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THE ROLE OF PARENTING STYLES ON TEMPERAMENT 

CHARACTERISTICS AND EMOTION REGULATION SKILLS 

OF CHILDREN  

 

ABSTRACT 

AIM: The aim of present research is to examine the effect of the parenting style on 

the emotion regulation ability and temperament traits of preschool children.  

METHOD: The study was conducted with 102 (47 females, 55 males) 4-5 years-old 

students who are studying in preschool and kindergartens approved by the T. R. 

Ministry of Education. To collect data, the researcher used ''Socio-Demographic 

Information and Data Form'' to be informed about the demographic characteristics of 

the family, ''Parental Attitude Scale'' to measure parenting style, ''Emotion Regulation 

Checklist-Parent and Teacher Forms (ERC)'' to measure the emotion regulation 

ability of children, and ''The Short Temperament Scale for Children-Parent Form 

(STSC)'' to measure the temperament traits of children. A simple linear regression 

analysis was conducted to examine the effect of parenting style on the children's 

emotion regulation ability and the temperament traits. 

RESULTS: Democratic and authoritarian parenting style predicted the subscale of 

children's lability/negativity (respectively r
2
=.21, β=.24, p<.05; r

2
=.21, β=.41, p<.05), 

besides it was found a strong correlation between the democratic parenting style and 

children's emotion regulation (r
2
=.22, β=.44, p<.05). It was found that the democratic 

parenting style was a significant for approach temperament of children (r
2
=.11, 

β=.28, p<.05). No other significant relationship was found. 
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CONCLUSION: The research results demonstrated that democratic parenting style 

of parents has a positive effect on childrens' emotion regulation skills. These results 

suggested to be a flexible manner toward his/her developmental features and to keep 

the skill of limiting in a certain level. 

Key words: Parenting Style, Temperament, Emotion Regulation, Social-Emotional 

Development, Preschool Period. 



iii 

 

EBEVEYN TUTUMLARININ ÇOCUKLARIN MĠZAÇ 

ÖZELLĠKLERĠ VE DUYGU DÜZENLEME BECERĠLERĠ 

ÜZERĠNDEKĠ ROLÜ 

 

ÖZET 

AMAÇ: Bu araĢtırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarında ebeveyn tutumları 

ile çocukların duygu düzenleme becerileri ve mizaç özellikleri arasındaki iliĢkiyi 

incelemektir.  

YÖNTEM: AraĢtırmanın örneklemini T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve 

resmi kreĢ ve anaokullarında eğitim gören 4 ve 5 yaĢındaki 102 (47 kız, 55 erkek) 

çocuk ve ebeveyni oluĢturmuĢtur. Veri toplama aracı olarak ailenin demografik  

özellikleri hakkında bilgi almak için araĢtırmacı tarafından oluĢturulan 

''Sosyodemografik Bilgi ve Veri Formu'', ebeveyn tutumlarını ölçmek için ''Ebeveyn 

Tutum Ölçeği (ETÖ)'', çocukların mizaç özelliklerini ölçmek için ''Çocuklar için 

Kısa Mizaç Ölçeği (ÇKMÖ)'' ve çocukların duygu düzenleme becerilerini ölçmek 

için ''Duygu Düzenleme Ölçeği (DDÖ)'' kullanılmıĢtır. Ebeveyn tutumlarının, 

çocukların mizaç özellikleri ve duygu düzenleme becerileri üzerindeki etkisini 

incelemek için basit doğrusal regresyon analizi yapılmıĢtır.  

BULGULAR: Bu araĢtırmada demokratik ve otoriter ebeveyn tutumu ile 

''değiĢkenlik/olumsuzluk'' altölçeği arasında pozitif korelasyon tespit edilmiĢtir 

(sırasıyla r
2
=.21, β=.24, p<.05; r

2
=.21, β=.41, p<.05). Demokratik ebeveyn tutumu ile 

''duygu düzenleme'' altölçeği arasında pozitif korelasyon bulunmuĢtur (r
2
=.22, β=.44, 

p<.05). Demokratik ebeveyn tutumunun, çocuklarda sıcakkanlılık mizaç özelliğinin 

anlamlı yordayıcısı olduğu bulunmuĢtur (r
2
=.11, β=.28, p<.05). DeğiĢkenler arasında 

anlamlı olduğu görülen baĢka bir iliĢki bulunmamıĢtır.
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SONUÇ: Bu araĢtırma, çocukların duygu düzenleme becerileri üzerinde, demokratik 

ebeveyn tutumunun olumlu, otoriter ebeveyn tutumunun ise olumsuz etkisinin 

olduğunu düĢündürmektedir. Bu sonuç, çocuğun geliĢim özelliklerine göre esnek 

tutumlar içinde olabilen, sınır koyma becerisini yeterli düzeyde tutabilen ebeveyn 

tutumlarının önemini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn tutumu, Mizaç, Duygu Düzenleme, Sosyal-Duygusal 

GeliĢim, Okul Öncesi Dönem. 
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BÖLÜM I 

1. 1. GiriĢ 

Okul öncesi dönemde, çocuğun bedensel, biliĢsel, dil ve sosyal-duygusal geliĢimi 

önemli ölçüde Ģekillenir (Razon, 1987). Erken çocukluk döneminde kazanılan bir 

çok davranıĢ çocuğun, yetiĢkinlikte kiĢilik yapısını, alıĢkanlıklarını, inançlarını ve 

değer yargılarını biçimlendirmektedir (Kandır ve Alpan, 2008).  

Birçok araĢtırmacı, annenin ve babanın okul öncesi dönemdeki rolünü vurgularlar 

(Miller, 1983; Maccoby, 2002). Daha önceki çalıĢmalar, ebeveyn tutumlarının 

çocuğun sosyalleĢme sürecine, kiĢilik geliĢimine, davranıĢlarına, akademik baĢarıları 

üzerine, problem çözme becerilerine, özgüven duygusuna, mizaç özelliklerine 

etkisini incelemiĢlerdir (Kaya, 1997; Günalp, 2007; Blisset ve Haycraft, 2008; Demir 

ve ġendil, 2008; Huang ve Gove, 2015; Begde ve Özyürek, 2016; Erdoğan, Yoleri ve 

Tetik, 2017). Buna karĢın, okul öncesi dönemde ebeveyn tutumlarıyla ilgili yapılan 

araĢtırmalar sınırlı sayıdadır (Sümer, Gündoğdu, Aktürk ve Helvacı, 2010).  

Okul öncesi dönem, sosyal-duygusal geliĢimin önemli ölçüde Ģekillendiği bir 

dönemdir. Okul öncesi dönemdeki çocukların %10-15'inde davranıĢsal ve duygusal 

problemler görülür (Erol, ġimĢek, Öner ve Munir, 2005; Rescorla ve ark., 2007). Bu 

dönemde, duygu düzenlemede yaĢanan sorunlar kısa ve uzun dönemde sosyal 

uyumsuzluğa neden olmaktadır (Eisenberg, Cumberland ve Spinrad, 1998; Arı ve 

Yaban, 2016). Sosyal uyuma ve yeterliliğe katkı sağlayan faktörlerin baĢında "mizaç 

ve duygu düzenleme becerileri" gelmektedir (Arı ve Yaban, 2016). Bu araĢtırmada 

ebeveyn tutumları ile çocukların mizaç özellikleri ve duygu düzenleme becerileri 

arasındaki iliĢkinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. 
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1. 2. Tanımlar 

Okul öncesi dönem (Pre-school children): Bedensel, biliĢsel, dil ve sosyal-

duygusal geliĢimsel becerinin büyük ölçüde kazanıldığı ve kiĢiliğin Ģekillendiği 

''erken çocukluk dönemi'' olarak da adlandırılan 0-6 yaĢ arasını kapsayan dönemdir 

(Aral, Kandır ve Can YaĢar, 2003; Karoğlu ve Ünüvar, 2017). 

Ebeveyn Tutumları (Parenting Styles): Ebeveynlerin çocuklarını yetiĢtirirken nasıl 

bir birey olacağına dair idealleri vardır (Demir, 2007). Ebeveyn tutumları, çocukları 

üzerindeki inanç ve beklentilerini gerçekleĢtirmek için anne-baba tarafından 

uygulanan tutum ve davranıĢlardır (Mussen, 1984). Son zamanlardaki araĢtırma 

sonuçları; ebeveyn tutumlarının, çocuk ve ebeveyn arasındaki karĢılıklı etkileĢimsel 

bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır (Erdoğan ve ark., 2017). 

Mizaç (Temperament): KiĢiliğin bir parçası olan mizaç, kalıtsal ve çevresel 

etkenlerden etkilenen, bireyin duygu, davranıĢ ve dikkat süreçlerindeki bireysel 

farklılıklardır (Erdoğan ve ark., 2017). Bazı araĢtırmacılara göre, 3-8 yaĢ arasında 

tepkisellik, ritmiklik, sıcakkanlılık ve sebatkarlık olmak üzere 4 mizaç özelliği vardır 

(Prior, Sanson, Smart ve Oberklaid, 2000; Yağmurlu, Sanson ve Köymen, 2005). 

Duygu Düzenleme (Emotion regulation): Bireyin, amacına ulaĢabilmek için 

duygusal tepkilerini izleme, değerlendirme, kontrol etme ve değiĢtirme sürecidir 

(Thompson, 1994). 

 

1. 3. Ebeveyn Tutumları 

Okul öncesi dönem, çocuğun sosyal becerilerinin ve kiĢiliğinin geliĢtiği bir dönemdir 

(Sak, ġahin Sak, Atlı, ve ġahin, 2015). Ebeveynler, çocuğun sosyal ve duygusal 

geliĢiminde önemli rol oynar (Jabeen ve Anis-ul-Haque, 2013). Okul öncesi 

dönemde aile, çocuğun geliĢiminde etkili olan en önemli sosyal çevredir (Günalp, 

2007). Ebeveynlerin çocuk yetiĢtirme üzerine dair çeĢitli idaelleri vardır. Bu idealleri 

gerçekleĢtirmek amacıyla çocuklarına karĢı farklı tutum ve davranıĢlarla yaklaĢırlar 

(Mussen, 1984; Demir, 2007).  

Ebeveynlerin çocuk yetiĢtirme tarzları, her kültürde çocukların sosyalleĢme 

süreçlerine  katkı sağlar (Yıldız, 2004). Ebeveyn tutumlarının, ebeveynin cinsiyetine, 
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eğitim düzeyine, yaĢadıkları bölgeye, öğrenim durumlarına, yaĢlarına, evlendikleri 

yaĢa, sahip oldukları çocuk sayısına göre farklılık gösterdiği bulunmuĢtur (Demir ve 

ġendil, 2008; Sak ve diğerleri, 2015).  

ÇeĢitli araĢtırmacılar, ebeveynlik özelliklerini betimleyen araĢtırmalar yapmıĢlardır 

(Demir, 2007). Farklı araĢtırmacılar, zaman zaman örtüĢen ancak bazı noktalarda 

ayrıĢan ebeveyn tutumlarının olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Maccoby ve Martin 

(1983), anne-baba tutumunu talepkarlık (demandingness) ve duyarlılık 

(responsiveness) olmak üzere 2 alt boyutta incelemektedir. Talepkarlık, çocuğun 

fikirlerini önemseyerek onu ailenin bir üyesi gibi gören ve davranıĢları üzerinde 

denetim sağlayan kontrol boyutudur. Duyarlılık, çocuğun özel ihtiyaçlarını 

karĢılayan, bireyselleĢmesine izin veren ve benlik kavramının oluĢmasını destekleyen 

kabul boyutudur. Bu boyutlar birbirini kesen iki eksen olduğu için demokratik, 

otoriter, izin verici ve ihmalkar olmak üzere 4 alt boyut bulunmaktadır. Otoriter 

ebeveynlerin kabul düzeyleri düĢük, talep düzeyleri yüksektir. Demokratik 

ebeveynlerin hem kabul hem talep düzeyleri yüksektir. HoĢgörülü ebeveynlerin 

kabul düzeyi yüksek kontrol boyutu düĢüktür. Ġhmalkar ebeveynlerin ise hem kabul 

hem kontrol boyutu düĢüktür. Günalp (2007), ebeveyn tutumlarının "denetim 

boyutu" ve "duygusal iliĢki boyutu" olmak üzere iki önemli altboyutunun olduğunu 

ileri sürmüĢtür. Denetim boyutu, kısıtlayıcıdan hoĢgörülü bir tutuma, duygusal iliĢki 

boyutu ise, çocuk merkezli kabul edici tutumdan reddedici tutuma kadar geniĢ bir 

aralıktadır. Baumrind'e göre; demokratik, yetkeci (ya da otoriter) ve izin verici olmak 

üzere üç ebeveyn tutumu vardır.  Maccoby ve Martin (1983), ebeveyn tutumlarını 

demokratik, otoriter, izin verici, etnik azınlık, ilgisiz ve tutarsız olarak sınıflamıĢtır. 

