosyalleĢtirme ile ilgili çalıĢmalarda erken çocukluk döneminde benzer geliĢim 

dönemlerine yönelik duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının benzer sonuçlar elde 

edilebileceğini ifade etmiĢtir. Bu bağlamda mevcut çalıĢmada elde edilen bulguların 

çocukların benzer geliĢim döneminde olmasından, çalıĢmanın dar yaĢ aralığını 

kapsamasından kaynaklı olduğu düĢünülmüĢtür. Çünkü alan yazını incelendiğinde daha 

geniĢ yaĢ aralığını ele alarak yürütülen çalıĢmalarda çocuğun yaĢına bağlı olarak 

ebeveynlerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarında anlamlı farklılıklar olduğu 

saptanmıĢtır (Cassano, Zeman ve Perry-Parrish, 2007; Klimes-Dougan ve ark., 2007).  

Alanyazında duygu sosyalleĢtirme sürecinde etkin rol oynadığı düĢünülen 

faktörlerden biri de aile büyüklüğü değiĢkeni olmuĢtur. Bu doğrultuda alanyazında yer 
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alan Fabes ve arkadaĢlarının (2002) çalıĢmasında aile büyüklüğünün ebeveynlerin 

duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılaĢma olmadığı 

saptanmıĢtır. Yurtiçinde kardeĢ sayısı değiĢkeni olarak ele alınan Özkan‟ın (2015) 

çalıĢmasında yine annenin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının hiçbir alt boyutunun 

kardeĢ sayısına göre farklılaĢmadığı elde edilmiĢtir. Bu araĢtırma sonuçları 

incelendiğinde babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının bu araĢtırma sonuçları 

ile tutarlı olduğu görülmektedir. Ailenin sahip olduğu çocuk sayısına göre babaların 

duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının hiçbir alt boyutunda farklılaĢma gözlenmemiĢ, 

elde edilen puanların birbirine yakın olduğu gözlenmiĢtir. Diğer taraftan annelerin 

duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının ailenin sahip olduğu çocuk sayısına göre 

incelendiğinde annenin problem odaklı tepkiler ve duyguya odaklı tepkiler alt boyut 

puanlarının ailedeki çocuk sayısına göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığını, duygu 

sosyalleĢtirmenin diğer alt boyutları teĢvik eden tepkiler, küçümseyici tepkiler ve 

cezalandırıcı tepkiler alt boyutu puanlarında herhangi bir farklılık olmadığı 

saptanmıĢtır. Büyükbiçer‟in (2019) çalıĢmasında kardeĢ sayısı ile annenin duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımı ele alındığında destekleyici olan tepkiler ile (problem odaklı 

tepkiler, duygu odaklı tepkiler, teĢvik eden tepkiler) destekleyici olmayan tepkilerin 

(cezalandırıcı tepkiler ve ebeveynde sıkıntı) kardeĢ sayısına göre farklılaĢtığı sonucu 

elde edilmiĢtir. Sonuçlar incelendiğinde tek çocuklara yönelik destekleyici tepkilerin 

daha fazla; destekleyici olmayan tepkilerin ise daha az olduğu gözlenmiĢtir 

(Büyükbiçer, 2019). Bu bilgiden yola çıkarak bu çalıĢmada annelerin problem odaklı 

tepkiler ve duyguya odaklı tepkileri ile ilgili elde edilen bulguların alanyazında tutarlılık 

gösterdiği düĢünülmektedir. Problem odaklı tepkiler ve duygu odaklı tepkiler alt 

boyutundan alınan puanlar incelendiğinde tek çocuğa sahip annelerin daha fazla duygu 

odaklı tepki sergiledikleri sonucu elde edilmektedir.  

Alanyazında duygu sosyalleĢtirme sürecinde etkili olan ebeveyn özelliklerinden 

biri olarak ebeveynin eğitim düzeyini değiĢken olarak ele alan çalıĢmalara rastlanmıĢtır. 

Bu araĢtırmada annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarından problem odaklı 

tepkiler, duygu odaklı tepkiler, teĢvik eden tepkiler ve küçümseyici tepkiler alt boyutu 

puanlarında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenirken; sadece cezalandırıcı tepkiler alt 

boyutunda anlamlı fark bulgusu elde edilmemiĢtir. Bu bilgiler ele alındığın anlamlı 

farklılık elde edilen gruplar için daha düĢük eğitim düzeyine sahip annelerin problem 
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odaklı tepkileri, duygu odaklı tepkileri ve teĢvik eden tepkileri daha az sergilerken; 

küçümseyici tepkileri daha fazla sergiledikleri söylenebilir. Eğitim düzeyi değiĢkeni 

için babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının ele alındığı analizler sonucunda ise 

problem odaklı tepkiler ve duygu odaklı tepkiler alt boyutları için anlamlı farklılık elde 

edilmiĢtir. Bu doğrultuda annelerde olduğu gibi daha anlamlı farklılık elde edilen 

gruplar için daha düĢük eğitim düzeyine sahip babaların problem odaklı ve duygu 

odaklı tepkileri daha az sergiledikleri söylenebilmektedir. TeĢvik eden tepkiler, 

küçümseyici tepkiler ve cezalandırıcı tepkiler alt boyutları için babaların eğitim 

düzeyine göre anlamlı fark saptanmamıĢtır. Alanyazında duygu sosyalleĢtirme ile ilgili 

yürütülen çalıĢmalarda yurtdıĢındaki çalıĢmaların ebeveynlerin eğitim düzeyini tek 

baĢına bir değiĢken olarak ele almadıkları, ekonomik konum veya gelir kavramının 

içinde düĢünülerek değerlendirilmeye tabi tutulduğu gözlenmiĢtir (örn. Lunkenheimer, 

Shields ve Cortina, 2007; Chaplin, Casey, Sinha ve Mayes, 2010). Yurtiçindeki 

çalıĢmalara bakıldığında anneler ile yürütülen Sille‟nin (2016) çalıĢmasında yüksek 

eğitimli annelerin problem odaklı, duygu odaklı ve teĢvik eden tepkileri daha fazla; 

küçümseyici tepkileri daha az sergilediğine yönelik bulgular bu araĢtırmanın bulguları 

ile tutarlılık göstermektedir. Alanyazındaki bazı çalıĢmalarda eğitim düzeyi düĢük 

annelerin destekleyici olmayan duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarını daha fazla 

sergiledikleri belirtilmiĢtir (Yağmurlu ve Altan, 2010; Güven ve Erden, 2017; Çorapçı, 

Aksan ve Yağmurlu, 2012; Atay, 2009). Altan-Aytun ve arkadaĢlarının (2012) 

çalıĢmasında ise eğitim düzeyi yüksek annelerin küçümseyici tepkileri daha az 

kullanırken, duyguları teĢvik eden tepkileri daha sık kullandıklarını ifade etmeleri bu 

bulgularla paraleldir. Annelerin eğitim düzeyinin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları 

üzerinde etkili olduğu bulunan bir baĢka araĢtırmada ise eğitim düzeyi daha düĢük olan 

annelerin daha az duyguyu teĢvik eden tepki sergilerken; çocuklarına karĢı daha sık 

cezalandırıcı tepki sergiledikleri bulunmuĢtur (Aydın, 2010). Fabes ve arkadaĢlarını 

(2002) çalıĢmasında ise duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları babanın eğitim düzeyi, 

ailedeki kiĢi sayısı ve ailenin aylık geliri ile iliĢkili bulunmazken; annenin eğitim düzeyi 

teĢvik eden tepkiler boyutu ile iliĢkili bulunmuĢtur. ÇalıĢmada eğitim düzeyi daha 

yüksek annelerin daha fazla teĢvik eden tepkiler sergilemekte olduğuna iliĢkin bulgular 

bu bulgular ile paralellik göstermektedir. Babanın eğitim düzeyinin iliĢkili bulunmaması 

çalıĢmaya katılan baba sayısının az olmasından kaynaklı olduğu düĢünülebilir. Öte 
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yandan bu araĢtırmanın bulguları Fabes vd. (2001) ve Özkan‟ın (2015) çalıĢmalarının 

ebeveynin eğitim düzeyinin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarında anlamlı farklılık 

olmadığı yönündeki bulguları ile desteklenmemektedir. Hasçuhadar‟ın (2015) yürüttüğü 

çalıĢmada ise annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarından sadece cezalandırıcı 

yaklaĢımın eğitim düzeyine göre farklılaĢması bulgusu bu araĢtırmanın bulgularına ters 

düĢmektedir. Kaya ise (2016), babaların eğitim düzeyinin destekleyici duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımlarını yordamazken; destekleyici olmayan yaklaĢımları 

yordadığı bulgusunu elde etmiĢtir.  