Kulaksızoğlu (1998), ebeveyn tutumlarını, eĢitlikçi ve demokratik, aĢırı koruyucu ve 

müdahaleci, aĢırı otoriter ve baskıcı olarak tanımlamıĢtır. Filiz ve Yaprak (2009), 

demokratik, otoriter, koruyucu ve ilgisiz alt baĢlıklarına ayırmıĢtır. Baumrind, 

Larzalere ve Owens (2010), ebeveyn tutumlarını otoriter, yönlendirici, izin verici, 

demokratik, yeterince iyi, ilgisiz ve güvenilir olarak sınıflamıĢtır. Bakhla, Sinha, 

Sharan, Binay, Verma ve Chaudhury (2013), ebeveyn tutumlarını, demokratik, 

otoriter ve izin verici olmak üzere üç baĢlıkta toplamıĢtır. Hibbard ve Walton (2014), 

ise ebeveyn tutumlarını, demokratik, otoriter, izin verici, düĢkün, ihmalkar ve 

reddedici olarak sınıflandırmıĢlardır. Bu araĢtırmada, Baumrind'in (1966, 1971a) ileri 

sürdüğü demokratik, otoriter ve izin verici ebeveyn tutumları araĢtırılacaktır. Ayrıca 
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batı kültüründe yaygın olmasada kültürümüzde kullanılan aĢırı koruyucu ebeveyn 

tutumu da araĢtırmaya dahil edilmiĢtir (Kuzgun, 1991; Yavuzer, 1994; Levy, 1966). 

 

1. 3. 1. Demokratik Tutum 

Demokratik tutum, çocuğuna her koĢulda sevgisini veren, çocuğun geliĢim 

özelliklerini göz önünde bulunduran ve katı kurallar koymayan ebeveyn tutumudur 

(Kulaksızoğlu, 1998). Demokratik tutumda ebeveynler, çocuğun bağımsız bir kiĢilik 

geliĢtirmesini destekler; düĢüncelerine ve isteklerine önem verir (Kulaksızoğlu, 

1998). Demokratik ebeveyn, duyarlı, sabırlı, ilgili ve sıcak bir tutum sergiler 

(Baumrind, 1966). Bornstein ve Bornstein (2007), demokratik ebeveyn tutumunun 

çocuğun sağlıklı bir geliĢim göstermesinde en doğru ve kabul gören ebeveyn tutumu 

olduğunu öne sürer. Anneler ve babalar, çocuğun davranıĢları üzerinde kontrol 

sahibidir. Bu tutumda, ebeveynler çocuklarına karĢı güven verici ve hoĢgörülü bir 

tutum içindedirler (KağıtçıbaĢı, 2000). Çocuklarının isteklerini dinlerler ve 

ihtiyaçlarını göz önünde tutarlar. Duyarlı bir Ģekilde yanıt verirler (Latouf, 2008). 

Demokratik ebeveynlerin çocuğun davranıĢı üzerinde kontrolü vardır (KağıtçıbaĢı, 

2000). Ebeveyn ve çocuk arasında karĢılıklı fikir alıĢveriĢi vardır. Ebeveyn, çocuğun 

istek ve görüĢlerine açık olduğu için aralarında samimi bir iliĢki bulunur (Günalp, 

2007). Ayrıca demokratik ebeveyn, çocuğun sorumluluk sahibi, özgüvenli, bağımsız 

ve toplumsal bir birey olmasına destek olur. Çocuklarının kendileri kadar deneyimli 

olmadıklarının farkında oldukları için çocuklarına yol gösterirler (Latouf, 2008). 

Kuralları uygular ve çocuğu yanlıĢ davranıĢlarıyla yüzleĢtirirler. Grolnick (2003), 

okul öncesinde demokratik tutuma sahip ebeveynlerin çocuklarının enerjik, 

dıĢadönük ve bağımsız bir kiĢilik geliĢtirdiklerine dikkat çekmiĢtir. Demokratik 

ebeveyn tutumunda yetiĢmiĢ çocuklar, bağımsız, arkadaĢ canlısı, yaratıcı, kendine 

güvenen, akademik baĢarısı yüksek, fikirlerini özgürce dile getiren bireyler olması 

beklenir (Kuzgun, 1991; Yılmaz,1999).  

 

1. 3. 2. Otoriter Tutum 

Otoriter tutumda, çocuğun kuralları sorgulamadan uygulaması beklenir, fikir 

alıĢveriĢinde bulunulmaz ve ceza yöntemi uygulanır (Baumrind, 1966). Otoriter 
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tutum, anne ve baba tarafından konulan kuralların sıkı bir disiplinle uygulanmasıdır 

(EkĢi, 1990). Ebeveynlerin beklentileri çocuğun yaĢı ve geliĢimiyle orantılı değildir 

(Günalp, 2007). Bu tip tutum içindeki ebeveynler, istedikleri davranıĢları 

gerçekleĢtirmek için zorlayıcı yöntemler kullanırlar, çocuğun otoriteyi kabul etmesini 

beklerler. Çocuklardan, ebeveynin isteklerini sorgulamadan yerine getirmesi 

beklenir. Otoriter ebeveyn ile çocuk arasındaki iliĢki mesafeli ve samimiyetten 

yoksundur. Karar aĢamasında çocukların beğenilerini göz ardı ederek onlara söz 

hakkı tanımazlar (Güngör, 2002). Çocuğa olan sevgisini sadece istekleri yerine 

getirildiği zaman gösterirler. Çocuğa karĢı sert ve soğuk bir tutum sergilerler 

(Günalp, 2007). Ebeveynin ihtiyaçları ve istekleri çocuğunkinden önce gelir (Latouf, 

2008). Çocuğun bağımsızlığını ve bireyselleĢmesini cesaretlendirmezler. Otoriter 

ebeveynler, talepkardırlar ve çocuğun duygusal ihtiyaçlarına yanıt vermezler (Jabeen 

ve Anis-ul-Haque, 2013). Disiplin ve davranıĢ konusunda sabit fikirleri vardır (Gupta 

ve Theus, 2006). Otoriter ebeveynler, en iyisini onların bildiğini ve çocukların 

sorgulamadan kurallara uyması gerektiğini düĢünürler (Gerdes, 1998).  

 

1. 3. 3. Ġzin Verici Tutum  

Ġzin verici tutum, çocukların davranıĢları üzerinde kontrol sağlamayan, çocuklara 

sınırsız bir özgürlük tanıyan, sınır ve kuralların olmadığı ebeveyn tutumudur 

(Baumrind, 1966). Ġzin verici ebeveynler, çocuğun davranıĢları üzerinde kontrol 

sağlamazlar. Baumrind (1971a), izin verici ebeveyn tutumunu ''uzlaĢmaz'', ''izin 

verici'' ve ''izin verici-uzlaĢmaz'' olmak üzere üçe ayırmıĢtır. Ġzin verici ebeveynler 

disiplinde fazlasıyla gevĢek ve talepleri azdır. Ġzin verici-uzlaĢmaz ebeveynler, hem 

beklenti hem de taleplerinde uzlaĢmaz ve gevĢektir. UzlaĢmaz ebeveynlerin talep ve 

beklentileri yüksek, disiplinde gevĢektirler. Maccoby ve Martin (1983) tarafından 

izin verici-uzlaĢmaz boyutu ilgisiz-ihmalkar olarak tanımlanmıĢtır. Ġzin verici tutuma 

sahip ebeveynler çocuğun dürtülerini kabul ederler, ayrıca çocuğu davranıĢlarının 

sonuçlarıyla yüzleĢtirmekten ve cezadan kaçınırlar (Latouf, 2008). Çocuğa yeteri 

kadar sorumluluk vermezler. Uygun olmayan davranıĢları görmezden gelirler. 

GevĢek ve tutarlı olmayan bir disiplin anlayıĢı hakimdir (Robinson, Mandleco, Olsen 

ve Hart, 1995). Ayrıca, ihmalkarlığa varacak Ģekilde aĢırı hoĢgörülü tutum söz 

konusudur (Baumrind, 1966). Çocuk, ihtiyaçlarını kendi yoluyla ifade ettiğinde 
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ebeveyn utanmaktan ya da yüzleĢmekten kaçındığı için çocuğun ihtiyaçlarını 

ertelemeden karĢılama eğilimindedirler. Ġzin verici ebeveyn tutumunun, 8-9 yaĢ 

çocuklarında dürtü kontrolünün azalmasına, benmerkezciliğe ve baĢarı 

motivasyonunun düĢmesine neden olduğu ileri sürülmüĢtür (Grolnick, 2003). 

Gottman (1997), izin verici ebeveyn tutumu ile yetiĢen 5 yaĢındaki çocukların, 

duygularını düzenlemede ve konsantre olmakta güçlük yaĢadıklarını ortaya 

koymuĢtur. 

 

1. 3. 4. AĢırı Koruyucu Tutum 

AĢırı koruyucu tutum, çocuğun hata yapmasından korkarak onun yerine iĢleri 

üstlenen ve isteklerini ertelemeden yerine getiren ebeveyn tutumudur (Kaya, 1997). 

AĢırı koruyucu tutumda ebeveyn, çocuğun bağımsızlaĢma isteğini ve giriĢimini, 

kendi otoritesinin yok olacağı ile ilgili bir tehtid olarak algılar (Kaya, 1997). AĢırı 

koruyuculuk; aĢırı teması, bebekleĢtirmeyi, annesel kontrolü ve sosyal olgunluğun 

önlenmesini içerir. BireyselleĢmesi engellenen çocuk, bağımlı ve sorumluluktan 

kaçan bir kiĢilik geliĢtirebilir (Yıldız, 2004). AĢırı koruyucu tutum ile, çocuğun 

davranıĢlarını ve duygularını kontrol edebilen bir birey olması engellenebilir (Kaya, 

1997). Ebeveynin aĢırı kontrolü ve özeni, çocuğu bağımlı, duygusal kırıklıkları olan, 

kendine güvenmeyen, kendi baĢına karar veremeyen, sürekli baĢkasının yardımına 

ihtiyaç duyan, korkak ve talepkar bir kiĢilik geliĢtirmesine neden olabilir (Kuzgun, 

1991; Yavuzer, 1994). Çocuğun yapabileceği her Ģeyi ebeveynin onun yerine 

yapması çocuğun sağlıklı geliĢimini olumsuz etkileyebilir (Günalp, 2007). 

 

1. 3. 5. Ebeveyn Tutumlarının Çocuk Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri  

Demokratik ebeveyn tutumuyla yetiĢen çocuklar; özgüveni yüksek, bağımsız, 

giriĢimci ve sorumluluk sahibidir  (Kaya, 1997). Demokratik ebeveynler, çocuğun 

kendi kararlarını vermesini ve kendini gerçekleĢtirmesini destekler (Kaya, 1997). 

Ayrıca, baĢarı için motivasyonu yüksek bir birey olmasını desteklerler (Latouf, 

2008). Bu çocuklar, enerjik, dıĢadönük ve bağımsız bir kiĢilik geliĢtirirler (Grolnick, 

2003). Demokratik ebeveyn tutumyla yetiĢmiĢ çocukların geliĢimleri olumlu 

yöndedir ve sosyal olarak uyumludurlar (Sümer ve ark., 2010). Duygu düzenleme 
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baĢarılı oldukları görülür (Towe-Goodman ve Teti, 2008). Demokratik ebeveyn 

tutumu, çocuğun geliĢimi açısından en uygun ebeveyn tutumudur. 

Otoriter ebeveyn tutumuyla yetiĢmiĢ çocukların özsaygılarının düĢük olduğu, uyum 

sorunları yaĢadıkları ve kaygı seviyelerinin yüksek olduğu görülmüĢtür (Hart, 

Newell ve Olsen, 2003; Sümer ve ark., 2010). Otoriter ebeveyn tutumu, çocuğun 

benlik saygısının azalmasına neden olabilir (Kaya, 1997). Öfkeyi ortaya çıkarabilir 

ve davranıĢsal sorunlar ortaya çıkarabilir (Snyder, Stoolmiller, Wilson ve 

Yamamoto, 2003). Otoriter ebeveyn tutumu, çekapanık, çekingen, düĢük özgüvenli, 

güvensiz, kinci, pasif ve saldırgan bir kiĢilik geliĢtirmesine neden olabilir (Kaya, 

1997). 

AĢırı koruyucu ebeveyn tutumu, çocuğun özerk düĢünce ve özgüveninin geliĢmesini 

olumsuz etkileyebilir (Günalp, 2007). AĢırı koruyucu ebeveyn tutumu, çocuğun 

bağımsız bir kiĢilik geliĢtirmesini, kendi kendine yetebilmesini, kendi davranıĢlarını 

kontrol etmesini engelleyebilir (Kaya, 1997). Ayrıca, çocuğun sosyal uyumunu 

olumsuz etkiler (Kaya, 1997). AĢırı koruyucu ebeveyn tutumu, çocuğun bağımlı, 

güvensiz, inatçı, aĢırı otoriter, düĢük sorumluluk duygusu olan bir kiĢilik 

geliĢtirmesine neden olabilir (Kandır ve Alpan, 2008).  

Ġzin verici ebeveyn tutumu, çocuğun dürtüsel, bencil, sosyal uyumu düĢük bir kiĢilik 

geliĢtirmesine neden olabilir. 8-9 yaĢ çocuklarında aĢırı koruyucu ebeveyn tutumu, 

düĢük baĢarı motivasyonu, benmerkezci düĢünmeye ve dürtüselliğe neden olabilir 

(Grolnick, 2003).  

Özetlemek gerekirse, otoriter ebeveyn tutumu çocuğun içekapanık, çekingen ve 

saldırgan bir kiĢilik geliĢtirmesine neden olarak sosyal iliĢkilerini olumsuz 

etkileyebilir. AĢırı koruyucu ebeveyn tutumu, 5 yaĢındaki çocukların duygu 

düzenleme becerilerini olumsuz etkileyebilir (Gottman, 1997). Demokratik ebeveyn 

tutumu, çocukların sosyal-duygusal geliĢimlerini olumlu etkiler. Bu tutumda yetiĢmiĢ 

çocuklar duygu düzenlemede baĢarılıdır (Towe-Goodman ve Teti, 2008). Sonuç 

olarak, ebeveyn tutumları çocuğun sosyal-duygusal geliĢimini etkilemektedir. 