Alanyazında kısıtlı da olsa anne ve babalar için ayrı ayrı değerlendirilme yapılan 

araĢtırmalar yer almaktadır (Altıntop, 2019; Seçer ve Karabulut, 2016). Seçer ve 

Karabulut‟un (2016) çalıĢmasında annelerin eğitim düzeyi ile annelerin duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımları ele alındığında daha düĢük eğitim düzeyine sahip annelerin 

daha fazla küçümseyici ve cezalandırıcı tepkiler sergilerken; daha az problem odaklı, 

duygu odaklı ve teĢvik eden tepkiler sergilemelerine yönelik bulgular bu araĢtırmanın 

bulguları ile tutarlık göstermektedir. Babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarına 

yönelik yapılan incelemede ise daha düĢük eğitim düzeyine sahip babaların 

cezalandırıcı ve küçümseyici tepkileri daha sık; problem odaklı ve duygu odaklı 

tepkileri daha az sergileme eğiliminde oldukları saptanan sonuçlar araĢtırmanın 

bulguları ile tutarlılık sergilemektedir. Altıntop‟un (2019) çalıĢmasında annelerin eğitim 

düzeyi ile destekleyici olmayan sosyalleĢtirme yaklaĢımları arasında iliĢki bulunmuĢ ve 

eğitim düzeyi yüksek olan annelerin daha az destekleyici olmayan yaklaĢımları 

sergiledikleri ifade edilmiĢtir. Babalar için elde edilen bulgularda ise alanyazında tutarlı 

olmayacak Ģekilde daha düĢük eğitim seviyesine sahip babaların hem destekleyici hem 

de destekleyici olmayan duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının daha az kullandıkları 

sonucu elde edilmiĢtir (Altıntıp, 2019). Bu bağlamda değerlendirildiğinde ebeveynin 

eğitim düzeyi, ailenin büyüklüğü, ailenin geliri gibi demografik özelliklerin aile risk 

faktörü olarak ele alındığı çalıĢmalar gözlenmiĢtir (örn. Shaffer, Suveg, Thomassin ve 

Bradbury, 2012; Obradovic, Shaffer ve Masten, 2012; Sameroff, 2006). Alanyazında 

bireylerin kaygı durumlarının sahip olduğu eğitim düzeyiyle açıklandığı çalıĢmalar da 

yer almaktadır. Örneğin, evli kadınlarla yürütülen bir çalıĢmada eğitim düzeylerine göre 

durumluluk ve sürekli kaygı düzeylerinin anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı; daha düĢük 

eğitim düzeyine sahip kiĢilerin kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna 
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ulaĢılmıĢtır (Aksoy, 2019). Eğitim düzeyi ve kaygı ile ilgili yürütülen baĢka çalıĢmalar 

da daha düĢük eğitim düzeyine sahip bireylerin daha yüksek kaygı düzeyine sahip 

olduğunu destekler niteliktedir (Süzer, 2003; Fidanoğlu, 2006). Örücü, Kılıç ve 

Ergül‟ün (2011) çalıĢmasında yine bireylerin eğitim düzeyi ile sahip oldukları stres 

düzeyi incelendiğinde eğitim düzeyi daha yüksek olan bireylerin stres düzeylerinin daha 

az olduğu tespit edilmiĢtir. Bu bilgiden yola çıkarak ailelerin sahip olduğu stres 

düzeylerinin çocuklarının duygu sosyalleĢtirme süreci ile iliĢkili olabildiği, yüksek stres 

kaynaklarına sahip ebeveynlerin çocuklarına yönelik daha fazla destekleyici olmayan 

tepkiler verebileceği ifade edilmektedir (Nelson, O'Brien, Blankson, Calkins,ve Keane, 

2009). Buna ek olarak ailelerin yaĢadığı Ģehrin büyüklüğünün de ebeveynin 

sosyalleĢtirme hedefleri ile iliĢkili olduğu ifade edilen bir araĢtırmada küçük Ģehirlerde 

yaĢayan ebeveynlerin çocuklarının duygularına yönelik sosyalleĢtirmelerini daha çok 

önemsedikleri bulgusu elde edilmiĢtir (Kumru, Sayıl ve Yağmurlu, 2008). Bu bilgiler 

doğrultusunda bu çalıĢmanın çalıĢma grubunun tamamının küçük Ģehirde yaĢayan 

ebeveynlerden oluĢması ve çoğunlukla yüksek eğitimli bireylerden oluĢmasından dolayı 

stres düzeylerinin daha az olmasının anne babalık davranıĢlarına etki ettiği 

düĢünülmüĢtür. Küçük Ģehirde yaĢayan ebeveynler duygu sosyalleĢtirmeyi daha fazla 

önemsediğinden ve yüksek eğitimli ebeveynler daha düĢük stres düzeyine sahip 

olduğundan ebeveynlerin destekleyici olmayan duygu sosyalleĢtirme davranıĢlarında 

anlamlı farklılıklar elde edilmediği düĢünülmüĢtür.  

5.2. Duygu SosyalleĢtirme YaklaĢımlarının Ebeveynin ve Çocuğun Cinsiyetine 

Göre Ġncelenmesine ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması ve Yorumlanması 

Alan yazında duygu sosyalleĢtirme alanında yapılan çalıĢmalar incelendiğinde 

ebeveyn farklılıklarını ele alan çalıĢmaların çoğunlukla yurtdıĢı çalıĢmalar olduğu, 

yurtiçinde ebeveyn farklılıklarına dayanan çalıĢmaların oldukça kısıtlı olduğu göze 

çarpmıĢtır. Bu çalıĢmada ebeveynlerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının birbirinden 

farklılığını incelemek adına yapılan analizler destekleyici duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımları (problem odaklı tepkiler, duygu odaklı tepkiler, teĢvik eden tepkiler) ve 

destekleyici olmayan duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları (küçümseyici tepkiler ve 

cezalandırıcı tepkiler) olarak yürütülmüĢtür. ÇalıĢma bulguları incelendiğinde duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımlarında destekleyici tepkilerde ebeveynin cinsiyetinin temel 
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etkisine göre anlamlı farklılık gözlenmezken; destekleyici olmayan tepkiler için anlamlı 

farklılık olduğu elde edilmiĢtir. Bu bilgiye göre babaların küçümseyici tepkiler ve 

cezalandırıcı tepkileri içeren destekleyici olmayan duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarını 

annelere göre daha fazla kullandıkları söylenebilmektedir. Ebeveynin ve çocuğun 

etkileĢimli etkisine bakıldığında ise ebeveynin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarında 

anlamlı bir farklılaĢma elde edilmemiĢtir. Bu doğrultuda alan yazındaki çalıĢmalar 

incelendiğinde Denham, Bassett ve Wyatt‟ın (2010) çalıĢmasında ebeveyn cinsiyetinin 

yordayıcı niteliği taĢımadığı görülmüĢtür. Her ne kadar erken dönemde bu gibi ebeveyn 

cinsiyet farklılıkları elde edilmemiĢ olsa da daha yeni çalıĢmalar duygu sosyalleĢtirme 

için ebeveyn cinsiyetinin ana etkisini ele aldığında ebeveynler arası farklılıklar olduğu 

görülmüĢtür. Bu bağlamda babaların çocukları ile kurdukları iletiĢimde annelere göre 

daha az duygu kelimeleri kullandıkları (Campos, Wang, Plaksina, Repetti, Schoebi, 

Ochs ve Beck, 2013; Fivush, Brotman, Buckner ve Goodman, 2000), duygu içeren 

iletiĢim kurdukları zaman da annelere göre daha fazla olumsuz kelimeler kullandıkları 

ifade edilmiĢtir (Cassano ve Zeman, 2010). Cassano, Perry-Parrsh ve Zeman (2007) 

ebeveynlerin öz bildirimine dayalı çalıĢmasında çocukların üzüntü tepkisine karĢılık 

annelerin teĢvik eden ve problem odaklı tepkileri daha çok kullanırken, babaların 

küçümseyici ve cezalandırıcı tepkileri daha çok sergiledikleri saptanmıĢtır. Duygu 

sosyalleĢtirme sürecinde ebeveyn farklılığına odaklanan baĢka çalıĢmalarda da benzer 

bir Ģekilde babaların duygusal bilincinin daha az olduğunun ve annelerin çocukların 

duygusal süreçlerinde duygu koçluğunu daha fazla sergiledikleri bulunmuĢtur (Gottman 

ve ark., 1996). Bu çalıĢmalara benzer Ģekilde ebeveynin cinsiyetinin  temel etkisini 

incelendiği çalıĢmalarda da annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarında destekleyici 

tepkilerin tümünü babalara göre daha fazla sergilediklerini; babaların ise cezalandırıcı 

ve küçümseyici tepkileri içeren destekleyici olmayan tepkileri annelere göre daha fazla 

sergilediklerini ifade etmiĢtir (örn. Eisenberg ve ark., 1996; Baker ve ark., 2011; 

Klimes-Dougan ve ark., 2007; Nelson ve ark., 2009). Ebeveyn cinsiyetinin ana etkisine 

bakılan bir baĢka çalıĢmada ise yine benzer Ģekilde babaların çocuklarının olumsuz 

duygularına karĢılık olarak annelere göre daha fazla destekleyici olmayan tepkileri; 

daha az destekleyici tepkiler sergiledikleri ifade edilmiĢtir (McElwain ve ark., 2007). 

Önceki ifadelerin aksine McElwain ve arkadaĢlarının (2007) çalıĢmasında elde edilen 

bu farklılıklara rağmen anne ve babaların öz bildirimine dayalı tepkilerinin, eĢlerinin 
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destekleyici tepkileri için görece yüksek düzeyde; destekleyici olmayan tepkileri için 

düĢük düzeyde iliĢkili olduğu bulunmuĢtur.  

Yurtiçinde yapılan Kaya‟nın çalıĢmasında (2016) destekleyici duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımları için anne ve babalar arasında farklılık gözlenirken, 

destekleyici olmayan duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları için ebeveynin cinsiyetine 

yönelik bir farklılık elde edilmemiĢtir. Annelerin babalara oranla daha fazla destekleyici 

duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları sergilediği ifade edilmiĢtir (Kaya, 2016). Bu çalıĢma 

bulgularında ise ebeveyn farklılıklarının destekleyici duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarında görülmeyip destekleyici olmayan duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarında 

elde edilmesi ile bir noktada örtüĢmezken, babaların annelere göre daha fazla 

destekleyici olmayan duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarını sergilemesi bulguların yine 

alan yazınla tutarlı sonuçlar sergilediği söylenebilmektedir.  

Alanyazın incelendiğinde daha önceki çalıĢmalarda duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarında ebeveyn ve çocuğun etkileĢimli etkisine göre anlamlı bir farklılık elde 

edilmiĢtir (örn.Garner ve ark., 1997; Garside ve Klimes-Dougan, 2002). Bazı 

çalıĢmalarda ise duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarında ebeveyn ve çocuğun etkileĢimli 

etkisine göre anlamlı bir farklılık gözlenmemiĢtir (örn. McElwain ve ark., 2007). Bu 

çalıĢmada ebeveyn ve çocuğun ortak etkisi ele alındığında anne ve babaların duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımlarında anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır. Bu bulgular 

alanyazındaki ebeveyn ve çocuğun ortak etkisinin olmadığını ifade eden çalıĢmaların 

bulgularını destekler niteliktedir (örn. Brown, Craig ve Halberstadt, 2015; Kaya, 2016; 

Eisenberg ve ark., 1996).  