 

1. 4. Sosyal-Duygusal GeliĢim 

Sosyal-Duygusal geliĢim, çocukların çevresindeki insanlarla nasıl iliĢki kurduğunu, 

sıkıntı ve stresle nasıl baĢa çıktığını ifade etmektedir. Bebek, doğduğunda henüz tüm  
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duygusal tepkileri geliĢmemiĢtir. Bazı duygular olgunlaĢma ile, bazıları öğrenme ile 

oluĢur (Yavuzer, 2001). Duygular, birincil ve  ikincil olmak üzere ikiye ayrılır 

(Domasio, 2006). Birincil duygular; korku, iğrenme, haz  ve sevgidir. Ġkincil 

duygular ise yaĢantılar ve deneyimler sonucu kazanılan  suçluluk, kıskançlık, gurur, 

utanç, mahçup olma gibi duygulardır (Campos, Barrett, Lamb, Goldsmith, ve 

Stenberg, 1983; Domasio, 2006). Duyguların çoğu yaĢamın ilk 3 yılında oluĢur 

(Greenberg, Kusche ve Speltz, 1991). Doğumu izleyen ilk altı ay içinde bebekler 

üzüntü, ĢaĢkınlık, utangaçlık, sevinç,  korku, öfke ve stres; 18-24 ay içinde 

kıskançlık, utanma ve empati; 30-36 ay içinde ise utanç, gurur, suçluluk duygularını 

deneyimlerler (Kandır ve Alpan, 2008). YaĢamın ilk 8 yılında çocuklar duygularla 

ilgili temel becerileri edinirler. Bu beceriler; duygusal eylem ve tepkilerde bulunma, 

duyguların  farklı durumlarda ortaya çıkması, duyguların farklı bireylerle iliĢkinin 

temelinde kullanılması, duyguların dıĢavurumunda farklı modeller ve yollar 

kullanılması, duyguların farklı kiĢiler ve olaylar sonucunda ve zamanla 

değiĢebileceğini öğrenmedir (Caulfield, 2001). Erken çocukluk döneminde, çocuğun 

sosyal-duygusal geliĢiminin olumlu özelliklere sahip olabilmesi için sosyal 

yetkinliğin ve duygu düzenleme becerilerinin geliĢimi önemlidir (Antony, Antony, 

Glanville, Naiman, Waanders, ve Shaffer, 2005; Chen ve French, 2008).  

 

1. 4. 1. Duygu Düzenleme Becerisi 

YaĢamın ilk yıllarından itibaren duyguların tanınması ve düzenlenmesi becerileri 

oluĢmaya baĢlar (Cole, Dennis, Smith-Simon ve Cohen, 2009). Duygu düzenleme 

becerisi, kiĢinin, amacına ulaĢabilmek için duygusal tepkilerini izleyebilme, 

duygularını ve tepkilerini değerlendirebilme, kontrol edebilme ve esnek bir Ģekilde 

değiĢtirebilme sürecidir (Thompson, 1994). Duygu düzenleme süreci hem olumlu 

hem olumsuz duygularla ilgilidir (Cole, Michel ve Teti, 1994). Duygu düzenlemede, 

biliĢsel (ör. bellek ve dikkat), fizyolojik ve davranıĢsal süreçler rol oynar (Eisenberg 

ve Spinhard, 2004; Arı ve Yaban, 2016). Bazı araĢtırmacılara göre, duygu düzenleme 

bireyler tarafından kontrol edilebilinir. Ancak bunun sağlanabilmesi için, planlanmıĢ 

bir çaba gerekir (IĢık ve Turan, 2015). Diğerleri ise duygu düzenlemenin otomatik 

olduğunu, çaba gerektirmediğini ve duygusal tepkiyi ortadan kaldırmadığını savunur 

(Koole, 2009). Ġçsel ve dıĢsal süreçler, birlikte duygusal tepkinin izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve ayarlanmasında rol oynar (Thompson, 1994). Mizaç ve dikkat 
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gibi özellikler, duygu düzenleme becerilerinde içsel süreçleri; ebeveyn tutumları ve 

çocuğun deneyimleri ise dıĢsal süreçleri oluĢturur (Thompson, 1994).  

Çocuk; hızla geliĢen biliĢsel, fiziksel ve dil geliĢimiyle birlikte duyguları üzerinde 

kontrolünü sağlamaya ve duygu düzenleme stratejileri geliĢtirmeye baĢlar (Izard, 

Woodburn, Fınlon, Kraut-Ewig, Grossman ve Seinfeld, 2011). En yaygın kabul 

gören duygu düzenleme stratejisi Süreç Yönelimli Model'dir (Gross, 1998b; 2001). 

Bu modelde; dikkat noktası, duruma iliĢkin seçim, duruma iliĢkin değiĢiklik, biliĢsel 

değiĢiklik ve tepki değiĢikliği üzerinde durulur. Duygu düzenleme stratejileri, geçmiĢ 

odaklı (duygusal tepki ortaya çıkmadan önce) ve tepki odaklı (duygusal tepki ortaya 

çıktıktan sonra) olmak üzere ikiye ayrılır (Gross, 1998). GeçmiĢ odaklı strateji, 

duygusal tepki ortaya çıkmadan önce olan davranıĢ değiĢikliği ve çevresel  yanıt ile 

iliĢkilidir. Tepki odaklı strateji, daha önce baĢlayıp devam eden duygu ile iliĢkilidir. 

Gross'un modelinde (1998), biliĢsel değerlendirme (cognitive reappraisal) ve 

ifadenin bastırılması (expressive suppression) olmak üzere iki duygu düzenleme 

süreci vardır. BiliĢsel değerlendirme, duygunun oluĢtuğu durumda  duygusal etkisini 

değiĢtirme kapasitesini ifade eder. Ġfadenin bastırılması, farkında olunan duygunun 

engellemesidir (Gross ve John, 2003).  

  

1. 5. Mizaç  

Mizaç, kiĢiliğin bir parçasıdır (Kaya, 1997). Çoğu zaman kiĢilik kavramı ile 

karıĢtırılır ve tanımlanması güçtür (Aytar ve ark., 2014). Mizaç geliĢiminde genetik 

etmenlerin rolü olduğu düĢünülür (Aytar ve ark., 2014). Mizaç ile ilgili farklı 

tanımlar mevcuttur. Mizaç, ''Çocuğun dünyayı algılayıĢını ve yaklaĢımını 

yapılandıran doğuĢtan getirdiği özelliklerdir.'' (Aytar ve ark., 2014). Kaya'ya göre 

(1997) mizaç, kiĢiliğin duygusal yönüdür. Rothbart (1989) mizacı, ''duygu, davranıĢ 

ve dikkat süreçlerindeki biyolojik kökenli kısmen sabit bireysel farklılıklar'' olarak 

tanımlamıĢtır. Çabuk kızan, öfkeli, içedönük yada dıĢadönük olma bazı mizaç 

özellikleridir (Yavuzer, 2006; ġahinoğlu, 2010). Mizaç, biyolojik ve çevresel 

etkenlerden etkilenir (Shiner, Buss, McClowry, Putnam ve Saudino, 2012). 

AraĢtırmalarda mizacın farklı boyutları ele alınmaktadır.  
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Thomas ve arkadaĢları (1963), kolay (easy), zor (difficult) ve yavaĢ tepkili (slow-to-

warm-up) mizaç özelliklerini tanımlamıĢtır. Kolay mizaca sahip olan bebekler, yeni 

durumlara ve değiĢen rutinlere kolay uyum sağlarlar. Uyku, yemek ve tuvalet gibi 

biyolojik fonksiyonları düzenlidir. Kolay sakinleĢebilen, neĢeli ve sıcakkanlıdırlar. 

Zor mizaca sahip olan bebekler, yeni durumlara ve değiĢen rutinlere uyum 

sağlamakta zorlanırlar. Uyku, yemek ve tuvalet gibi biyolojik fonksiyonları 

düzensizdir. Olumsuz ya da yoğun tepki veren bebeklerdir. YavaĢ tepkili bebekler, 

yeni durumlara ve rutindeki değiĢikliklere karĢı baĢta çekingen davranan ama 

zamanla yavaĢ yavaĢ alıĢan bebeklerdir.  

''New York Boylamsal ÇalıĢması''nda 9 farklı mizaç özelliği ileri sürülmüĢtür 

(Thomas ve Chess, 1977). Bunlar; aktivite düzeyi (activity level), ritmiklik 

(rhythmicity), yaklaĢma-kaçınma (approach and withdrawal), uyum sağlayabilirlik 

(adaptibility), duygu durum niteliği (quality of mood), tepki yoğunluğu (intensity of 

reaction), sebat etme (attention span/persistence), dikkat (distractibility), duyusal eĢik 

(threshold of responsiveness)'tir. Aktivite düzeyi, çocuğun motor yeteneğinin nitelik 

ve nicelik açısından ölçülebilirliğidir. Ritmiklik, çocuğun uyku-uyanıklık ve açlık 

gibi günlük biyolojik fonksiyonlarının düzenlilik ya da düzensizlik durumunun 

tahmin edilebilirliğidir. YaklaĢma-kaçınma, çocuğun yeni ortamlara, durumlara ve 

kiĢilere çekingenlik ve giriĢkenlik arasında verdiği tepkidir. Uyum sağlayabilirlik, 

çocuğun rutindeki ya da plandaki değiĢikliklere ve geçiĢlere kolaylıkla ya da zorlukla 

uyum sağlama derecesidir. Duygu durum niteliği, çocukların ruh halini 

nitelemektedir. Pozitif ruh haline sahip çocuklar, neĢeli davranıĢlar sergilerken, 

negatif ruh haline sahip çocuklar üzgün davranıĢ gösterirler. Tepki yoğunluğu, 

olumlu ya da olumsuz bir duruma verilen tepkinin enerji düzeyidir. Bazı çocuklar 

sessiz ve sakin bir mizaca sahipken, bazıları duygularını abartılı bir Ģekilde yaĢarlar. 

Sebat etme, çocuğun bir aktivite sırasında zorluklarla karĢılaĢtığında baĢa çıkabilme 

düzeyini ifade eder. Dikkat, çocuğun aktivite ya da bir iĢ üzerinde dikkatini 

sürdürme, dıĢ uyaranlar tarafından dikkatinin kolay dağılıp dağılmadığını gösteren 

mizaç özelliğidir. Duyusal eĢik, çocuğun koku ve ses gibi dıĢsal uyaranlara ya da 

çevresel değiĢimlere verdiği tepkidir (Thomas ve Chess, 1977). 

Sanson, Smart, Prior, Oberklaid ve Pedlow (1994), mizacı olumsuzluk-tepkisellik, 

yaklaĢma-kaçınma ve kendini düzenleme olarak 3 boyutta inceler. YaklaĢma-

kaçınma, çocuğun yeni bir sosyal ortama girdiğinde, tepkilerini, dikkatini, 
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duygularını ve davranıĢlarını yönetme becerisidir.  Olumsuzluk-tepkisellik, mizacın 

zor kategorisini ifade eder. Prior, Sanson ve Oberklaid (1989), 3 ve 8 yaĢ arasında 

sebatkarlık, sıcakkanlılık, tepkisellik ve ritmiklik olmak üzere dört mizaç özelliği 

tanımlamıĢlardır. Sebatkarlık, bir etkinlik üzerinde dikkati sürdürebilme becerisidir. 

Sıcakkanlılık, yeni bir ortama girdiğinde ya da insanlarla karĢılaĢtığında yaklaĢma 

eğilimidir. Tepkisellik, bir uyarana tepki vermeye hazır olmadır. Ritmiklik, uyku ve 

yemek düzeni gibi biyolojik fonksiyonların düzenli olmasıdır (Prior ve arkadaĢları, 

2000; Yağmurlu ve arkadaĢları, 2005). 

 

1. 6. Ebeveyn Tutumları ile çocuğun mizaç özelliği arasındaki iliĢkiyi inceleyen 

ulusal ve uluslararası çalıĢmalar 

Lee ve ark. (2012), Çin'de 425 ilkokul çocuğu ve ebeveyniyle, ebeveyn tutumu ile 

çocuğun mizacı arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. Bu araĢtırmada çocuğun mizacı 

ve otoriter ebeveyn tutumu arasında anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. 

Laukkanen ve ark. (2014), 152 birinci sınıf öğrencisi ve annesiyle, annelerin 

ebeveynlik tutumu ve çocukların mizaç özellikleri arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢlardır. 

AraĢtırma sonucuna göre, çocuğun negatif duygulanımı annenin psikolojik ve 

davranıĢsal kontrolüyle bağlantılıdır.  

Erdoğan ve ark. (2017), ''Ebeveyn Tutumlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların 

Mizaç Özellikleri ile ĠliĢkisinin Ġncelenmesi'' adlı araĢtırmasında 261 çocukla 

çalıĢmıĢtır. AraĢtırmanın sonucuna göre, demokratik tutum ile çocuğun sebatkarlık 

ve ritmiklik mizaç özellikleri arasında anlamlı pozitif yönlü bir iliĢki vardır. Çocuğun 

ritmiklik ve sebatkarlık mizaç özellikleri ile otoriter ebeveyn tutumu arasında negatif 

yönlü iliĢki vardır.  