5.3. Anne ve Babaların Duygu SosyalleĢtirme YaklaĢımları Arasındaki ĠliĢkiye 

ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması ve Yorumlanması 

Alan yazında duygu sosyalleĢtirme alanında yapılan çalıĢmalar incelendiğinde 

ebeveynlerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının birbiri ile iliĢkisini inceleyen 

çalıĢmaların kısıtlı olduğu göze çarpmıĢtır. Mevcut çalıĢmada annelerin ve babaların 

duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının birbiri ile iliĢkisine bakıldığında duygu 

sosyalleĢtirmenin her alt boyutunun diğer ebeveynin duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarının minimum bir alt boyutu ile iliĢkili olduğu göze çarpmıĢtır. Annelerin 

problem odaklı tepkileri ile babaların problem odaklı tepkileri ve duygu odaklı tepkileri 
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birbiri ile pozitif yönde iliĢkili olduğu; annelerin problem odaklı tepki kullanımının 

artması ile babaların problem odaklı ve duygu odaklı tepki kullanımının arttığı 

saptanmıĢtır. Benzer Ģekilde annelerin duygu odaklı tepkileri ile babaların problem 

odaklı, duygu odaklı ve teĢvik eden tepkileri birbirleri ile pozitif yönlü iliĢkili 

bulunmuĢ, birinin artması sonucunda diğerinin de arttığı söylenebilir hale gelmiĢtir. 

Destekleyici duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarından bir diğer olan teĢvik eden tepkiler 

için annelerin teĢvik eden tepkileri ile babaların problem odaklı, duygu odaklı, teĢvik 

eden ve küçümseyici tepkileri anlamlı düzeyde birbirleri ile iliĢkili olduğu saptanmıĢtır. 

Destekleyici olmayan duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarına bakıldığında da annelerin 

küçümseyici tepkileri ile babaların duygu odaklı, teĢvik eden, küçümseyici ve 

cezalandırıcı; annelerin cezalandırıcı tepkileri ile babaların küçümseyici ve cezalandırıcı 

tepkileri iliĢkili bulunmuĢtur. Bu bağlamda değerlendirildiğinde anne ve babaların 

çocukların olumsuz duygularına yönelik sergiledikleri tepkilerinde davranıĢlarının da 

birbirileri ile iliĢki içinde olduğu söylenebilmektedir. Alan yazında Kaya‟nın 

düzenleyici iliĢkileri incelediği çalıĢmasında (2016) babaların destekleyici duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile annelerin destekleyici duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları 

ve destekleyici olmayan duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının etkileĢimi istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu elde edilmiĢtir. Alan yazın değerlendirildiğinde annenin ve 

babanın duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarında benimsedikleri uyuĢmaz davranıĢları ele 

alarak farklılıkların çocuğun üzerindeki etkisi üzerine değinilen çalıĢmalar daha fazla 

yer almaktadır (örn. McElwain ve ark., 2007). Fakat sadece anne ve babanın duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının birbiri ile iliĢkisini ve bu iliĢkinin kaynaklarını ele alan 

çalıĢmalara rastlanmamıĢtır. Bu bakıĢ açısıyla ele alındığında ebeveynlere, ebeveynlerin 

arasındaki iliĢkiye ve çocuğa ait özellikleri de içererek ebeveynlerin duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımları arasında elde edilen iliĢkilerin daha geniĢ perspektifle 

incelenmesinin alan yazına katkı sağlayacağı düĢünülmüĢtür.  

5.4. Ebeveynin Duygu SosyalleĢtirme YaklaĢımları ve Okul Öncesi Çocukların 

Duygu Düzenleme Stratejileri Arasındaki ĠliĢki ve Regresyon Analizine ĠliĢkin 

Bulguların TartıĢılması ve Yorumlanması  

Bu çalıĢmada ebeveynlerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının çocukların 

duygu düzenleme stratejilerini tahmin edeceği yönündeki öngörüden hareketle 
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ebeveynlerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının okul öncesi çocukların duygu 

düzenleme stratejileri ve alt boyutlarını ne düzeyde yordadığı çalıĢmada ele alınmıĢtır. 

ÇalıĢmada regresyon analizi öncesi anne ve babaların duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarının çocukların duygu düzenleme stratejileri ve alt boyutları ile ne düzeyde 

iliĢkili olduğu incelenmiĢtir. Anlamlı iliĢki elde edilen değiĢkenler için regresyon analizi 

yürütülmüĢtür. 

ÇalıĢmanın ilk hipotezi çerçevesinde yürütülen analizler sonucunda annelerin 

duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarından problem odaklı tepkilerinin çocukların duygu 

düzenleme stratejileriyle düĢük düzeyde pozitif iliĢkili olduğu saptanmıĢ fakat annelerin 

problem odaklı tepkilerinin tek baĢına çocukların duygu düzenleme stratejilerini 

açıklamasında yeterli olmadığı bulunmuĢtur. Buna ek olarak annelerin problem odaklı 

tepkiler ve teĢvik eden tepkileri ile çocukların sunulan stratejiler alt boyutu arasında 

düĢük düzeyde pozitif yönlü anlamlı iliĢkili olduğu saptanmıĢ fakat annenin problem 

odaklı ve teĢvik eden tepkilerinin çocuklara sunulan stratejilerin etkililiğini anlamalarını 

anlamlı bir Ģekilde yordamadığı saptanmıĢtır. ÇalıĢmanın bir diğer hipotezi 

çerçevesinde yürütülen korelasyon analizi sonrasında elde edilen bulgular sonucunda ise 

babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının hiçbir alt boyutunun çocukların duygu 

düzenleme stratejileri ile anlamlı düzeyde iliĢki elde edilmemiĢtir. Bu bilgiler 

doğrultusunda çocukların duygu düzenleme stratejilerinin açıklanmasında baĢka 

değiĢkenlere ihtiyaç olduğu düĢünülmektedir.  

Alan yazın incelendiğinde ebeveynlerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının 

çocukların duygusal geliĢimiyle iliĢkili olarak duygu düzenleme, duyguları anlama, 

duyguları ifade etme becerileri ile iliĢki içinde olduğu ifade edilmektedir. Bu doğrultuda 

çocukların duygu düzenleme stratejileri ile ebeveynlerin davranıĢları arasında iliĢkiye 

odaklanan araĢtırmaların oldukça sınırlı olduğu görülmüĢtür. Çocukların duygu 

düzenleme stratejilerini içeren çalıĢmalara bakıldığında Cole ve arkadaĢları (2009), 

çocukların duygu düzenleme strateji anlayıĢları ile ebeveynlerin duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımları olarak çocuklarının olumsuz duygularına verdikleri yanıtlar ile iliĢkisi olup 

olmadığını incelemiĢtir. Yürütülen bu çalıĢma bulguları ile paralellik gösterecek Ģekilde 

ebeveynlerin sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile çocukların duygu düzenleme strateji 

anlayıĢı arasında bir beklenen etkileĢim elde edilmemiĢtir (Cole ve ark., 2009). Cole ve 

arkadaĢları (2009) elde ettikleri bu sonuçlar için ebeveynlerin çocukların duygu 
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düzenleme stratejileri için daha önceki ve faha farklı bir geliĢimsel pencerede etkisi 

olabileceğini ifade etmiĢtir.  Blair ve arkadaĢlarının (2014) erken ve orta çocukluk 

dönemini içine alan boylamsal çalıĢmasında annelerin destekleyici tepkilerinin 5 yaĢ 

çocukların duygu düzenleme becerileri ile iliĢkili bulunmazken, 7 yaĢ çocukların duygu 

düzenleme becerileri ile iliĢki elde edilmiĢtir. Bu bilgiler doğrultusunda duygu 

düzenleme stratejileri için de yürütülecek olan boylamsal çalıĢmaların daha fazla ıĢık 

tutacağı düĢünülmüĢtür. 

Bu alanda yürütülen çalıĢmalar incelendiğinde anne ve babaların kendi duygularını 

düzenleme yollarının çocuklarına yönelik duygu sosyalleĢtirme yollarını etkilediğini 

(Eisenberg, Cumberland ve Spinrad, 1998) ; duygu düzenleme stratejilerinde yeterli 

olmayan ebeveynlerin duygu sosyalleĢtirme yetersiz olduğu ifade edilmektedir (Atay, 

2009). Dolayısıyla çalıĢma ile paralel bulgulara sahip olduğu düĢünülen Bariola ve 

arkadaĢlarının (2011) yürüttüğü çalıĢmada ebeveynlerin duygu düzenleme stratejileri ile 

çocuklarının duygu düzenleme stratejileri arasındaki iliĢkinin incelenmesi sonucunda 

babaların duygu düzenlemesinin çocuğun duygu düzenleme stratejileri ile iliĢkisi olmadığı 

elde edilmiĢtir. Aynı çalıĢmada annelerin duygu düzenlemelerinin babalara göre 

çocuklarının duygu düzenleme stratejileri ile daha iliĢkili olduğu ifade edilmiĢtir (Bariola 

ve ark., 2011). Elde edilen bulgular ebeveynlerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile 

açıklanabileceğini ifade edilmiĢtir. Bu noktada değerlendirilen sonuçlar bu çalıĢma ile 

benzer bulgular içerdiği Ģeklinde düĢünülebilmektedir. Bu çalıĢma bulguları 

düĢünüldüğünde elde edilen sonuçlar doğrultusunda çocukların duygu düzenleme 

stratejilerinin ebeveynin duygu sosyalleĢtirme süreçleri dıĢındaki değiĢkenlerle ilgili 

olabileceği düĢünülmüĢtür. Duygu sosyalleĢtirme sürecinin karmaĢıklığından kaynaklı 

olacak Ģekilde sadece ebeveynin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile ilgili değil, daha 

birçok faktörü de içine alarak değerlendirme yapılması gerektiği düĢünülmektedir.  