1. 7. Ebeveyn Tutumları ile çocuğun duygu düzenleme becerisi arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen ulusal ve uluslararası çalıĢmalar 

Chang ve arkadaĢlarının (2003), 325 çocuk ve ebeveyniyle yaptıkları çalıĢmada katı 

ebeveyn tutumu ile çocuğun duygu düzenleme becerisi ve agresyonu arasındaki 

iliĢkiyi incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucuna göre, annenin katı ebeveyn tutumu 

çocuğun duygu düzenleme becerisini babanın katı ebeveyn tutumundan daha çok 
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etkilemektedir. Babanın katı ebeveyn tutumu, çocuğun agresyonu üzerinde daha 

güçlü etkiye sahiptir.  

Jabeen ve Anil-ul-Haque (2013), 194 ergenle yaptıkları çalıĢmada ebeveyn 

tutumlarının duygu düzenleme becerisi üzerindeki etkisini incelemiĢlerdir. Bu 

araĢtırmanın sonucuna göre, annenin ve babanın demokratik tutumunun ergenin 

duygu düzenleme becerisi üzerinde pozitif etkisi vardır. Ayrıca annenin ve babanın 

izin verici tutumunun ergenin duygu düzenleme becerisi üzerinde olumsuz etkisi 

vardır. 

Eke (2017), araĢtırmasında 130 okul öncesi çocuk ve ebeveyniyle çalıĢmıĢtır. 

AraĢtırmasında ebeveyn tutumları ile çocukların öz düzenleme becerilerini 

incelemiĢlerdir. AraĢtırmaya göre ebeveynin izin verici tutumu ile çocuğun öz 

düzenleme becerisi arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. 
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BÖLÜM II 

 

2. 1. AraĢtırmanın Önemi 

Okul öncesi dönem, çocuğun sosyal-duygusal geliĢiminin Ģekillendiği bir dönem 

olması nedeniyle büyük öneme sahiptir (Razon, 1987). Çocuğun kiĢiliğinin temelinin 

atıldığı bu dönemde annenin-babanın tutum ve davranıĢları önemlidir (Kaya, 1997). 

Daha önceki çalıĢmalarda, çocuğun çevresindeki insanlarla yaĢadığı sosyal iliĢkilerin 

niteliği duygu düzenleme becerileriyle iliĢkili olduğu bulunmuĢtur (Arı ve Yaban, 

2016). Ebeveyn tutumları, çocukların duygu düzenleme becerileri ve mizaç 

özelliklerini etkiler (Eisenberg ve ark., 1998; Lee, Zhou, Eisenberg ve Wang, 2012; 

Erdoğan ve ark., 2017). Sosyal uyuma katkı sağlayan etmenlerin baĢında mizaç ve 

duygu düzenleme becerileri gelmektedir (Arı ve Yaban, 2016). Çocukların mizaç 

özelliklerinin ve duygu düzenleme becerilerinin ebeveyn tutumları tarafından 

etkilenebileceğinin bilinmesi, ebeveynlerin çocuk yetiĢtirmede sergilediği tutumları 

etkileyebilir. Ayrıca, okul öncesi dönemdeki çocukların duygu düzenleme 

becerilerini olumsuz etkileyen ebeveyn tutumlarının belirlenmesi, bu konuda 

çocukların yaĢamıĢ olduğu sorunların çözümüne yardımcı olabilir.  

Okul öncesi dönemde ebeveyn tutumları ile çocuğun mizaç özellikleri ve duygu 

düzenleme becerileri arasındaki iliĢkiyi inceleyen çalıĢmalar sınırlıdır. AraĢtırmanın, 

bu alanda yapılmıĢ diğer çalıĢmalara katkı sağlayacağı ve gelecekte yapılacak 

araĢtırmalar için bir basamak oluĢturacağı düĢünülmüĢtür. Yazındaki çalıĢmalar, 

ebeveyn tutumlarının çocukların sosyal-duygusal geliĢimini etkilediğini 

göstermektedir (Meadows, 1986; Kaya, 1997; Grolnick, 2003; Günalp, 2007; Latouf, 

2008).   
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2. 2. AraĢtırmanın Amacı  

Bu araĢtırmanın amacı, ebeveyn tutumlarının 4-5 yaĢ çocuklarının mizaç özellikleri 

ve duygu düzenleme becerileri üzerindeki etkisini incelemektir.  

 

2. 3. Temel Hipotezler 

1. Demokratik ebeveyn tutumu ile çocukların duygu düzenleme becerileri arasında 

pozitif  korelasyon vardır. 

2. Otoriter, aĢırı koruyucu ve izin verici ebeveyn tutumları ile çocuğun duygu 

düzenleme becerileri arasında negatif korelasyon vardır.  

3. Demokratik ebeveyn tutumu ile olumsuzluk/değiĢkenlik altölçeği arasında negatif 

korelasyon vardır.  

4. Otoriter, aĢırı koruyucu ve izin verici ebeveyn tutumları ile 

olumsuzluk/değiĢkenlik arasında pozitif korelasyon vardır.  

5. Otoriter ebeveyn tutumu ile çocukların tepkisellik mizaç özelliği arasından pozitif 

korelasyon vardır. 

6. Otoriter ebeveyn tutumu ile çocukların ritmiklik, sıcakkanlılık ve sebatkarlık 

mizaç özelliği arasında negatif korelasyon vardır.  

7. Demokratik ebeveyn tutumu ile çocuğun sıcakkanlılık, ritmiklik ve sebatkarlık 

mizaç özelliği arasında pozitif korelasyon vardır.  

8. Demokratik ebeveyn tutumu ile çocuğun tepkisellik mizaç özelliği arasında negatif 

korelasyon vardır.  

9. Ġzin verici ve aĢırı koruyucu ebeveyn tutumu ile çocuğun, ritmiklik ve 

sıcakkanlılık ve sebatkarlık mizaç özelliği arasında negatif korelasyon vardır. 

 

10. Ġzin verici ve aĢırı koruyucu ebeveyn tutumu ile çocuğun tepkisellik mizaç  

özelliği arasında pozitif korelasyon vardır.  
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2. 4. Yan Hipotez 

 

1. Kız çocuklarının duygu düzenleme becerileri erkek çocuklarına göre daha   

yüksektir.  
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BÖLÜM III 

 

3. 1. Yöntem 

AraĢtırmanın bu bölümünde örneklem ve veri toplama araçları ile istatistiksel 

yöntemler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıĢtır. 

 

3. 2. Örneklem 

AraĢtırmanın evreni, Ġstanbul ili Ümraniye ilçesinde okul öncesi eğitim kurumuna 

devam eden 4 ve 5 yaĢındaki çocuklar ve ebeveynleridir. AraĢtırmanın örneklemini, 

Ümraniye'de, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okul öncesi 

kurumlarında tesadüfi olarak seçilen 102 çocuk ve ebeveyni oluĢturmuĢtur.  

Tablo 1'de, katılımcılar ile ilgili sosyodemografik bilgiler verilmiĢtir. AraĢtırmaya 

dahil edilen çocukların yaĢları 4-6 yıl (Ort.= 4.58 yıl, SD= .49) arasındadır. 

Katılımcılardan 47'si (% 46,1) kız, 55'i (%53,9) erkek çocuktur. Katılımcılardan 

97'sinin (% 95,1) anne-babası beraber, 3'ünün (% 2,9) anne-babası boĢanmıĢ, 2'sinin 

(% 2,0) anne-babası boĢanmamıĢ ama ayrı yaĢamaktadır. Annelerin yaĢı 20-47 yıl 

(Ort.= 34,41 yıl, SD= 4,53), babaların yaĢı 30-50 yıl (Ort.= 38,08 yıl, SD= 4,63) 

arasındadır. Anne ve babaların öğrenim durumu 5 dereceli (1 ilkokul - 6 lisansüstü) 

olarak değerlendirilmiĢtir. Annelerin 1'i (% 1,0) ilkokul, 4'ü (% 3,9) ortaokul, 36'sı 

(% 35,3) lise, 51'i (% 50,0) lisans ve 10'u (% 9,8) lisansüstü mezunudur. Babaların 

3'ü (% 2,9) ilkokul, 5'i (% 4,9) ortaokul, 39'u (% 38,2) lise, 44'ü (% 43,1) lisans ve 

11'i (% 10,8) lisansüstü mezunudur. Mental retardasyon, otizm, yaygın geliĢimsel 

bozukluklar, epilepsi, beyin hasarı, görme ve iĢitme bozuklukları, kafa travması, akut 

ve kronik fiziksel hastalıkları olan çocuklar örneklemden çıkartılmıştır.  
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Tablo 1. Katılımcılara ait Sosyodemografik Bilgiler 

                                                                                                   Sayı (N)                      Yüzde (%) 

Çocuğun yaĢı 

 4 yaĢ                                                                                                43                                42,2                            

 5 yaĢ                                                                                                59                                57,8 

Çocuğun cinsiyeti 

 Kız                                                                                                   47                                46,1 

 Erkek                                                                                                55                                53,9 

Anne-Baba Birlikteliği  

Beraber                                                                                              97                               95,1 

BoĢanmıĢ                                                                                             3                                 2.9 

BoĢanmamıĢ, ayrı yaĢıyor                                                                   2                                 2,0 

Tek Ebeveyn                                                                                       0                                     0 

Annenin Eğitim Düzeyi   

Ġlkokul                                                                                                 1                                  1,0 

Ortaokul                                                                                              4                                  3,9 

Lise                                                                                                    36                                35,3 

Lisans                                                                                                 51                               50,0 

Lisansüstü                                                                                          10                                 9,8     

Babanın Eğitim Düzeyi 

Ġlkokul                                                                                                   3                                2,9                                                                                  

Ortaokul                                                                                                5                                4,9 

Lise                                                                                                      39                              38,2                   

Lisans                                                                                                  44                               43,1 

Lisansüstü                                                                                            11                               10,8 
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3. 3. Veri Toplama Araçları 

3. 3. 1. Sosyodemografik Bilgi ve Veri Formu (Ek 3) 

Sosyodemografik Bilgi ve Veri Formunda; çocuğun yaĢı, cinsiyeti, anne-babanın 

medeni durumu, annenin eğitim durumu, babanın eğitim durumu, annenin yaĢı, 

babanın yaĢı ve çocuğun herhangi bir psikiyatrik veya kronik bir hastalığı olup 

olmadığı sorulmuĢtur. Bu form, araĢtırmacı tarafından oluĢturulmuĢtur. Ebeveynler 

tarafından doldurulmuĢtur. 

 

3. 3. 2. Duygu Düzenleme Ölçeği (DDÖ) (Ek 6) 

Shields ve Cicchetti tarafından 1997 yılında geliĢtirilmiĢtir. Ölçek, Altan tarafından 

2006 yılında Türkçe'ye uyarlanmıĢtır. Okul öncesi ve okul çağındaki çocukların 

duygularını ortamın koĢullarına göre düzenleyip ifade etmesini ölçmektedir. Ölçek, 

Duygu Düzenleme ve DeğiĢkenlik/Olumsuzluk olmak üzere iki altölçek ve 24 

maddeden oluĢmaktadır. DeğiĢkenlik/Olumsuzluk altölçeği, harekete geçme, 

huysuzluk, öfke kontrolü, tepkisellik ve esnek olmamaya yönelik maddeler 

içermektedir (Shields ve Cicchetti, 1997; Yükçü ve Demircioğlu, 2017). Duygu 

Düzenleme altölçeği ise empati, uygun duygu sergileme ve duygusal farkındalığa 

yönelik maddeler içermektedir (Shields ve Cicchetti, 1997; Yükçü ve Demircioğlu, 

2017). Ölçek, ebeveynler ve öğretmenler tarafından doldurulabilmektedir. Likert tipi 

ölçeğin maddeleri 1 ve 4 arasında puanlanmaktadır. 1 puan ''Hiçbir zaman/Nadiren'', 

2 puan ''Bazen'', 3 puan ''Sık Sık'', 4 puan ise ''nerdeyse her zaman'' olarak 

değerlendirilmektedir. Ölçekten alınan yüksek puan çocuğun duygu düzenleme 

becerisinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin orjinal halinde, iç tutarlık 

katsayısı değiĢkenlik/olumsuzluk alt ölçeği için .96, duygusal düzenleme alt boyutu 

için ise .83 olarak bulunmuĢtur (Shields ve Cicchetti, 1997). Türkçe' ye uyarlama 

çalıĢmasında, iç tutarlılık katsayıları duygu düzenleme alt ölçeği için .73, 

değiĢkenlik/olumsuzluk alt ölçeği için .75 bulunmuĢtur. Bu çalıĢma verileri ile 

ölçeğin iç tutarlılık katsayıları duygu düzenleme alt boyutu için .68, 

değiĢkenlik/olumsuzluk alt boyutu için .80 bulunmuĢtur.  
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3. 3. 3. Çocuklar Ġçin Kısa Mizaç Ölçeği (ÇKMÖ) (Ek 5) 

Prior, Sanson ve Oberklaid (1989) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Yağmurlu ve Sanson 

(2009) tarafından Türkçe'ye uyarlanmıĢtır. Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği, 

Sıcakkanlılık, Sebatkarlık, Ritmiklik ve Tepkisellik alt ölçeklerinden oluĢmaktadır. 

Puanlaması, 1 (Hemen Hiç) ile 6 (Hemen Her Zaman) arasında değiĢmektedir. Likert 

tipi ölçektir ve 30 maddeden oluĢmaktadır. Tepkisellik, belli bir uyarana tepki 

vermeye hazır olma durumunu; sebatkarlık, dikkatini bir durum üzerinde 

yoğunlaĢtırabilme kapasitesini; sıcakkanlılık, yeni insanlara ve ortamlara uyum 

sağlama ve adapte olabilme kapasitesini; ritmiklik, uyku ve açlık gibi bir iĢlevin 

zaman içindeki düzenliliğini ölçmektedir (Aytar, Aksoy ve Kaytez, 2014). Ġç 

tutarlılık katsayıları sırasıyla sıcakkanlılık, tepkisellik, sebatkarlık ve ritmiklik için 

.80, .77, .76 ve .48'dir. Ritmiklik altölçeği, çocuktaki sosyal ve davranıĢsal çıktılarla 

iliĢkili bulunmadığı için Türkçe'ye uyarlama çalıĢmalarında analize sokulmamıĢtır. 

Bu çalıĢma için ölçeğin iç tutarlılık katsayıları sıcakkanlılık için .47, sebatkarlık için 

.78, ritmiklik için .71 ve tepkisellik için .80 bulunmuĢtur.  

 

3. 3. 4. Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ) (Ek 4) 

 Ġki-altı yaĢ arasındaki çocuklara sahip ebeveynlerin tutumlarını ölçmek amacıyla 

Demir ve ġendil (2008) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Kırk altı maddeden oluĢan likert 

tipi ölçektir. Demokratik, otoriter, aĢırı koruyucu ve izin verici olmak üzere 4 alt 

ölçekten oluĢmaktadır. Ölçekteki maddeler, 5 (her zaman böyledir) ile 1 (hiçbir 

zaman böyle değildir) arasında puanlanmaktadır. Yüksek puan almak o boyuttaki 

tutum biçimini benimsemiĢ olmakla eĢdeğerdir. Ölçeğin iç tutarlılık değerleri 

'Demokratik Tutum' için .83, 'Otoriter Tutum' için .76, 'AĢırı Koruyucu' tutum için 

.75, 'Ġzin Verici' tutum için .74'tür. ETÖ, ülkemizde ebeveyn tutumlarını ölçmek için 

geçerli ve güvenilir bulunmuĢtur. Bu çalıĢma verileri ile ölçeğin iç tutarlılık 

katsayıları demokratik, otoriter, aĢırı koruyucu ve izin verici alt boyutları için 

sırasıyla .80, .73, .83 ve .74 bulunmuĢtur. 
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3. 4. AraĢtırmanın Deseni ve Yöntemi 

Bu bölümde; araĢtırmanın modeli, verilerin analizi ve iĢlemle ilgili açıklamalar 

bulunmaktadır. Ebeveyn tutumları ile çocukların mizaç özellikleri ve duygu 

düzenleme becerileri arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla basit doğrusal regresyon 

analizi yapılmıĢtır. Elde edilen bulguların istatistik değerlendirmeleri p<.05 

anlamlılık düzeyine göre yorumlanmıĢtır. Katılımcılara, araĢtırma öncesinde  

araĢtırmanın konusu hakkında bilgi verilmiĢtir. Ayrıca araĢtırmaya katılmanın 

gönüllülük esasına dayandığı, verilen bilgilerin araĢtırma için kullanılacağı ve gizli 

tutulacağı aktarılmıĢtır. AraĢtırmaya katılmayı kabul eden katılımcılara ölçekler 

çocukları aracılığıyla ulaĢtırılmıĢtır.  
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BÖLÜM IV 

 

 

4. Bulgular 

AraĢtırmanın bu bölümünde, ebeveyn tutumları ile çocukların duygu düzenleme ve 

mizaç özellikleri arasındaki iliĢkiyi incelemek amacıyla yapılan basit doğrusal 

regresyon analiz tabloları ve diğer bulgulara yer verilmiĢtir. AraĢtırmada ebeveyn 

tutumları yordayıcı, çocuğun mizaç özellikleri ve duygu düzenleme becerileri 

yordanan değiĢkenlerdir. 

Ebeveyn tutumları ile sıcakkanlılık mizacı arasındaki iliĢkiyi açıklayan basit doğrusal 

regresyon analizi Tablo 2' de verilmiĢtir. Demokratik ebeveyn tutumu ile çocuğun 

sıcakkanlılık mizaç özelliği arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon 

bulunmuĢtur (r
2
=.112, F(4,97)=3.067, p<.05). Demokratik ebeveyn tutumu, 

sıcakkanlılık mizaç özelliğinin yordayıcısıdır (β=.28, t(102)=2.835, p<.05) (Tablo 2). 

Sıcakkanlılık mizaç özelliğindeki varyansın %28'i demokratik ebeveyn tutumu 

tarafından yordanıyor. Diğer bir deyiĢle, demokratik ebeveyn tutumu, çocuğun 

sıcakkanlılık mizaç özelliğinin anlamlı yordayıcısıdır. 

Tablo 2. Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Sıcakkanlılık Mizaç Özelliği Üzerindeki 

Etkisine Dair Doğrusal Regresyon Analizi 

DeğiĢkenler                            R              R
2
             B               SE                β                  t                 p 

Sabit                                      .335         .112         13.046        7.308                               1.785           .077 

Demokratik                                                               .237          .084          .280             2.835           .006 

Otoriter                                                                    -.042          .108         -.038              -.386          .700 

AĢırıkoruyucu                                                          -.003          .074         -.004              -.038          .969 

Ġzinverici                                                                  -.151          .097         -.153             -1.554         .123 
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Ebeveyn tutumları ile ritmiklik mizacı arasındaki iliĢkiyi açıklayan basit doğrusal 

regresyon analizi Tablo 3' de verilmiĢtir. Ebeveyn tutumları ile çocuğun ritmiklik 

puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmamıĢtır (r
2
=.06, 

F(4,95)=1.49, p>.05). Diğer bir deyiĢle ebeveyn tutumları çocuğun ritmiklik mizaç 

özelliğinin anlamlı yordayıcısı değildir. 

Tablo 3. Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Ritmiklik Mizaç Özelliği Üzerindeki 

Etkisine Dair Doğrusal Regresyon Analizi 

DeğiĢkenler                                 R              R
2                

B               SE               β               t               p 

Sabit                                         .241          .058       18.936        8.926                          2.121         .036 

Demokratik                                                                  .195          .102          .194        1.906         .060 

Otoriter                                                                         .047          .132          .036          .356         .723 

AĢırıkoruyucu                                                              -.041          .091        -.046         -.447        .656 

Ġzinverici                                                                      -.163          .119        -.139       -1.370        .174 

 

Ebeveyn tutumları ile tepkisellik mizaç özelliği arasındaki iliĢkiyi açıklayan basit 

doğrusal regresyon analizi Tablo 4' de verilmiĢtir. Ebeveyn tutumu ile çocuğun 

tepkisel mizaç puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon 

bulunmamıĢtır (r
2
=.46, F(4,97)=1.18, p>.05). Diğer bir deyiĢle, ebeveyn tutumları 

tepkisellik mizaç özelliğinin anlamlı yordayıcısı değildir. 

Tablo 4. Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Tepkisellik Mizaç Özelliği Üzerindeki 

Etkisine Dair Doğrusal Regresyon Analizi 

DeğiĢkenler                               R              R
2
             B               SE                β                t                 p 

Sabit                                        .215          .046      14.738         11.979                             1.230         .222 

Demokratik                                                                .023             .137          .017              .166         .868 

Otoriter                                                                       .241            .177           .139           1.360         .177 

AĢırıkoruyucu                                                           -.065             .122         -.055            -.532         .596 

Ġzinverici                                                                    .225             .160         -.144            1.410        .162 

 

Ebeveyn tutumları ile sebatkarlık mizaç özelliği arasındaki iliĢkiyi açıklayan basit 

doğrusal regresyon analizi Tablo 5' de verilmiĢtir. Ebeveyn tutumları ile çocuğun 
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sebatkarlık mizaç özelliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır 

(r
2
=.077, F(4,97)=3.067, p>.05). Yani, ebeveyn tutumları sebatkarlık mizaç 

özelliğinin anlamlı yordayıcısı değildir. 

Tablo 5. Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Sebatkarlık Mizaç Özelliği Üzerindeki 

Etkisine Dair Doğrusal Regresyon Analizi 

DeğiĢkenler                                  R              R
2
             B              SE              β               t                p 

Sabit                                          .277         .077          16.127         9.697                         1.663         .100 

Demokratik                                                                   .226          .111            .205        2.031         .450 

Otoriter                                                                        -.152          .143           -.106       -1.058         .293 

AĢırıkoruyucu                                                              -.012          .099           -.012         -.122          .903 

Ġzinverici                                                                      -.137          .129           -.106       -1.059         .292 

 

Tablo 6' da, ebeveyn tutumu ve duygu düzenleme alt ölçeği arasındaki iliĢkinin 

sonuçları verilmiĢtir. Demokratik ebeveyn tutumu ile çocuğun duygu düzenleme 

becerisi arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon vardır (r
2
=.217, 

F(4,97)=6.739, p<.05). Demokratik ebeveyn tutumu, duygu düzenleme becerisi 

üzerinde anlamlı yordayıcı etkiye sahiptir (β=.444, t(102)=4,783, p<.05). Duygu 

düzenlemedeki varyansın %44'ü demokratik ebeveyn tutumu tarafından yordanıyor. 

Otoriter (β=-.101, t(102)=-1.090, p>.05), Ġzin verici (β=-.019, t(102)=-.210, p>.05) 

ve AĢırı koruyucu (β=-.119, t(102)=-1.282, p>.05) ebeveyn tutumları ile çocukların 

duygu düzenleme becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon 

bulunmamıĢtır. Diğer bir deyiĢle, otoriter, izin verici ve aĢırı koruyucu ebeveyn 

tutumlarının çocuğun duygu düzenleme becerisinde anlamlı yordayıcı etkisi yoktur.  

Tablo 6. Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri Üzerindeki 

Etkisine Dair Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

DeğiĢkenler                                R                R
2
             B              SE               β                t                p 

Sabit                                        .466            .211         7.300         5.427                           1.345         .182 

Demokratik                                                                  .297           .062          .444          4.783         .000 

Otoriter                                                                       -.087           .080          -.101        -1.090         .278 

AĢırıkoruyucu                                                            -.071            .055          -.119       -1.282          .203 

Ġzinverici                                                                    -.015            .072           -.019        -.210          .834 
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Ebeveyn tutumları ve değiĢkenlik/olumsuzluk altölçeği arasındaki iliĢkiyi inceleyen 

basit doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 7' de verilmiĢtir. Ebeveynlik tutumu 

ve değiĢkenlik/olumsuzluk altölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif 

korelasyon vardır (r
2
=.211, F(4,97)=6.476, p<.05). Demokratik (β=.24, t(102)=2.573, 

p<.05) ve otoriter ebeveyn tutumunun (β=.41, t(102)=4.46, p<.05) her ikisi de 

değiĢkenlik/olumsuzluk altölçeğinin anlamlı yordayıcısıdır. 

DeğiĢkenlik/olumsuzluktaki varyansın % 24'ü demokratik ebeveyn tutumu tarafından 

yordanırken, %41'i otoriter tutum tarafından yordanmaktadır. Ġzin verici ve AĢırı 

koruyucu ebeveyn tutumları ile çocukların değiĢkenlik/olumsuzluk altölçek puanı 

arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır (β= .055, t(102)= .588, p>.05; β=  .75, 

t(102)=  .426, p>.05) (Tablo 7). Diğer bir deyiĢle, izin verici ve aĢırı koruyucu 

ebeveyn tutumları değiĢkenlik/olumsuzluğun anlamlı yordayıcısı değildir.  

 

Tablo 7. Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Değişkenlik/Olumsuzluk Üzerindeki 

Etkisine Dair Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

DeğiĢkenler                               R                R
2 
            B              SE               β                t                p 

Sabit                                       .459             .211         3.623         7.650                           .474          .637 

Demokratik                                                                  .226           .088          .240        2.573          .012 

Otoriter                                                                        .504            .113          .414        4.461          .000 

AĢırıkoruyucu                                                              .062            .078          .075          .800          .426 

Ġzinverici                                                                      .060            .102          .055          .588          .558 
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BÖLÜM V 

 

5. 1. TartıĢma 

 

Bu araĢtırmanın amacı, ebeveyn tutumları ile 4-5 yaĢ çocuklarının mizaç özellikleri 

ve duygu düzenleme becerisi arasındaki iliĢkinin incelenmesidir. AraĢtırmada 

ebeveyn tutumları yordayıcı, çocukların mizaç özellikleri ve duygu düzenleme 

becerileri yordanan değiĢkenlerdir. Bulgulara göre, demokratik ebeveyn tutumu 

duygu düzenlemeyi pozitif yordamaktadır. Demokratik ve otoriter ebeveyn tutumları 

değiĢkenlik/olumsuzluğu pozitif yordamaktadır. Demokratik ebeveyn tutumu 

çocukların sıcakkanlılık mizaç özelliğini pozitif yordamaktadır. DeğiĢkenler arasında 

anlamlı baĢka bir iliĢki bulunmamıĢtır. 

Okul öncesi dönemde kiĢiliğin temelleri atılır (Kaya, 1997). Bu dönemde, ebeveyn 

tutumları çocuğun biliĢsel, fiziksel, dil, sosyal ve duygusal geliĢimini etkiler (Razon, 

1987). Erken çocukluk döneminde, ebeveyn tutumlarıyla ilgili araĢtırmalar sınırlıdır 

(Demir ve ġendil, 2008). Bu araĢtırmada, ebeveyn tutumları ile çocukların duygu 

düzenleme becerileri ve mizaç özellikleri arasındaki iliĢkinin incelenmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu çalıĢmada, çocukların duygu düzenleme becerileri, ''Ebeveyn 

Tutum Ölçeği''nin alt boyutları olan demokraktik, otoriter, izin verici ve aĢırı 

koruyucu ebeveyn tutumları bağlamında tartıĢılmıĢtır.  