ÇalıĢma ile paralel sayılabilecek araĢtırmalar incelendiğinde alan yazında 

çocukların duygu düzenleme becerileri ile ebeveynlerin duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımları arasında iliĢki elde ederek bu çalıĢma bulguları ile tutarlı sonuçlar gösteren 

Köse‟nin (2019) çalıĢmasında çocukların duygu düzenleme becerilerinin sadece 

ebeveynin problem odaklı tepkileri ile iliĢkili olduğu; duygu düzenleme becerilerinin bir 

boyutu olan değiĢkenlik/olumsuzluk boyutu ile ise ebeveyn duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarından hiçbirinin anlamlı bir iliĢkiye sahip olmadığı görülmektedir. Alan 
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yazında çalıĢma bulguları ile tutarlı olmayan çalıĢmalara da rastlanmaktadır. Özen-Uyar 

ve arkadaĢlarının (2018) çalıĢmasında annelerin problem odaklı tepkilerinin ve 

cezalandırıcı tepkilerin çocukların duygu düzenleme becerilerini anlamlı Ģekilde 

yordadığı bulunmuĢtur. Seçer (2017), annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarından 

destekleyici tepkilerin çocukların duygu düzenleme becerilerini anlamlı bir Ģekilde 

yordadığını ifade etmektedir. Büyükbiçer (2019) çalıĢmasında annelerin duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile duygusal zekanın bir parçası olarak çocukların duyguları 

yönetme becerileri arasındaki iliĢkiyi ele aldığında annelerin destekleyici olmayan 

tepkilerinin tümünün çocukların duyguları yönetme becerileri ile negatif yönde iliĢkili 

olduğunu ifade etmektedir. Calkins, Smith, Gill ve Johnson (1998) çalıĢmasında ise 

annelerin olumlu olan davranıĢlarının çocukların duygu düzenleme becerileri ile anlamlı 

iliĢkisi bulunmazken; olumsuz olan davranıĢlarının duygu düzenleme becerileri ile 

negatif yönlü anlamlı iliĢkiye sahip olduğu görülmektedir. Duygu düzenlemeyi beceri 

olarak ele alan çalıĢmalardan biri olan Sille‟nin çalıĢmasında (2016) okul öncesi 

çocukların duygu düzenleme beceri düzeyi ile annelerinin duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımları arasında anlamlı düzeyde iliĢki bulunmuĢ fakat elde edilen iliĢkinin 

yönünü belirten bir inceleme yapılmamıĢtır. Alan yazında yürütülen çalıĢmalara 

bakıldığında çocukların duygu düzenleme becerilerinin değerlendirilmesinin ebeveynin 

ya da öğretmeninin bildirimine dayalı olduğu görülmektedir. Bu anlamda ebeveynin 

bildirimine dayalı elde edilen ölçümlerle ebeveynin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları 

arasında tutarlılık yakalama olasılığının daha yüksek olabileceği düĢünülmektedir. Bu 

çalıĢmada çocukların duygu düzenleme stratejileri ile ilgili elde edilen ölçümlerin daha 

önce yürütülen çalıĢmaların aksine çocuklarla birebir çalıĢmalar sonucu elde edilmiĢtir. 

Alan yazındaki önceki çalıĢmalarda çocukların duygu düzenleme becerilerine ait 

bilgiler yine ebeveynler tarafından doldurulduğu için ebeveynin duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımları ile anlamlı iliĢkiler elde edilmesine sebep olmuĢ olabileceği 

düĢünülmüĢtür. Bu yüzden bu çalıĢmada ebeveynden bağımsız elde edilen duygu 

düzenleme stratejileri ile ilgili bilgiler ebeveyn bildirimine dayanmadığı için 

ebeveynlerin yanıtlarıyla anlamlı iliĢki oluĢturmamıĢ olabileceği düĢünülmüĢtür.  

ÇalıĢmada elde edilmeyen iliĢkilerin incelemede ele alınan değiĢkenlerin dar bir 

bölümü yansıtmasıyla ilgili olduğu düĢünülmüĢtür. Çevresel ve çocukla ilgili etkileri 

incelemek adına çerçeveyi geniĢleterek farklı değiĢkenleri de içine alarak bir arada 
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incelemenin gerekli olduğu düĢünülmüĢtür. Bu bağlamda çocukların duygu düzenleme 

değiĢkeni ile ebeveynlerinin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları arasında iliĢkinin 

incelendiği çalıĢmalarda çoğu zaman baĢka değiĢkenlerin de dahil edilip iliĢkinin 

açıklandığı görülmektedir. Duygu düzenleme, mizacın bir yönünü iĢaret eden 

değiĢkenlerden biri olduğu için (Shield ve Cicchettii, 1998), çocukların duygu 

düzenleme becerileri ile ilgili birçok çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Yağmurlu ve Altan 

(2010) çalıĢmasında çocuğun mizacını de çalıĢmaya dahil ederek çocuğun mizacı ve 

annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile çocukların duygu düzenleme becerileri 

arasında anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Yağmurlu ve Altan (2010) çocukların duygu 

düzenleme becerileri ile ebeveynlerin sert yaklaĢımları içeren güç kullanımı davranıĢları 

ikilisi arasında anlamlı bir iliĢki elde etmemiĢ; annelerin destekleyici sosyalleĢtirme 

davranıĢları altında değerlendirilebilecek cevaplanabilirlik davranıĢları ile ise düĢük 

düzeyde iliĢki edilmiĢtir. Altan (2006) çalıĢmasında yine annenin destekleyici duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile çocuğun mizacının etkileĢiminin çocuğun duygu 

düzenleme becerisini yordadığı fakat destekleyici olmayan duygu sosyalleĢtirme için 

anlamlı bir iliĢki bulunmadığı elde edilmiĢtir. Bu bulgulara bakıldığında ise annelerin 

sadece destekleyici tepkilerinin çocuğun duygu düzenlemesi ile iliĢkili bulunması bu 

çalıĢma bulguları ile tutarlılık içinde olduğu düĢünülebilir. Premo ve Kiel (2014) 

çalıĢmasında çocukların duygu düzenleme becerileri ile annenin duygu sosyalleĢtirme 

arasında elde edilen anlamlı iliĢkiyi çocuğun yaĢının yordadığı; daha küçük çocukların 

duygu düzenleme süreçlerinde annelerin desteğine daha çok ihtiyaç duyduğu ifade 

edilmektedir. Kaya (2016) çalıĢmasında babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının 

çocukların duygu düzenleme becerilerini yordadığını ifade etmiĢtir. Aracı iliĢkilerin 

incelendiği çalıĢmada babaların destekleyici olan tepkilerin çocukların duygu 

düzenleme becerilerinin artmasına; destekleyici olmayan tepkilerin ise çocuğun duygu 

düzenleme becerilerinin azalmasına yol açtığı ifade edilmiĢtir (Kaya, 2016). 

Düzenleyici iliĢkiler ele alındığında da annelerin annelerin düĢük düzeyde destekleyici 

tepkilere sahip olduğu ailelerde babaların destekleyici tepkileri daha fazla sergilemesi 

çocuğun duygu düzenleme becerilerini arttırdığı; annelerin yüksek düzeyde destekleyici 

tepkiler sergilediği ailelerde babaların destekleyici tepkilerinin etkisinin olmadığı elde 

edilmiĢtir (Kaya, 2016).  
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Bu bilgilerin yanı sıra çalıĢmada hem anneler hem babalar için destekleyici 

olmayan tepkilerin çocukların duygu düzenleme stratejileri ile iliĢkide olmaması 

ebeveynlerin eğitim düzeyinin yüksek olması ve çalıĢma grubundaki ebeveynlerin 

destekleyici olmayan tepkilerinin farklılık göstermemesinden kaynaklı olduğu 

düĢünülebilir. Çocukların duygu düzenleme stratejilerinin nasıl etkilendiğini anlamak 

adına daha çeĢitli demografik özelliklere sahip ebeveynlerle daha detaylı çalıĢmalara 

ihtiyaç duyulduğu düĢünülmektedir.  

BÖLÜM 6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

AraĢtırmanın bu bölümünde, araĢtırmanın süreci ve araĢtırmadan elde edilen 

sonuçlarını içeren özetine; araĢtırma sürecine iliĢkin araĢtırmanın sınırlılıklarına ve 

güçlü yanlarına; araĢtırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilere yer 

verilmiĢtir.  

6.1. Özet 

Bu çalıĢma okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejileri ile anne 

babalarının duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları arasındaki iliĢkinin incelenmesi amacıyla 

iliĢkisel tarama modeli ile yürütülen bir çalıĢmadır. ÇalıĢma grubu 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında Edirne Ġli Merkez Ġlçesi‟nde Mili Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulunda 

ve anasınıfında okul öncesi eğitime devam eden, anne ve babasıyla birlikte yaĢayan 5-6 

yaĢ 175 çocuk ve çocukların anne ve babalarından oluĢmaktadır. Veri toplama 

sürecinde çalıĢma grubunun demografik özelliklerini belirlemek için “KiĢisel Bilgi 

Formu”; okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejilerini incelemek amacıyla 

“BeĢ-Altı YaĢ Çocukları Ġçin Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği”, anne ve babaların 

ayrı ayrı duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarını incelemek amacıyla “Çocukların Olumsuz 

Duyguları ile BaĢ Etme Ölçeği” uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada elde edilen bulgular 

aĢağıdaki gibidir: 

1. Okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejilerinin çocuğun 

cinsiyetine, yaĢına, doğum sırasına ve kardeĢinin olup olmama durumuna göre 
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farklılık gösterip göstermediği incelenmiĢtir. Yapılan incelemeler sonucunda 

okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejileri çocuğun cinsiyetine göre 

anlamlı farklılık göstermektedir. Kız çocuklarının erkek çocuklara göre etkili 

duygu düzenleme strateji bilgisinin daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.  Bunun 

yanı sıra okul öncesi çocukların etkili duygu düzenleme stratejileri bilgisi 

çocuğun yaĢına, doğum sırasına ve kardeĢinin olup olmaması durumuna göre 

farklılık göstermediği bulunmuĢtur.  

2. Annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının alt boyutlarının ( 

problem odaklı tepkiler, duygu odaklı tepkiler, teĢvik eden tepkiler, küçümseyici 

tepkiler, cezalandırıcı tepkiler) çocuğun cinsiyetine, yaĢına, ailenin sahip olduğu 

çocuk sayısına ve annenin eğitim düzeyine göre farklılık gösterip göstermediği 

incelenmiĢtir. Yapılan incelemeler sonucunda annelerin duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarından duygu odaklı tepkileri ailenin sahip olduğu çocuk sayısına 

göre anlamlı farklılık göstermektedir. 3 çocuk sahibi anneler 2 ve tek çocuk 

sahibi annelere göre çocuklarına karĢı daha az duygu odaklı tepki 

sergilemektedir. Elde edilen bir diğer bulgu annelerin duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarından problem odaklı tepkiler, duygu odaklı tepkiler, teĢvik eden 

tepkiler ve küçümseyici tepkileri annenin eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. Eğitim düzeyi daha yüksek olan anneler çocuklarına karĢı daha 

fazla problem odaklı, duygu odaklı ve teĢvik eden tepkiler sergilerken; daha az 

küçümseyici tepkiler sergilemektedir. Duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarından 

annelerin çocuklarına yönelik cezalandırıcı tepkilerinin annelerin eğitim 

düzeyine göre farklılık göstermediği saptanmıĢtır. Bu bilgilerin yanı sıra 

annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının çocuğun cinsiyetine ve yaĢına 

göre farklılık göstermediği bulunmuĢtur.  

3. Babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının alt boyutlarının ( 

problem odaklı tepkiler, duygu odaklı tepkiler, teĢvik eden tepkiler, küçümseyici 

tepkiler, cezalandırıcı tepkiler) çocuğun cinsiyetine, yaĢına, ailenin sahip olduğu 

çocuk sayısına ve babanın eğitim düzeyine göre farklılık gösterip göstermediği 

incelenmiĢtir. Yapılan incelemeler sonucunda babaların duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarından problem odaklı tepkiler, duygu odaklı tepkilerinin babaların 

eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuĢtur. Eğitim düzeyi 
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daha yüksek olan babalar çocuklarına karĢı daha fazla problem odaklı, duygu 

odaklı tepkiler sergilemektedir. Duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarından 

babaların çocuklarına yönelik teĢvik eden, küçümseyici ve cezalandırıcı 

tepkilerinin babaların eğitim düzeyine göre farklılık göstermediği saptanmıĢtır. 

Bu bulguların yanı sıra babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının hiçbir alt 

boyutunun çocuğun cinsiyetine, yaĢına ve ailenin sahip olduğu çocuk sayısına 

göre farklılık göstermediği bulunmuĢtur.  

4. Anne babaların duygu sosyalleĢtirmelerinde destekleyici ve 

destekleyici olmayan tepkilerinin çocuğun cinsiyeti ve ebeveynin cinsiyetine 

göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiĢtir. Yapılan incelemeler 

sonucunda duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarından destekleyici olmayan 

tepkilerinin ebeveynin cinsiyetine göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuĢtur. 

Elde edilen bulgulara göre babalar annelere göre çocuklarına yönelik daha fazla 

destekleyici olmayan tepkiler sergilemektedir. Duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarından destekleyici tepkilerde anne ve babalar arasında farklılaĢma 

elde edilmemiĢtir. Hem ebeveynin cinsiyeti hem de çocuğun cinsiyetinin 

etkileĢiminin anne babaların destekleyici ve destekleyici olmayan tepkilerinde 

farklılaĢma olmadığı bulunmuĢtur.  

5. Annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının (problem odaklı 

tepkiler, duygu odaklı tepkiler, teĢvik eden tepkiler, küçümseyici tepkiler, 

cezalandırıcı tepkiler) okul öncesi çocuklarının duygu düzenleme stratejileri ile 

arasındaki iliĢki ve annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının çocukların 

duygu düzenleme stratejilerini yordayıcı rolü incelenmiĢtir. Yapılan incelemeler 

sonucunda annelerin problem odaklı tepkileri ile okul öncesi çocukların duygu 

düzenleme stratejileri arasında pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki elde edilmiĢtir. 

Buna karĢın annelerin problem odaklı tepkilerinin istatistiksel olarak anlamlı bir 

Ģekilde okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejilerini yordamadığı 

bulunmuĢtur. Annelerin duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarından duygu odaklı, 

teĢvik eden, küçümseyici ve cezalandırıcı tepkileri ile okul öncesi çocukların 

duygu düzenleme stratejileri arasında anlamlı bir iliĢki elde edilmemiĢtir.  

6. Babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının (problem odaklı 

tepkiler, duygu odaklı tepkiler, teĢvik eden tepkiler, küçümseyici tepkiler, 
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cezalandırıcı tepkiler) okul öncesi çocuklarının duygu düzenleme stratejileri ile 

arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Yapılan incelemeler sonucunda babaların duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımlarının hiçbir alt boyutunun çocukların duygu düzenleme 

stratejileri ile anlamlı düzeyde bir iliĢki elde edilmemiĢtir.  

6.2. AraĢtırmanın Sınırlılıkları ve Güçlü Yanları 

AraĢtırmadan elde edilen bulguları değerlendirirken bazı sınırlılıkların varlığı da 

göz önüne alınmalıdır.  

 Ġlk olarak çalıĢma Edirne Ġli Merkez Ġlçesi‟nde anaokulu ya da 

anasınıfına giden 175 çocuk ve anne-babaları ile sınırlıdır. Her çocuk için anne, 

baba ve çocuk olarak 3 farklı kaynaktan veri toplamak ailelerin çalıĢmaya 

katılımını etkilediği ve veri kaybına neden olduğu düĢünülmüĢtür. 

 ÇalıĢmada çocukların yaĢı 5-6 yaĢ olarak alınarak kesitsel 

yöntemle tek seferlik bir ölçüm ile kesitsel bir çalıĢma olarak çocukların 

duygusal geliĢiminde duygu düzenleme stratejilerinin değerlendirilmesinde 

sınırlılık oluĢturduğu düĢünülmüĢtür. Daha geniĢ yaĢ aralığına sahip daha çok 

sayıda çocukla boylamsal yöntemle yürütülecek çalıĢmaların çocukların duygu 

düzenleme stratejilerini değerlendirilmesinin faydalı olacağı düĢünülmüĢtür.  

 ÇalıĢmada kullanılan ölçekten hareketle çocukların yaĢı 5 ve 6 

yaĢ olarak değerlendirilmiĢ fakat dar yaĢ aralığına sahip olmasından ve erken 

dönemde farklı aylara sahip çocuklar arasında olgunluğa bağlı farklılıkların 

oluĢabildiği bilinmektedir. Bu çalıĢmanın çocukların yaĢını 5 ve 6 yaĢ olarak ele 

alınması araĢtırmanın sınırlılıklarından birini oluĢturmaktadır. Gelecekte 

yürütülen çalıĢmaların çocukların duygu düzenleme stratejilerini 

değerlendirirken 5 ve 6 yaĢ olarak değil ay olarak (örn. 60 ay, 61 ay) ele alması 

sahip oldukları olgunluğa bağlı iliĢkilerin daha iyi gözlenmesine olanak 

sağlayabileceği düĢünülmektedir. YaĢlar yerine ay olarak ele alınan çalıĢmalarda 

gruplar arası karĢılaĢtırmalardan ziyade iliĢkinin var olup olmadığına bakılması 

alan yazın için yararlı olabileceği düĢünülmektedir.   

 ÇalıĢmada çocukların duygu düzenleme stratejileri verilerinin tek 

kaynakla elde edilmiĢ olması sınırlılık oluĢturduğu düĢünülmüĢtür. Çocukların 
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duygu düzenleme stratejilerine iliĢkin verilerin ebeveyn ve öğretmenlerinden de 

elde edilerek veri toplamadan kaynaklı yanlılığın önüne geçilebileceği 

düĢünülmüĢtür.  

 Alan yazında duygu sosyalleĢtirme 3 yolla (anne babanın çocuğa 

yönelik davranıĢları, anne babanın duygular hakkında konuĢmaları, anne 

babaların kendi duygularını ifade biçimleri) gerçekleĢtirildiği ifade edilmektedir 

(Eisenberg, Cumberland ve Spinrad, 1998). Bu bilgiden hareketle anne ve 

babaların duygu sosyalleĢtirmelerinin çalıĢmada sadece bir boyutu ile alınması 

çalıĢmanın sınırlılıklarından biri olarak düĢünülmüĢtür. Aynı zamanda anne ve 

babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımlarına iliĢkin verilerin öz bildirime 

dayalı elde edilmesi, formların evde doldurulup kapalı zarflar ile araĢtırmacıya 

iletilmesi ebeveynlerin formları doldururken kendilerini objektif bir Ģekilde 

değerlendirememelerine neden olabildiği düĢünülmüĢtür.  

      

     AraĢtırmadan elde edilen bulguları değerlendirirken bazı güçlü yanların 

varlığından da söz edilebilmektedir. 

 Çocukların duygu düzenleme stratejileri ile ilgili bilgilerin 

çocuklarla yapılan yüz yüze uygulama sonucunda elde edilmiĢ olmasının 

çalıĢmanın güçlü yanlarından biri olduğu düĢünülmektedir.  

 Alan yazında okul öncesi çocukların duygusal geliĢiminde 

çoğunlukla duyguları anlama, ifade etme, düzenleme becerileri ile ilgili 

çalıĢmalar yer alırken duygu düzenleme stratejileri ile ilgili yürütülmüĢ olması 

çalıĢmanın güçlü yanlarından biri olarak görülmektedir. 

 Çocukların duygusal ve sosyal geliĢimlerinde sadece anneler değil 

babaların da önemli rol oynadığı düĢünülerek duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları 

hakkında daha kapsamlı veri elde etmek adına her iki ebeveynden ayrı ayrı 

alınan verilerin çalıĢmaya dahil edilmesi çalıĢmanın bir diğer güçlü yanı olduğu 

düĢünülmektedir.  