Demokratik ebeveyn tutumu ile yetiĢen çocuk otokontrolünü sağlar, davranıĢlarını ve 

duygularını yönetir (Kaya, 1997). Bu Ģekilde, iç kontrolünü sağlayan çocuk, sağlıklı 

ve dengeli bir kiĢilik geliĢtirir. Bu bilgilerle uyumlu olarak, bu çalıĢmada, 

"demokratik ebeveyn tutumu" ile "çocuğun duygu düzenleme becerisi" arasında 

pozitif korelasyon bulunmuĢtur. Bu bulgu, daha önceki yapılan çalıĢma sonuçlarıyla 

uyumludur (Altan, 2006; Jabeen ve Anils-ul-Haque, 2013; Karim, Sharafat ve 

Mahmud, 2013). Aksine, daha önce yapılan bir çalıĢmada, okul öncesi dönemde, 
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demokratik ebeveyn tutumu ile çocukların öz düzenleme becerileri arasında anlamlı 

iliĢki bulunmamıĢtır (Eke, 2017). Bilgilerimize göre diğer çalıĢmalar sadece 

ergenlerde gerçekleĢtirilmiĢtir. Jabeen ve Anis-ul-Haque (2013), ebeveyn 

tutumlarının duygu düzenleme becerileri üzerindeki etkisini inceleyen araĢtırmayı 

197 ergen ile yapmıĢlardır. Demokratik ebeveyn tutumları ile ergenlerin duygu 

düzenleme becerisi arasında pozitif korelasyon olduğu bulunmuĢtur. Benzer bir 

araĢtırmada, demokratik ebeveyn tutumunun, 12-15 yaĢ arasındaki ergenlerin, duygu 

düzenleme becerileri üzerinde yordayıcı etkisinin olduğu tespit edilmiĢtir (Karim ve 

ark., 2013). Bu çalıĢma, demokratik ebeveyn tutumunun çocuğun duygu düzenleme 

becerisi üzerinde olumlu etkisinin olduğunu düĢündürmektedir. Duygu düzenleme 

ölçeğinin ''duygu düzenleme'' alt boyutundaki maddeler,  genellikle neĢeli ruh hali, 

nötr uyaranlara olumlu tepki verme, empati becerilerinin geliĢmiĢ olması, 

duygularının farkında olma, duygularını kontrol etme ve duygularını uygun yolla 

ifade etme ile ilgilidir. Bu özelliklerin çoğu genetik ve biyolojik etkenlerle 

belirlenmesine karĢın, çevresel uyaranlardan da etkilendiği düĢünülür. Ebeveyn 

tutumları ve duygu düzenleme becerileri karĢılıklı iliĢki içindedir (Erdoğan ve ark., 

2017). Çocuğun duygu düzenleme becerilerinde baĢarılı olması, ebeveyn 

tutumlarının demokratikleĢmesine zemin hazırlayabilir. 

Bu araĢtırmaya göre, "otoriter ebeveyn tutumu" ile "değiĢkenlik/olumsuzluk" 

altölçeği arasında anlamlı pozitif korelasyon vardır. Benzer araĢtırma bulguları, 

otoriter ebeveyn tutumunun çocuğun duygu düzenleme becerisini olumsuz 

etkilediğini tespit etmiĢtir (McDowell ve ark., 2002; Moilanen, 2007; Manzeske ve 

Stright, 2009; Lee, Zhou, Eisenberg ve Wang, 2012). Daha önce yapılan araĢtırmalar, 

bu araĢtırmanın bulgularıyla uyumludur (Chang, Dodge, Schwartz, & McBride-

Chang, 2003; Manzeske ve Stright, 2009; Karim ve ark., 2013;). Katı ebeveyn 

tutumunun çocuğun duygu düzenleme becerisi ve öfke kontrolü üzerindeki etkisinin 

incelendiği bir araĢtırmaya 325 çocuk ve ebeveyni katılmıĢtır (Chang ve ark., 2003). 

Chang ve ark. (2003)' nın araĢtırmasına göre, katı ebeveyn tutumu arttıkça, çocuklar 

öfkesini kontrol etmede güçlük yaĢar ve saldırgan davranıĢlar gösterir. Eisenberg ve 

arkadaĢlarına göre (1999), katı ve cezalandırıcı ebeveyn tutumu çocukların duygu 

düzenleme becerilerini olumsuz etkiler (Eisenberg ve ark., 1999). Bu çalıĢma, 

otoriter ebeveyn tutumunun "değiĢkenlik/olumsuzluğu" arttırdığını göstermiĢtir. 

Duygu Düzenleme Ölçeği'nin, "değiĢkenlik/olumsuzluk" alt boyutundaki maddeler 
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genellikle, aĢırı hareketlilik, enerjik olma, dürtüsellik, otoriteye karĢı gelme, 

duygularını kontrol edememe ve çabuk değiĢen ruh hali, empati becerilerindeki 

yetersizlik, arkadaĢça yaklaĢımlara ve nötr uyaranlara olumsuz tepkiler verme ile 

ilgilidir. Otoriter ebeveyn tutumları, çocuğun bu duygu düzenleme becerilerine karĢı 

oluĢmuĢ bir baĢ etme tepkisi de olabilir. Diğer taraftan çocuğun yaĢı ve geliĢimiyle 

orantılı olmayan katı bir disiplin uygulanan otoriter tutumunun, davranıĢ ve uyum 

sorunlarını arttırdığı bilinmektedir (Günalp, 2007). Aksine, Jabeen ve Anis-ul-

Haque'nin (2013), ergenler ile yaptıkları çalıĢmada, otoriter ebeveyn tutumu ile 

çocukların duygu düzenleme becerileri arasında anlamlı bir iliĢki olmadığını tespit 

etmiĢtir. ÇeliĢik araĢtırma sonuçları çalıĢmalara alınan çocuk ve ergenlerin farklı 

yaĢlarından kaynaklanabilir. YaĢ, cinsiyet, mizaç ve kalıtsal gibi bireysel farklılıklar 

duygu düzenleme stratejilerinde etkilidir (Altan, 2006).  

Bu araĢtırmada, "demokratik ebeveyn tutumu" ile ''değiĢkenlik/olumsuzluk'' alt 

ölçeği arasında pozitif korelasyon bulunmuĢtur. Demokratik tutumun hem ''duygu 

düzenleme'' hem de ''değiĢkenlik/olumsuzluk'' altölçeğini yordaması görünüĢte 

çeliĢkili bir sonuçtur. Bu araĢtırmaya göre, demokratik tutum, "duygu düzenleme" alt 

ölçeğinde varyansın % 44'ünü açıklarken, "değiĢkenlik/olumsuzluk" alt ölçeğinde 

varyansın % 24'ünü açıklamaktadır. Bu durum, demokratik tutumun büyük oranda 

duygu düzenleme becerileri üzerine olumlu etkisini düĢündürmektedir. 

''DeğiĢkenlik/olumsuzluk''  altölçeği değiĢken ruh hali, duygularını kontrol edememe, 

taĢkınlık, empati becerilerinin zayıflığı, öfke patlamaları ve dürtüselliği ifade 

etmektedir (Shields ve Cicchetti, 1997). Demokratik tutum gösteren ebeyenlerin 

özelliği, çocuğuna her koĢulda sevgisini vermesi ve katı kurallar koymamasıdır 

(Kulaksızoğlu, 1998). Bazen ebeveynler, demokratik tutum ile, çocuğunu "tamamen 

bağımsız ve sınırsız" bırakmayı karıĢtırabilmektedirler. Özellikle duygu düzenleme 

güçlüğü bakımından biyolojik genetik yatkınlığı olan bir alt grupta, demokratik 

tutumun "tamamen bağımsız ve sınırsızlığa" evrilmesiyle, bu becerileri düzenleme 

baĢarısızlıkla sonuçlanabilir. Diğer taraftan, çalıĢmaya katılan çocukların 

ebeveynlerinin çoğunun özel sektörde yoğun olarak çalıĢtığı bilinmektedir. 

Ebeveynlerin yokluğunda, çocuklarla büyükanne, büyükbaba, büyük kardeĢ ya da 

bakıcı ilgilenmektedir. Büyükanne, büyükbaba ve büyük kardeĢin çocuğun geliĢimi 

üzerinde etkisinin de olduğu bilinmektedir (Sümer, Aktürk ve Helvacı, 2010). 

Demokratik ebeveyn tutumlarında, "değiĢkenlik/olumsuzluk" altölçek puanı arasında 
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korelasyona dolaylı olarak, büyükannelerin ve büyükbabaların torunlarına daha 

hoĢgörülü ve sınır koymayan turumlarının katkısı olabilir. Demokratik tutuma sahip 

ebeveynlerin çocuklarının, hem duygu düzenleme becerilerinde baĢarılı hem de bu 

beceriler yönünden yetersiz  olmaları  duygu düzenlemeyi etkileyen diğer etkenleri 

düĢündürmektedir. Bu etkenler, çocukların ve ailenin biyolojik genetik farklılıkları, 

ailenin sosyoekonomik düzeyi, kültürel etkenler, anne ve babanın çalıĢma durumu ve 

çocuğun mizacı gibi karakteristik özellikler gibi değiĢkenlerdir (Altan, 2006; Koole, 

2009).  

Ġzin verici ebeveyn tutumlarında, ebeynler çocukların davranıĢlarına sınır koymazlar, 

dürtüsel ve saldırgan davranıĢlarını görmezden gelirler, çocuğu hatalarıyla 

yüzleĢtirmekten kaçınnırlar. Ġzin verici tutum ile yetiĢen çocuklar iliĢkilerinde bencil, 

dürtüsel ve saldırgan davranıĢlar gösterebilirler (Sailor, 2004). Bu yüzden, izin verici 

ebeveyn tutumu ile çocukların duygu düzenleme becerileri arasında negatif 

korelasyon beklenir. Bu araĢtırmada izin verici ebeveyn tutumu ile duygu düzenleme 

becerileri arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. YaĢ, cinsiyet, mizaç ve kalıtımsal 

özellikler gibi bireysel farklılıklar bu sonuca neden olmuĢ olabilir. Bu bulgunun 

aksine, Jabeen ve Anis-ul-Haque (2013), ergenlerde izin verici ebeveyn tutumunun 

duygu düzenleme becerileri üzerinde olumsuz etkisinin olduğunu tespit etmiĢtir. Ġzin 

verici ebeveyn tutumu ile yetiĢen çocukların, duygu düzenlemede ve öfke 

kontrolünde baĢarısız olduğu bulunmuĢtur (Jabeen ve Anis-ul-Hqaue, 2013). Benzer 

bir araĢtırma, izin verici ebeveyn tutumuyla yetiĢmiĢ 5 yaĢ çocuklarının duygu 

düzenlemede güçlük yaĢadıklarını ortaya koymuĢtur (Gottman, 1997). 

AraĢtırmalardaki çeliĢkili sonuçlar, araĢtırmaların yöntemi, biyolojik, kültürel ve 

çevresel farklılıklardan kaynaklanabilir. 

AĢırı korumacı ebeveyn tutumu, çocuğuna sınır koymayan ve çocuğun yapabileceği 

iĢleri onun yerine yapan, çocuğun bağımsız kiĢilik geliĢtirmesini engelleyen ebeveyn 

tutumudur (Kaya, 1997). Sınırların olmadığı bir aile ortamında yaĢayan çocuk, istek 

ve dürtülerini yönetmeyi öğrenemez (Kandır ve Alpan, 2008). Sonuçta bu tutum, 

özgüveni düĢük, duygusal sorunları olan bir çocuğun yetiĢmesine neden olabilir 

(Kaya, 1997). Kendini yönetemeyen çocuk, duyguları ve davranıĢları üzerinde 

kontrol sahibi olamayabilir. Ancak, bu araĢtırmada, "aĢırı koruyucu ebeveyn tutumu" 

ile "çocuğun duygu düzenleme becerileri" arasında anlamlı korelasyon 

bulunmamıĢtır. Bu durum, ebeveyn tutumlarının dıĢındaki karıĢtırıcı faktörlerden 
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kaynaklanabilir. Örneğin çocuğun yaĢantısında etkili olan, diğer aile bireyleri, 

öğretmen tutumları ve genetiğin ve biyolojinin çocuğun duygu düzenleme becerisine 

olan katkısı önemli olabilir. Batı kültürlerinde yaygın olmayan aĢırı korumacı 

ebeveyn tutumu, kültürümüzde yaygın olarak uygulanmaktadır (Levy, 1966; 

Kuzgun, 1991; Yavuzer, 1994). Bilgilerimize göre, yurt dıĢında gerçekleĢtirilen 

araĢtırmalarda ebeveyn tutumlarının "aĢırı koruyucu" alt boyutuyla yapılan 

araĢtırmalar sınırlıdır. Daha çok, otoriter, demokratik ve izin verici ebeveyn 

tutumlarına odaklanılmıĢtır (Hubbs-Tait, Kennedy, Page, Topham ve Harrist, 2008; 

Jabeen ve Anis-ul Haque, 2013). Batı kültürlerinde olumsuz olarak algılanan aĢırı 

korumacı ebeveyn tutumu Türk kültüründe olumlu algılanmaktadır (Shek, 1989). 

Bunun nedeni batı kültürlerinin daha çok birey odaklı, Türk kültürünün ise toplum 

odaklı olmasından kaynaklanabilir. 