 ÇalıĢma grubu alan yazındaki önceki çalıĢmalardan farklı bir ilde 

gerçekleĢtirilmiĢ olması alan yazındaki çalıĢmalar için ebeveynlerin duygu 

sosyalleĢtirme süreçleri ile ilgili çeĢitlilik kazandırdığı düĢünülmektedir.  
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6.3. Öneriler 

Bu bölümde araĢtırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda alan yazında 

gelecekte yapılacak olan çalıĢmalara yönelik öneriler sunulmaktadır.  

Bu araĢtırma sadece Edirne Ġli Merkez Ġlçesi‟ndeki okul öncesi eğitim almakta 

olan 5-6 yaĢındaki çocuklar ve çocukların anne ve babalarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

yüzden gelecekteki çalıĢmaların farklı çalıĢma gruplarını (okul öncesi eğitim almayan, 

farklı sürede okul öncesi eğitim alan çocuklar; hafif düzey özel gereksinimli çocuklar; 

Ģehir merkezi-kırsalda yaĢayan anne-babalar, farklı sosyoekonomik düzeye sahip anne-

babalar, boĢanmıĢ anne-babalar vb.) dahil ederek karĢılaĢtırma yapabileceği daha geniĢ 

kapsamlı sonuçlar elde etmesi açısından faydalı olabilir. 

Bu araĢtırma sadece okul öncesi dönem 5-6 yaĢındaki çocukların duygu 

düzenleme stratejilerini içermektedir. Bu yüzden duygu düzenleme stratejilerinde farklı 

yaĢ gruplarını ele alan, daha geniĢ yaĢ aralığa sahip çocuklarla (ilkokul, ortaokul vb.) 

veya boylamsal yürütülen çalıĢmaların yapılması yaĢa bağlı değiĢimlerin incelenmesi 

açısından daha faydalı olacağı düĢünülmektedir. Yürütülen bu çalıĢmada çocukların 

duygu düzenleme stratejilerinde etkili stratejileri tanımaları ve üretmelerini 

içermektedir. Bu bağlamda gelecekteki çalıĢmalar çocukların hangi durumlarda ne tarz 

duygu düzenleme stratejilerini kullandıklarını nitel ve nicel yöntemlere baĢvurarak 

inceleyebilir.  

Okul öncesi çocukların duygu düzenleme stratejileri ile ilgili bilgiler çocuklarla 

yapılan uygulama sonucu elde edilmiĢtir. Bu doğrultuda elde edilen bilgilerin 

ebeveynlerin ve öğretmenlerin ayrı ayrı görüĢlerinin alındığı çoklu kaynaklardan elde 

edilmesi yararlı olacaktır. Benzer bir Ģekilde anne ve babaların duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarına iliĢkin bilgiler de yine anne ve babanın kendileri ile ilgili bildirimine 

dayanmaktadır. Bu bağlamda anne ve babaların duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile 

ilgili bilgilerin nicel yöntemlerle birlikte derin görüĢmelere dayalı nitel yöntemler 

kullanarak çoklu kaynaklardan elde edilmesi sonuçların daha geçerli ve güvenilir olması 

açısından faydalı olacaktır. 

Yürütülen mevcut çalıĢmada çocukların duygu düzenleme stratejilerinin 

ebeveynin çocuğa yönelik tepkisini içeren duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile 
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iliĢkisine odaklanılmıĢtır. Bunun yanı sıra çocuğun duygu düzenleme stratejilerinin 

anne ve babaların çocuğa yönelik benimsedikleri disiplin teknikleri, ebeveynlik 

tutumlarının da çocuğun geliĢiminde etkisini göz önünde bulundurarak bu değiĢkenleri 

içine alan çalıĢmaların yürütülmesinin de alan yazına katkı sağlayacağı 

düĢünülmektedir.  

Alan yazında duygu sosyalleĢtirme süreci ebeveynin çocuklarına yönelik 

davranıĢları, duygular hakkında konuĢma ve kendi duygularını ifade etme biçimleri 

olarak ele alındığından gelecekteki çalıĢmaların ebeveynin duygu sosyalleĢtirmesinin 

çocuklara yönelik yaklaĢımlarının yanı sıra diğer boyutlarını da inceleyerek daha geniĢ 

bir perspektiften ele almaları yararlı olacaktır. AraĢtırmada ebeveynlerin duygu 

sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile çocukların duygu düzenleme stratejilerinde babalar için 

anlamlı sonuçlara ulaĢılmaması babaların günlük hayatlarında çocukların yaĢamına 

dahil olmasını yansıtan babalık katılımı ile ilgili olabileceği düĢünülmüĢtür. Bu 

bağlamda gelecek araĢtırmalarda babalık katılımı değiĢkeninin dahil edilmesinin faydalı 

olacağı düĢünülmektedir. Ek olarak alan yazında ebeveynlerin kendi aralarındaki 

uyumuna ve iliĢkiye iliĢkin baĢka faktörlerin de (evlilik çatıĢması, evlilik doyumu vb.) 

duygu sosyalleĢtirme sürecinde rol sahibi olabileceği düĢünülmektedir. Sınırlı sayıda da 

olsa anne ve babaların kendi aralarındaki iliĢkinin, ebeveynler arasındaki uyumun, 

evlilik içindeki çatıĢmaların ebeveynlerin duygu içerikli davranıĢlarıyla iliĢkili 

olabildiği vurgulanmıĢtır. Bu bağlamda anne ve babanın arasındaki iliĢkiyi de içeren 

değiĢkenleri içeren çalıĢmaların alan yazına katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra 

ebeveynlik tutumları, ebeveynlerin çocuklarına yönelik benimsediği disiplin teknikleri 

de kontrol değiĢkeni olarak duygu sosyalleĢtirme yaklaĢımları ile ele alınmasının 

faydalı olacağı düĢünülmektedir.  

Bu araĢtırmada çocukların duygu düzenleme stratejileri çocuğa ve anne-babaya 

iliĢkin bazı demografik değiĢkenlerin yanı sıra anne-babaların duygu sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarıyla birlikte ele alınmıĢtır. Buna karĢın alan yazında ebeveynlerin duygu 

sosyalleĢtirmeleri ile çocukların duygu düzenlemeleri arasında çocuğun mizacının da 

önemli olduğu ifade edilmektedir (örn. Yağmurlu ve Altan, 2010). Bu bilgiler 

doğrultusunda gelecek araĢtırmaların incelenecek değiĢkenlerin sayısını arttırarak 

(çocuğun mizacı, dil geliĢimi vb.) çocukların duygu düzenleme stratejilerinin 

incelenmesi yararlı olacaktır.  
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EK’LER 

EK 1. ETĠK KURUL KARARI 
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EK 2. ARAġTIRMA ĠZNĠ 
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EK 3. KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 

KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 
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1. Çocuğun Doğum Tarihi: Yıl…… Ay…… 

2. Çocuğun Cinsiyeti: 

3. Ailedeki Çocuk Sayısı: 

4. Çocuğun Ġlk Çocuk Olup Olmadığı: Evet☐  Hayır☐ 

5. Çocuğun KardeĢ Sayısı: 

6. Çocuğun herhangi bir geliĢimsel problemi var mı? 

Varsa belirtiniz: 

7. Annenin YaĢı:   Babanın YaĢı:  

 

8. Annenin Eğitim Düzeyi: Ġlkokul ☐  Ortaokul ☐   

      Lise☐  Ön Lisans ☐  

      Lisans ☐  Yüksek Lisans ve Üstü ☐ 

 

9. Babanın Eğitim Düzeyi: Ġlkokul ☐  Ortaokul ☐   

      Lise☐  Ön Lisans ☐  

      Lisans ☐  Yüksek Lisans ve Üstü ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 4. EBEVEYN ONAM FORMU 

EBEVEYN ONAM FORMU 
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Değerli Anne ve Baba,  

 Ben Psk. Dan./ Aile DanıĢmanı Özge Mutlu. Ege Üniversitesi Psikolojik DanıĢmanlık 

ve Rehberlik lisans mezunu, T.C. Maltepe Üniversitesi GeliĢim Psikolojisi yüksek lisans 

öğrencisiyim. Yüksek lisans kapsamında okulöncesi çocukların duygu düzenleme stratejilerinin 

bazı değiĢkenler açısından incelenmesini amaçlayan bir çalıĢma yürütüyorum. Bireyin 

hayatında oldukça önemli olan duygularımızın bir olay karĢısında düzenlemeyi yani doğru ve 

uygun tepki vererek o duyguyu yaĢamaya duygu düzenleme, bu doğrultuda kullanılan yollara da 

duygu düzenleme stratejileri adı verilmektedir. Bu yazıyı size çocukluk döneminde geliĢen ve 

çocuk için çok önemli olan duygu düzenleme stratejileri ile ilgili yürütülen bu çalıĢmaya 

çocuğunuzun katılımı için izin almak amacıyla gönderiyorum.  

 Çocuğunuzun katılmasına izin vereceğiniz bu çalıĢma okul idaresinin uygun gördüğü 

saat ve sınıf ortamında ortalama 20 dk sürecek olup sadece karĢılıklı konuĢma Ģeklinde bire bir 

uygulama niteliğinde olacaktır. Bu çalıĢmaya katılım ile birlikte uygulama sürecinde 

çocuğunuzun duygusal geliĢimi ve duygu düzenleme strateji bilgisi hakkında elde edilen bilgiler 

ıĢığında talep ettiğiniz takdirde sadece siz anne ve babasına çocuğunuz hakkında bilgi sahibi 

olacağınız geri bildirim verilecektir. Bunun yanında yukarıda anlatılan katılımı onaylamanız 

halinde siz anne-babanın da bir form doldurmanız istenmektedir. ÇalıĢmada sizin için 

kullanılacak form ve çocuğunuzun katılımı ile gerçekleĢecek uygulama için T.C Milli Eğitim 

Bakanlığı‟ndan onay alınmıĢtır.  

 Katılım süreci çocuğunuza rahatsızlık verecek herhangi bir niteliğe sahip değildir ve 

gönüllülük esasına dayalıdır. Herhangi bir nedenden dolayı çocuğunuz ya da siz rahatsızlık 

hissederseniz yarıda bırakma hakkına sahipsiniz. ÇalıĢma süresince sizin ve çocuğunuzun 

kimlik belirleyici hiçbir bilgisi istenmemektedir. Cevaplar tamamıyla gizli tutulacak ve sadece 

araĢtırmacı tarafından değerlendirilecektir. ÇalıĢma öncesinde, sırasında ve sonrasında aklınıza 

gelen her türlü soruyu araĢtırmacıya iletebilirsiniz. Oldukça önemli olan katkı ve iĢbirliğiniz için 

Ģimdiden çok teĢekkür ederim. Saygılarımla. 

 

AraĢtırmacı : Özge MUTLU 

ĠletiĢim Bilgileri: ozgeemutluuu@gmail.com – 543 208 93 97 

 

 

Yukarıda bilgileri bulunan çalışmaya katılmayı kabul ediyorum. Bu çalışmaya çocuğumun 

katılmasına izin veriyorum. 
                         

                                                                                                                           …./…../………… 

                                           Ġsim-Soyisim 

Ġmza:  

Katılımcı Adı-Soyadı : 

Telefon Numarası           : 

 

 

Önemli: Lütfen, imzaladığınız bu form ve siz anne-babanın doldurması gereken formları kapalı 

zarfta öğretmen aracılığıyla araĢtırmacıya ulaĢtırın. Çocuğunuzun uygulamasından sonra 

araĢtırmacı sizinle iletiĢim kurarak uygun bir saate randevu verecektir.  

EK 5. BEġ-ALTI YAġ ÇOCUKLARI ĠÇĠN DUYGU DÜZENLEME 

STRATEJĠLERĠ ÖLÇEĞĠ UYGULAMA SERTĠFĠKASI 

mailto:ozgeemutluuu@gmail.com
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EK 6. BEġ-ALTI YAġ ÇOCUKLARI ĠÇĠN DUYGU DÜZENLEME 

STRATEJĠLERĠ ÖLÇEĞĠ 

BEġ-ALTI YAġ ÇOCUKLARI ĠÇĠN DUYGU DÜZENLEME STRATEJĠLERĠ 

ÖLÇEĞĠ 

Örnek Madde 

Hikaye Örneği: Bu Ali. Ali tam bisküviyi yemek üzereyken bisküvinin üstünde bir arı 

olduğunu fark ediyor. Ali arılardan çok korkuyor.  

Duygu Düzenleme Stratejisi: 

Bölüm 1: 

1. Etkili DavranıĢ: Bisküviyi yere koyup oradan uzaklaĢması 

2. Etkisiz DavranıĢ: Arıya vurması 

3. Etkili DüĢünce: Arı birazdan uçar gider diye düĢünmesi 

4. Etkisiz DüĢünce: Arı beni birazdan sokacak diye düĢünmesi 

Bölüm 2:  

1. Peki sen ne yapardın? 

2. Peki sen ne düĢünürdün?  
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EK 7. ÇOCUKLARIN OLUMSUZ DUYGULARI ĠLE BAġ ETME ÖLÇEĞĠ 

ÇOCUKLARIN DUYGULARI ĠLE BAġ ETME ÖLÇEĞĠ 

  

 AĢağıda günlük yaĢamınızda, çocuğunuzla iliĢkilerinizde karĢılaĢabileceğiniz 

bazı durumlar maddeler halinde verilmiĢtir. Her durumun altına da anne-baba 

olarak gösterebileceğiniz bazı davranıĢlar sıralanmıĢtır.  

 Lütfen bu davranıĢların her birini ne kadar sıklıkla yaptığınızı belirtiniz. 

Örneğin, birinci maddede belirtilen durumla ilgili olarak 6 davranıĢ seçeneğinin 

her birini ne sıklıkla yaptığınızı 1‟den 5‟e kadar sayılardan uygun olanı daire 

içine alarak belirtiniz. Böylece her bir durumla ilgili 6 davranıĢ için de cevap 

vermiĢ olacaksınız.  

 Eğer çocuğunuzun daha önce böyle bir durumla karĢılaĢmadığını 

düĢünüyorsanız, “böyle olsaydı ne yapardım” diye düĢünerek yanıtlayınız.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Hiç Böyle 

Yapmam 

 

Nadiren Böyle 

Yaparım 

 

Belki Böyle 

Yaparım 

 

Büyük 

Olasılıkla 

Böyle 

Yaparım 

 

Kesinlikle 

Böyle 

Yaparım 

 

 

     

1) Eğer çocuğum hastalandığı ya da bir yerini incittiği için arkadaĢının doğum günü 

partisine veya oyun davetine gidemiyorsa ve bundan dolayı öfkeli olursa, ben; 

 Hiç böyle 

yapmam 

Nadiren 

böyle 

yaparım 

Belki 

böyle 

yaparım 

Büyük 

olasılıkla   

böyle 

yaparım 

Kesinlik

le böyle 

yaparım 

a) Çocuğumu sakinleĢmesi için 

odasına gönderirim. 
1 2 3 4 5 

b) Çocuğuma kızarım. 
1 2 3 4 5 
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c) Çocuğuma arkadaĢları ile birlikte 

olabileceği baĢka yollar düĢünmesi 

için yardımcı olurum (örneğin, bazı 

arkadaĢlarını partiden sonra davet 

edebilir). 

1 2 3 4 5 

d) Çocuğuma partiyi kaçırmayı 

büyütmemesini söylerim. 
1 2 3 4 5 

e) Çocuğumu, öfkesini ve hayal 

kırıklığını ifade etmesi için 

cesaretlendiririm. 
1 2 3 4 5 

f) Çocuğumu yatıĢtırırım ve kendini 

daha iyi hissetmesi için eğlenceli bir 

Ģeyler yaparım. 
1 2 3 4 5 

 

2)  Eğer çocuğum bisikletinden düĢer, onu kırar ve sonra da üzülüp ağlarsa, ben;  

 Hiç 

böyle 

yapmam 

Nadiren 

böyle 

yaparım 

Belki 

böyle 

yaparım 

Büyük 

olasılıkla   

böyle 

yaparım 

Kesinlikle 

böyle 

yaparım 

a) Sakin kalırım ve endiĢelenmem. 
1 2 3 4 5 

b) Çocuğumu rahatlatır ve kazasını 

unutmasını sağlamaya çalıĢırım. 
1 2 3 4 5 

c) Çocuğuma aĢırı tepki gösterdiğini 

söylerim. 
1 2 3 4 5 

d) Çocuğuma bisikletin nasıl tamir 

edileceğini anlaması için yardımcı 

olurum. 
1 2 3 4 5 

e) Çocuğuma böyle bir durumda 

ağlamanın doğal olduğunu söylerim. 1 2 3 4 5 
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f) Çocuğuma ağlamayı bırakmasını 

yoksa bisiklete binmesine izin 

vermeyeceğimi söylerim. 1 2 3 4 5 

 

3)  Eğer çocuğum çok değerli bir eĢyasını kaybeder ve ağlarsa, ben; 

 Hiç 

böyle 

yapmam 

Nadiren 

böyle 

yaparım 

Belki 

böyle 

yaparım 

Büyük 

olasılıkla   

böyle 

yaparım 

Kesinlikle 

böyle 

yaparım 

a) Bu kadar dikkatsiz olduğu ve sonra da 

ağladığı için keyfim kaçar. 
1 2 3 4 5 

b) Çocuğuma aĢırı tepki gösterdiğini 

söylerim. 
1 2 3 4 5 

c) Çocuğuma, henüz bakmadığı yerleri 

düĢünmesinde yardımcı olurum. 
1 2 3 4 5 

d) Mutlu Ģeylerden bahsederek 

çocuğumun dikkatini baĢka yöne 

çekerim. 

1 2 3 4 5 

e) Ona mutsuz olduğunda ağlamasının 

doğal olduğunu söylerim. 
1 2 3 4 5 

f) Dikkatli olmazsan iĢte böyle olur 

derim. 
1 2 3 4 5 

 

4)  Eğer çocuğum iğneden korkuyor ve iğne olma sırasını beklerken titreyip ağlıyorsa, 

ben; 

 Hiç 

böyle 

yapmam 

Nadiren 

böyle 

yaparım 

Belki 

böyle 

yaparım 

Büyük 

olasılıkla   

böyle 

yaparım 

Kesinlikle 

böyle 

yaparım 

a) Ona, kendini toparlamasını yoksa 

yapmaktan hoĢlandığı bir Ģeye izin 

vermeyeceğimi söylerim (örneğin 

1 2 3 4 5 
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televizyon seyretmek gibi). 

b) Hissettiği korku hakkında 

konuĢması için çocuğumu 

cesaretlendiririm. 

1 2 3 4 5 

c) Ona, iğne olmayı büyük bir mesele 

haline getirmemesini söylerim. 
1 2 3 4 5 

d) Ona ağlayarak bizi utandırmamasını 

söylerim. 
1 2 3 4 5 

e) Ġğneden önce ve sonra onu 

rahatlatırım. 
1 2 3 4 5 

f) Çocuğuma ne yaparsa iğnenin daha 

az acıtacağını anlatırım (örneğin, 

kendini kasmaz veya derin nefes alırsa 

daha az acıyacağı gibi). 

1 2 3 4 5 

 

5)  Eğer çocuğum öğleden sonrayı bir arkadaĢının evinde geçirecekse ve benim onunla 

kalamamam onu tedirgin edip üzerse, ben; 

 Hiç 

böyle 

yapmam 

Nadiren 

böyle 

yaparım 

Belki 

böyle 

yaparım 

Büyük 

olasılıkla   

böyle 

yaparım 

Kesinlikle 

böyle 

yaparım 

a) ArkadaĢıyla ne kadar eğleneceğinden 

bahsederek onun ilgisini baĢka yöne 

çekmeye çalıĢırım. 

1 2 3 4 5 

b) ArkadaĢının evinde ben yokken 

tedirgin olmaması için çocuğuma neler 

yapabileceğini düĢünmesinde yardımcı 

olurum (örneğin, en sevdiği kitabını ya da 

oyuncağını yanında götürmesi gibi). 