Duygu düzenleme becerileri üzerine etkili olabilecek diğer bir değiĢken, araĢtırmaya 

alınan çocukları cinsiyeti olabilir. Toplumda genellikle, erkek çocukların agresyonu 

kız çocuklarına göre daha çok normalleĢtirilir (Altan, 2006). Bu nedenle 

ebeveynlerin ve hatta öğretmenlerin erkek çocuklarına sınır koymalarında farklılıklar 

olabilir. Sınır koyma becerilerindeki farklılıklar duyguların düzenlenmesinde rol 

oynayabilir. Bu nedenle, tek etken olmamakla birlikte, kız çocuklarının erkek 

çocuklarına göre duygu düzenlemede daha baĢarılı olması beklenir. Ancak bu 

araĢtırmada, çocuğun cinsiyeti ve duygu düzenleme becerileri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. AraĢtırma bulguları, Jabeen ve Anis-ul-

Haque (2013) ve Eisenberg ve arkadaĢlarının (2007) bulguları ile uyumludur. 

Aksine, daha önceki çalıĢmaların bazılarında, çocuğun cinsiyeti ve duygu düzenleme 

becerisi arasında anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur (Dorr, Rose, Doubley ve Kovaric, 

1995; Morris ve arkadaĢları, 2002; Kurber, 2010; Ecirli ve Ogelman, 2015). Kız 

çocuklarının duygu düzenleme puanlarının erkek çocukların puanlarına göre daha 

yüksek olduğu tespit edilmiĢtir (Kurbet, 2010). Benzer bir çalıĢmada, kız 

çocuklarının duygu düzenlemede erkek çocuklarına göre daha baĢarılı olduğu 

gözlenmiĢtir (Morris ve arkadaĢları, 2007). Örneğin, baĢka bir çalıĢmada, öfke 

kontrolünde kız çocuklarının erkek çocuklarına göre daha baĢarılı olduğu tespit 

edilmiĢtir (Dorr ve ark., 1995). Kız ve erkek çocuklardaki duygu düzenleme 

becerisindeki farklılıkların baĢlıca nedenleri, biyolojik, hormonal, kültürel 

etkenlerden ve cinsiyete yönelik farklı ebeveyn tutumlarından kaynaklanabilir. 
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Ancak bu biyolojik farklılaĢmalar büyük oranda ergenlikle birlikte baĢlar. Bu 

çalıĢmada, kız ve erkek çocuklarında duygu kontrolü bakımından farklılık 

olmamasının nedeni araĢtırmanın yapıldığı yaĢ ile ilgili olabilir. 

Mizaç, doğuĢtan gelen karakteristik özelliklerdir (Aytar ve ark., 2014). Son  

zamanlarda yapılan çalıĢmalar, ebeveyn tutumlarının çocuğun mizacını 

etkileyebileceğini ileri sürmüĢtür (Erdoğan ve ark., 2017). Demokratik ebeveyn 

tutumu olan ebeveynler, çocuklarına koĢulsuz sevgi gösterirler ve çocuğun geliĢim 

özelliklerini göz önünde bulundururlar. Çocuklarına sorumluluk verirler ve sınır 

koyabilirler. Çocuğun fikir ve isteklerine önem verirler ve ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundururlar (Kulaksızoğlu, 1998; KağıtçıbaĢı, 2000). Demokratik ebeveyn 

tutumuyla yetiĢmiĢ çocukların, enerjik, arkadaĢ canlısı, bağımsız ve dıĢadönük bir 

kiĢilik geliĢtirmesi beklenir. Bu nedenle, bu araĢtırmada demokratik ebeveyn tutumu 

ile çocuğun "sıcakkanlılık" mizaç özelliği arasında pozitif korelasyon beklenir. 

Sıcakkanlılık, çocuğun farklı bir ortama girdiğinde insanlara yaklaĢma eğilimidir 

(Prior ve ark., 2000; Yağmurlu ve ark., 2005). Bu araĢtırmada, hipotezle uyumlu 

olarak, "demokratik ebeveyn tutumu" ile çocukların "sıcakkanlılık mizaç özelliği" 

arasında pozitif korelasyon bulunmuĢtur. Aksine,  Erdoğan ve arkadaĢları (2017), 

demokratik ebeveyn tutumu ve çocuğun sıcakkanlılık mizacı arasındaki iliĢkinin 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ileri sürmüĢtür.  Demokratik ebeveyn tutumu 

ve çocuğun mizacı arasındaki karĢılıklı iliĢkide, çocuğun sıcakkanlılık özelliğinin 

ebeveyni demokratik tutuma yönlendirmiĢ olması da olasıdır. Bu araĢtırmada, 

demokratik ebeveyn tutumu ile çocuğun tepkisellik, ritmiklik ve sebatkarlık mizaç 

özellikleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. Aksine, Erdoğan ve arkadaĢları (2017), 

çocuğun sebatkarlık ve ritmiklik mizaç özellikleri ile demokratik ebeveyn tutumu 

arasında pozitif korelasyon bulmuĢtur. ÇeliĢkili sonuçlar, sosyokültürel ve 

demografik bulgulardaki farklılıklardan kaynaklanmıĢ olabilir. Örneğin, Erdoğan ve 

arkadaĢlarının (2017) araĢtırmasında, annelerin çoğu ilköğretim mezunudur ve 

çalıĢmamaktadır. Bu araĢtırmada ise annelerin çoğu üniversite mezunudur ve 

çalıĢmaktadır. Erdoğan ve arkadaĢlarının (2017) çalıĢması, Denizli ve UĢak illerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu araĢtırma ise, Ġstanbul'da gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Ġzin verici ve aĢırı koruyucu ebeveyn tutumlarının, çocuğun sosyal-duygusal 

geliĢiminde olumsuz etkisi vardır. Ġzin verici tutumla yetiĢen çocuk, dürtüsel, bencil, 

saldırgan ve benmerkezi bir kiĢilik geliĢtirebilir (Grolnick, 2003). AĢırı korumacı 



31 

 

tutum, çocuğun korkak, talepkar, bağımlı ve özgüveninin düĢük olmasıyla 

sonuçlanabilir (Kuzgun, 1991; Yavuzer, 1994). Bu nedenle, izin verici ve aĢırı 

koruyucu ebeveyn tutumlarının sebatkarlık, ritmiklik ve sıcakkanlılık mizaç 

özelliklerinin negatif yordayıcısı; tepkisel mizaç özelliğinin ise pozitif yordayıcısı 

olması beklenir. Ancak bu araĢtırmada, "izin verici" ve "aĢırı koruyucu" ebeveyn 

tutumları ile çocuğun "sıcakkanlılık", "ritmiklik", "sebatkarlık" ve "tepkisellik" 

mizaç özellikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. Erdoğan ve arkadaĢlarının 

(2017) bulguları, bu araĢtırmanın sonuçlarıyla uyumludur. Genetik özellikler 

nedeniyle, anne-baba ile çocuğun mizaç özellikleri arasında benzerlik beklenir 

(Aytar ve ark., 2014). Örneğin, kaygılı olan annelerin çocukları da kaygılı yapıya 

sahiptir (Muris ve Ollendick, 2005). Ġçedönük mizaca sahip annelerin çocukları 

içedönük, çabuk öfkelenen annelerin çocukları da çabuk öfkelenen bir mizaca 

sahiptir (Aytar ve ark., 2014). Bu benzerlikler, genetik aktarımlarla veya anneden ve 

babadan öğrenme ile mümkün olabilir. Diğer taraftan, kreĢteki arkadaĢ çevresi ve 

öğretmen tutumları gibi bir çok çevresel etken mizacın Ģekillemesine katkıda 

bulunabilir. 

Otoriter ebeveyn tutumuyla yetiĢen çocuklar, iliĢkilerinde pasif, saldırgan, 

duygularını ve düĢüncelerini ifade edemeyen bir kiĢilik geliĢtirebilirler (ÇağdaĢ ve 

Seçer, 2002). Bu bulgular, otoriter ebeveyn tutumu arttıkça çocukların daha tepkisel 

olacağını; azaldıkça çocukların sıcakkanlılık, ritmiklik ve sebatkarlık mizaç 

özelliklerinin artacağını düĢündürür. Ancak, bu araĢtırmaya göre, "otoriter ebeveyn 

tutumu" ile "çocuğun mizaç özellikleri" arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. Daha 

önceki araĢtırmalar, otoriter ebeveyn tutumu ve çocuğun bazı mizaç özellikleri 

arasında anlamlı korelasyon bulmuĢtur (Wang, 1993; Wang, 1994; Kiff, Lengua ve 

Zalewski, 2011). Wang'ın (1993, 1994), 1267 çocuk ve ebeveyniyle yaptığı 

araĢtırmasında, otoriter tutuma sahip ebeveynlerin çocuklarının dikkat dağınıklığı ve 

aktivite düzeyinin yüksek olduğunu bulmuĢtur. Tersine, aynı özelliklerin, 

ebeveynleri daha fazla otoriter tutuma yönelttikleri bulunmuĢtur (Wang, 1993, 1994). 

Kiff ve arkadaĢları (2011), olumsuz ebeveyn tutumlarının, çocukların sinirlilik, 

engellenme eĢiği ve kendini düzenleme becerileri gibi mizaç özellikleriyle iliĢkilerini 

incelemiĢtir. Olumsuz ebeveynlik tutumu arttıkça çocuğun dürtüselliğinin arttığı ve 

engellenme eĢiğinin düĢtüğü tespit edilmiĢtir (Kiff ve ark., 2011). Ancak bu bulgu, 

yanıltıcı olabilir. Çünkü çocukların dürtüselliği ve engellenme eĢiği ne kadar 
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yüksekse, ebeveynlerin o kadar fazla olumsuz ebeveyn tutumu sergileme olasılığı 

artar (Kiff ve ark., 2011). AraĢtırmadaki çeliĢkili sonuçlar, çocukların olası 

psikiyatrik veya tıbbi bozuklukların olup olmamasından, kültürel ve yöntemsel 

farklılıklardan kaynaklanabilir. 

 

5. 2. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalıĢmada, ebeveyn tutumu ile çocukların duygu düzenleme ve mizaç özellikleri 

arasındaki iliĢkinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu araĢtırma, demokratik ebeveyn 

tutumlarının, çocukların duygu düzenleme becerileri üzerine olumlu etkisinin 

olduğunu düĢündürmektedir. Bu sonuç, çocuğuna her koĢulda sevgisini gösterebilen, 

geliĢim özelliklerine göre esnek tutumlar içinde olabilen, sınır koyma becerisini 

yeterli düzeyde tutabilen ebeveyn tutumlarının önemini göstermektedir. Aksine, bu 

çalıĢma, otoriter ebeveyn tutumlarının, aĢırı hareketlilik, enerjik olma, dürtüsellik, 

otoriteye karĢı gelme, duygularını kontrol edememe, çabuk değiĢen ruh halinin 

olması, empati becerilerindeki yetersizlik, arkadaĢça yaklaĢımlara ve nötr uyaranlara 

olumsuz tepkiler verme ile iliĢkili olduğuna iĢaret etmektedir. Her ne kadar neden 

sonuç iliĢkisi kurmak zor da olsa, bu durum otoriter ebeveyn tutumlarının çocuğun 

duygu düzenleme, uyum ve günlük iĢlevselliğini olumsuz etkilediğini 

düĢündürmektedir. Ancak burada, aĢırı hareketli, dürtüsel, otoriteye karĢı gelen 

çocuklara ebeveynlerin çaresizlik içinde daha otoriter yaklaĢımları da söz konusu 

olabilir. Bu çalıĢma, okul öncesi dönem ile sınırlıdır. Bu nedenle farklı yaĢ ve daha 

büyük örneklem grubu ile yapılan araĢtırmalara ihtiyaç vardır. Boylamsal çalıĢmalar, 

ebeveyn tutumlarının uzun dönemde, çocukların duygu düzenleme becerileri ve 

mizaç özellikleri üzerindeki etkisini göstermede yararlı olabilir. Bu konuda sınırlı 

veri olsa da, ebeveynlerin "demokratik tutum" becerilerini arttırıcı çalıĢmaların 

yapılması yararlı olabilir. Bu araĢtırmanın bulguları, ebeveyn tutumlarının çocukların 

sağlıklı duygu düzenleme becerilerinin ve mizaç özelliklerinin geliĢimindeki rolünü 

vurgulamaktadır. 
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5. 3. AraĢtırmanın sınırlılıkları 

- AraĢtırma, Ġstanbul iline bağlı Ümraniye ilçesinde bulunan okul öncesi eğitim 

kurumuna devam eden 4-5 yaĢ grubuyla sınırlıdır.  

- AraĢtırma, annenin ya da babanın ''Ebeveyn Tutum Ölçeği'', ''Çocuklar için Kısa 

Mizaç Ölçeği'' ve ''Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeği''ne vereceği yanıtlar ile 

sınırlıdır.  

- Çocukların duygu düzenleme becerilerinin değerlendirilmesi sadece ebeveynin 

verdiği bilgiler ile sınırlıdır. 

- ''Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği''nde bulunan ritmiklik altölçeğinin iç tutarlılık 

katsayısının değeri güvenilir olmadığını göstermektedir. 

- Çocuklardaki olası tıbbi ve psikiyatrik tanılar yapılandırılmıĢ bir psikiyatrik 

görüĢme veya tıbbi muayene ile dıĢlanmamıĢtır. 
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EKLER 

                       Ek 1.  BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

 

“Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Mizaç Özellikleri ve Duygu Düzenleme Becerileri Üzerindeki Rolü”  

BaĢlıklı Tez/Proje AraĢtırması Ġçin 
 

Katılımcı için Bilgiler:        Tarih: 

...../...../..... 