1 2 3 4 5 

c) Çocuğuma aĢırı tepki göstermeyi ve 

bebek gibi davranmayı bırakmasını 

söylerim. 

1 2 3 4 5 

d) Çocuğuma, eğer yatıĢmazsa bundan 

sonra dıĢarı çıkmasına izin 
1 2 3 4 5 
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vermeyeceğimi söylerim. 

e) Çocuğumun tepkileri yüzünden 

keyifsiz ve sıkıntılı olurum. 
1 2 3 4 5 

f) Tedirginliği ve keyifsizliği hakkında 

konuĢması için çocuğumu 

cesaretlendiririm. 

1 2 3 4 5 

 

6) Eğer çocuğum arkadaĢları ile birlikte yer aldığı bir grup faaliyetinde hata yaptığı 

için utanır ve ağlamaklı olursa, ben;  

 Hiç 

böyle 

yapmam 

Nadiren 

böyle 

yaparım 

Belki 

böyle 

yaparım 

Büyük 

olasılıkla   

böyle 

yaparım 

Kesinlikle 

böyle 

yaparım 

a) Çocuğumu rahatlatır ve daha iyi 

hissetmesini sağlamaya çalıĢırım. 
1 2 3 4 5 

b) Çocuğuma aĢırı tepki gösterdiğini 

söylerim. 
1 2 3 4 5 

c) Kendimi rahatsız ve utanmıĢ 

hissederim. 
1 2 3 4 5 

d) Çocuğuma kendini toparlamasını 

yoksa doğruca eve gideceğimizi 

söylerim. 

1 2 3 4 5 

e) Çocuğumu, yaĢadığı utanma hissi 

hakkında konuĢması için cesaretlendirim. 
1 2 3 4 5 

f) Çocuğuma alıĢtırma yapmasında 

yardımcı olacağımı ve böylece bir dahaki 

sefere daha iyisini yapacağını söylerim. 

1 2 3 4 5 

 

7) Eğer çocuğum bir müsamere ya da spor faaliyeti nedeniyle seyirci karĢısına 

çıkacağı için çok heyecanlanır ve kaygılanırsa, ben; 



119 

 

 Hiç 

böyle 

yapmam 

Nadiren 

böyle 

yaparım 

Belki 

böyle 

yaparım 

Büyük 

olasılıkla   

böyle 

yaparım 

Kesinlikle 

böyle 

yaparım 

a) Çocuğuma, sırası geldiğinde kendini 

hazır hissetmesi için neler yapabileceğini 

düĢünmesinde yardımcı olurum (örneğin, 

biraz ısınma yapmak ve seyirciye 

bakmamak gibi). 

1 2 3 4 5 

b) Heyecan ve kaygısının geçmesi için 

çocuğuma rahatlatıcı bir Ģeyler 

düĢünmesini öneririm. 

1 2 3 4 5 

c) Sakin kalırım ve kaygılanmam. 1 2 3 4 5 

d) Çocuğuma bebek gibi davrandığını 

söylerim. 
1 2 3 4 5 

e) Çocuğuma sakinleĢmezse oradan 

hemen ayrılıp doğruca eve gideceğimizi 

söylerim. 

1 2 3 4 5 

f) Hissettiği heyecan ve kaygı hakkında 

konuĢması için çocuğumu 

cesaretlendiririm. 

1 2 3 4 5 

 

8) Eğer çocuğum bir arkadaĢından istemediği bir doğum günü hediyesi aldığı için 

hayal kırıklığına uğramıĢ, hatta kızgın görünüyorsa, ben; 

 Hiç 

böyle 

yapmam 

Nadiren 

böyle 

yaparım 

Belki 

böyle 

yaparım 

Büyük 

olasılıkla   

böyle 

yaparım 

Kesinlikle 

böyle 

yaparım 

a) Çocuğumu hissettiği hayal kırıklığını 

ifade etmesi için cesaretlendiririm. 
1 2 3 4 5 

b) Çocuğuma bu hediyeyi onun istediği 

baĢka bir Ģeyle değiĢtirilebileceğini 

söylerim. 

1 2 3 4 5 
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c) Kaba davranıĢı yüzünden çocuğuma 

kızmam. 1 2 3 4 5 

d) Çocuğuma aĢırı tepki gösterdiğini 

söylerim. 
1 2 3 4 5 

e) Çocuğumu, arkadaĢının hislerine karĢı 

duyarsız olduğu için azarlarım. 1 2 3 4 5 

f) Eğlenceli Ģeyler yaparak, çocuğumun 

kendisini daha iyi hissetmesini sağlamaya 

çalıĢırım. 1 2 3 4 5 

 

9) Eğer çocuğum televizyonda ürkütücü bir program seyrettikten sonra korkuya 

kapılıp uyuyamıyorsa, ben; 

 Hiç 

böyle 

yapmam 

Nadiren 

böyle 

yaparım 

Belki 

böyle 

yaparım 

Büyük 

olasılıkla   

böyle 

yaparım 

Kesinlikle 

böyle 

yaparım 

a) Çocuğumu, onu korkutan Ģey konusunda 

konuĢması için cesaretlendiririm 
1 2 3 4 5 

b) Anlamsız hareketinden dolayı çocuğuma 

öfkelenirim. 
1 2 3 4 5 

c) Çocuğuma aĢırı tepki gösterdiğini 

söylerim. 
1 2 3 4 5 

d) Çocuğuma uyuyabilmesi için neler 

yapabileceğini düĢünmesinde yardımcı 

olurum (örneğin, yatağa bir oyuncak 

alması, ıĢığı açık bırakması gibi). 

1 2 3 4 5 

e) Ona yatağa gitmesini yoksa bundan 

sonra televizyon seyretmesine hiç izin 

vermeyeceğimi söylerim. 

1 2 3 4 5 
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f) Çocuğumla eğlenceli bir Ģeyler yaparak 

korktuğu Ģeyi unutması için ona yardımcı 

olurum. 

1 2 3 4 5 

 

10) Eğer parkta çocuklar oyunlarına katılmasına izin vermedikleri için çocuğum 

ağlamaklı olursa, ben; 

 Hiç 

böyle 

yapmam 

Nadiren 

böyle 

yaparım 

Belki 

böyle 

yaparım 

Büyük 

olasılıkla   

böyle 

yaparım 

Kesinlikle 

böyle 

yaparım 

a) Sakin kalırım, keyfim kaçmaz. 1 2 3 4 5 

b) Çocuğuma, ağlamaya baĢlarsa doğruca 

eve gideceğimizi söylerim. 
1 2 3 4 5 

c) Çocuğuma, kendini kötü hissettiğinde 

ağlamasının doğal olduğunu söylerim. 
1 2 3 4 5 

d) Çocuğumu rahatlatırım ve mutluluk 

veren Ģeyler düĢünmesini sağlamaya 

çalıĢırım. 

1 2 3 4 5 

e) Çocuğuma baĢka Ģeyler yapmayı 

düĢünmesi için yardımcı olurum. 
1 2 3 4 5 

f) Çocuğuma kendini birazdan daha iyi 

hissedeceğini söylerim. 
1 2 3 4 5 

 

11)  Eğer çocuğum diğer çocuklarla oynarken, onlardan biri çocuğumla alay ettiği için 

bir anda titremeye ve gözleri yaĢarmaya baĢlarsa, ben; 

 Hiç 

böyle 

yapmam 

Nadiren 

böyle 

yaparım 

Belki 

böyle 

yaparım 

Büyük 

olasılıkla   

böyle 

yaparım 

Kesinlikle 

böyle 

yaparım 

a) Çocuğuma bunu büyütmemesi 

gerektiğini söylerim. 
1 2 3 4 5 

b) Canım sıkılır, keyfim kaçar. 1 2 3 4 5 
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c) Çocuğuma toparlanmasını, yoksa 

doğruca eve gideceğimizi söylerim. 
1 2 3 4 5 

d) Diğer çocukların alaylı sözleriyle baĢa 

çıkabilmesi için neler yapabileceğini 

düĢünmesinde çocuğuma yardımcı 

olurum. 

1 2 3 4 5 

e) Çocuğumu rahatlatırım ve bu keyifsiz 

olayı unutması için onunla bir oyun 

oynarım. 

1 2 3 4 5 

f) Alay edilmenin onu nasıl incittiği 

hakkında konuĢması için çocuğumu 

cesaretlendiririm. 

1 2 3 4 5 

 

12) Eğer çocuğum çevresinde tanımadığı kiĢiler olduğunda hep utanıyor ve ürküyorsa 

ya da aile dostları misafirliğe geldiği zaman ağlamaklı olup odasından çıkmak 

istemiyorsa, ben; 

 Hiç 

böyle 

yapmam 

Nadiren 

böyle 

yaparım 

Belki 

böyle 

yaparım 

Büyük 

olasılıkla   

böyle 

yaparım 

Kesinlikle 

böyle 

yaparım 

a) Çocuğuma, aile dostlarımızla 

karĢılaĢtığı zaman daha az korkması için 

neler yapabileceğini düĢünmesinde 

yardımcı olurum. 

1 2 3 4 5 

b) Çocuğuma, tedirgin hissetmenin doğal 

olduğunu söylerim. 1 2 3 4 5 

c) Aile dostlarımızla yapabileceğimiz 

eğlenceli Ģeylerden bahsederek çocuğumu 

mutlu etmeye çalıĢırım. 

1 2 3 4 5 

d) Çocuğumun tepkileri yüzünden kendimi 

sıkıntılı hisseder ve rahatsızlık duyarım. 
1 2 3 4 5 
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e)  Çocuğuma oturma odasına gelip aile 

dostlarımızla beraber oturmak zorunda 

olduğunu söylerim. 
1 2 3 4 5 

f) Çocuğuma bebek gibi davrandığını 

söylerim. 1 2 3 4 5 

Lütfen her durum için önerilmiĢ 6 davranıĢ seçeneğinin her birini cevaplamıĢ 

olduğunuzu kontrol ediniz.  
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