 

Bu araĢtırmanın amacı, ebeveyn tutumlarının çocukların mizaç özellikleri ve duygu düzenleme becerileri 

üzerindeki etkisini araĢtırmaktır. 

 

AraĢtırma için sizden yapmanızı istediğimiz, size ilettiğimiz formlardaki her soruyu tek tek okuyarak size en 

uygun yanıtları vermenizdir. Anlamadığınız sorularda araĢtırmacıdan yardım isteyebilirsiniz. Bu çalıĢmaya 

katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. AraĢtırmaya katılmanız halinde kiĢisel bilgilerinizin 

gizliliğine saygı gösterilecek, araĢtırma sonuçlarının bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında da özenle 

korunacaktır. Veriler, kimlik bilgileriniz gizli kalmak koĢuluyla bu ve farklı araĢtırmalarda kullanılacaktır.  

Bu formu okuyup onaylamanız, araĢtırmaya katılmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Ancak, çalıĢmaya 

katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda çalıĢmayı bırakma hakkına da sahipsiniz.  

Bu yazıyı okuduktan sonra araĢtırmamıza gönüllü olarak katılmak istiyorsanız aĢağıdaki onay bölümünü 

doldurunuz ve imzalayınız.  

 

Katılımcının Beyanı: 
 

IĢık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı‟nda Betül Yaman tarafından yürütülen bu çalıĢma 

hakkında verilen yukarıdaki bilgileri okudum. Yapılan tüm açıklamaları ayrıntıları ile anlamıĢ bulunuyorum. 

AraĢtırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kiĢisel bilgilerimin özenle korunacağı 

konusunda bana yeterli güven verildi.  

 

Bu koĢullarla söz konusu araĢtırmaya kendi isteğimle katılmayı kabul ediyorum.  

 

Tarih: .     

..../...../..... 

 

Katılımcı Adı Soyadı:  

Tel: 

Ġmza:         

 

Velayet veya Vesayet Altında Bulunanlar için: 

Veli veya Vasi Adı Soyadı:  

Tel: 

Ġmza: 

 

 

AraĢtırmacı Adı Soyadı:  

Tel:  

Ġmza:  

Veli Kodu:           
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Ek 2.  VELĠ BĠLGĠLENDĠRME VE ONAY FORMU 

 

Sayın Veli, 

 

IĢık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bölümü bitirme projesi 

kapsamında “Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Mizaç Özellikleri ve Duygu 

Düzenleme Becerileri Üzerindeki Rolü” baĢlıklı tez araĢtırmasını yürütmekteyim. 

AraĢtırmanın amacı, ebeveyn tutumlarının çocukların mizaç özellikleri ve duygu 

düzenleme becerilerine etkisini ölçmektedir. 

           Sizden ortalama 15 dakika sürecek olan ölçekleri eksiksiz bir Ģekilde 

doldurmanız beklenmektedir. KiĢisel bilgileriniz korunacak olup araĢtırma sonuçları 

bilimsel amaçlı kullanılacaktır. Bu araĢtırmada çocuğunuzla bireysel olarak herhangi 

bir çalıĢma yapılmayacaktır. Bu formu imzaladıktan sonra dahil olmak üzere 

yukarıda bulunan „Veli Kodu‟nu araĢtırmacının mail adresine göndererek 

araĢtırmadan istediğiniz zaman çekilme hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi almak 

için aĢağıdaki mail adresi aracılığıyla iletiĢim kurabilirsiniz. 

AraĢtırmacı: Betül Yaman 

mail: betulyaman01@gmail.com 

Ġmza: 

 

 

 

 

Bu belgeyi ve araĢtırmanın içeriğini anlamıĢ bulunuyorum.  

( ) AraĢtırmaya katılmayı kabul ediyorum ve vereceğim bilgilerin bilimsel amaçlı 

olarak kullanılmasını kabul ediyorum. Bu çalıĢmaya katılımın tamamen gönüllü 

olduğunu ve istediğim zaman araĢtırmadan çekilme hakkına sahip olduğumu 

biliyorum.  

( ) AraĢtırmaya katılmayı kabul etmiyorum. 

 

Veli Ġmza:  
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Ek 3. SOSYODEMOGRAFĠK BĠLGĠ VE VERĠ FORMU 

 

Çocuğun yaĢı:      4 yaĢ              5 yaĢ 

 

Çocuğun cinsiyeti:    Kız           Erkek 

 

Anne - Baba: Beraber 

              BoĢanmıĢ 

              BoĢanmamıĢ, ayrı yaĢıyor  

              Tek Ebeveyn  

Annenin yaĢı:  

 

Babanın yaĢı:  

                            

Annenin eğitim düzeyi: İlkokul                   Ba  Babanın eğitim düzeyi: İlkokul 

                                      Ortaokul                                                             Ortaokul 

                                      Lise                                                                      Lise 

                                      Lisans                                                                  Lisans 

                                      Lisansüstü                                                            Lisansüstü 

                          

Çocuğunuzun herhangi bir psikiyatrik veya kronik bir hastalığı var mı ?  

 

Yok 

Var (belirtiniz)       .................................                              
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                                            Ek 4. EBEVEYN TUTUM ÖLÇEĞĠ (ETÖ) 
 

Cümleleri okuduktan sonra o ifadenin size ne kadar uyduğunu aĢağıdaki 5 seçenekten birinin altındaki 

kutucuğa iĢaret koyarak belirtiniz. Örneğin, okuduğunuz ifade size tamamiyle uyuyorsa "her zaman 

böyledir" seçeneğini, size çoğunlukla uyuyorsa "çoğu zaman böyledir" seçeneğini, bazen uyuyorsa 

"bazen böyledir" seçeneğini, size çok az uyuyorsa"nadiren böyledir" seçeneğini ya da size hiç 

uymuyorsa, "hiçbir zaman böyle değildir" seçeneğini iĢaretleyebilirsiniz. Bu ifadelerde doğru veya 

yanlıĢ yoktur, sadece size uyan seçeneği iĢaretlemeniz gerekiyor.  AraĢtırma için, bütün soruların 

cevaplandırılması çok önemlidir. Bu nedenle, bazı ifadeler size benzer gelse de lütfen hepsini mutlaka 

cevaplandırınız. 2-6 yaĢ arasında birden fazla çocuğunuz varsa, lütfen soruları çocuklardan sadece 

birisi için cevaplandırınız. 
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Cümleler ....................   X       
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1.Ben bir baĢkasıyla konuĢurken çocuğumun araya girmesine izin veririm. 
          

2.Çocuğumun kendine özgü bir bakıĢ açısı olduğunu kabul ederim. 
          

3.Çocuğumla aynı fikirde olmadığımız zaman, benim fikirlerimi kabul etmesi için 

onu zorlarım. 
          

4.Çocuğumu, hayatın ufak tefek güçlüklerinden korurum. 
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5.Çocuğuma bağımsız olmayı öğrenmesi konusunda yardımcı olurum. 
          

6.Çocuğuma, kurallara neden uyması gerektiğini açıklarım. 
          

7.Çocuğuma yaptığı Ģeyin önemli olduğunu hissettiririm. 
          

8.Çocuğumu, kendisi için yorucu olabilecek iĢlerden korurum. 
          

9.Çocuğum söz dinlemediğinde ona vururum. 
          

10.Çocuğumun iyi ve kötü davranıĢı karĢısında neler hissettiğimi ona açıklarım. 
          

11.Çocuğumu yola getirmek için onu azarlarım. 
          

12.Çocuğuma karĢı koruyucu davranırım. 
          

13.Çocuğum iyi davrandığında onu överim. 
          

14.Çocuğumun kiĢisel görüĢlerine saygı gösteririm. 
          

15.Çocuğumu bir Ģeyleri  kendi baĢına yapması konusunda cesaretlendiririm. 
          

16.ArkadaĢları çocuğuma sataĢtığı zaman onu korurum. 
          

17.Çocuğumun baĢkaları konuĢurken araya girmesine izin veririm. 
          

18.Çocuğumun cinsel konularda sorduğu soruları anlayacağı bir dilde doğru olarak 

cevaplarım. 
          

19.Çocuğum yanlıĢ bir Ģekilde davrandığında ona bağırırım. 
          

20.Ebeveynlik konusunda bir yanlıĢ yaptığımda çocuğumdan özür dilerim. 
          

21.Çocuğumu, kendisi için zor olabilecek iĢlerden korurum. 
          

22.Çocuğumun hastalanmasından endiĢe ederim. 
          

23.Çocuğumun duygularını serbestçe ifade etmesine izin veririm. 
          

24.Çocuğumun istediği saatte uyumasına izin veririm. 
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25.Çocuğum yanlıĢ davrandığında, bunun neden yanlıĢ olduğunu ona açıklarım. 
          

26.Çocuğuma kızdığımda çocuğumu cezalandırırım. 
          

27.Fiziksel cezayı, çocuğumu disipline sokmanın bir yolu olarak kullanırım. 
          

28.Çocuğumun hayal kırıklığına uğramaması için elimden geleni yaparım. 
          

29.Çocuğumun büyüdükçe yeni Ģeyler denemeyi göze alması gerektiğine inanırım. 
          

30.Çocuğumun her Ģeyi yapmasına izin veririm. 
          

31.Çocuğumun yanlıĢ davranıĢını görmezden gelirim. 
          

32.Çocuğumu baĢka çocuklarla kıyaslarım. 
          

33.Çocuğumun Ģımarıklıklarına göz yumarım. 
          

34.Çocuğumu Ģımartırım. 
          

35.Çocuğuma karĢı çabuk öfkelenirim. 
          

36.Çocuğum bana bir Ģey anlatırken sözünü kesmeden dinlerim. 
          

37.Çocuğuma bir Ģey alırken onun da fikrini alırım. 
          

38.Çocuğumla her konuyu konuĢabilirim. 
          

39.Çocuğuma karĢı sabırsızım. 

          



 

50 

 

 

  

40.En ufak bir hatasında, çocuğumu cezalandırırım. 
          

41.Çocuğum için hemen hemen bütün eğlencelerimden fedakarlık ederim. 
          

42.Çocuğumun kendi baĢına becerebileceği Ģeyleri denemesi için ona fırsat tanırım. 
          

43.Çocuğuma bana sormaksızın Ģahsi eĢyalarımdan herhangi birini alıp 

kullanmasına izin veririm. 
          

44.Evimizde hangi televizyon programının izleneceği, çocuğumun isteğine göre 

belirlenir. 
          

45.Çocuğumu yapabileceğinden fazlasını yapması için zorlarım. 
          

46.Çocuğumu, onun cesaretini kırabilecek  zor iĢlerden uzak tutarım. 
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EK 5. ÇOCUKLAR ĠÇĠN KISA MĠZAÇ ÖLÇEĞĠ 

 

Her soru için, çocuğunuzun son zamanlardaki ve Ģimdiki davranıĢını en iyi 

anlatan numarayı lütfen yuvarlak içine alınız. Sorulardan hiçbiri çocuğunuza 

uymuyorsa veya cevaplanamazsa üzerini çiziniz. 

 

  

Hemen 

Hiç 

 

Sık 

Değil 

DeğiĢken, 

Genelde 

Olmaz 

DeğiĢken 

Genelde 

Olur 

 

Sık 

Sık 

Hemen 

Her 

Zaman 

1. Çocuğum, yabancı 

yetiĢkinlere karĢı 

utangaçtır. 
1 2 3 4 5 6 

2. Çocuğum bulmaca 

çözmek veya yap-boz 

(lego) gibi bir iĢe 

baĢladığında uzun 

zaman alsa bile 

bitirinceye kadar 

üzerinde çalıĢır.   

1 2 3 4 5 6 

3. Çocuğum her gün, 

hemen hemen aynı 

zamanda kakasını 

yapar. 

1 2 3 4 5 6 

4. Çocuğum ilk defa 

tanıĢtığı çocuklara 

karĢı utangaçtır. 
1 2 3 4 5 6 

5. Çocuğum, yeni bir 

iĢe geçmeden önce 

baĢlamıĢ olduğu iĢini 

tamamlamayı sever. 

1 2 3 4 5 6 

6. Çocuğum her gün, 

hemen hemen aynı 

zamanda bir Ģeyler 

atıĢtırmak ister. 

1 2 3 4 5 6 

7. Çocuğum bir iĢle 

uğraĢırken, üzüldüğü 

ya da canı sıkıldığında, 

onu yere atar, ağlar, 

kapıları çarpar. 

1 2 3 4 5 6 

8. AlıĢveriĢ yaparken, 

çocuğum oyuncak ya 

da Ģeker istediğinde, 

onun yerine kolayca 

baĢka bir Ģeyi kabul 

eder. 

1 2 3 4 5 6 

9. Çocuğumu yatağa 

yatırdığımda, uykuya 

dalması aĢağı yukarı 

her gece aynı zamanı 

alır. 

1 2 3 4 5 6 
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10. Çocuğum, 

tamamlamadığı bir 

oyunu ya da aktiviteyi 

bırakmayı istemez. 

1 2 3 4 5 6 

11. Çocuğum saçının 

taranması gibi bir iĢe 

karĢı çıkarsa, buna 

aylarca direnmeyi 

sürdürür. 

1 2 3 4 5 6 

12. Çocuğum, bulmaca, 

yap-boz ve okuma gibi 

bir aktiviteyle uzun 

zaman uğraĢır. 

1 2 3 4 5 6 

13. Parkta ya da 

ziyaretteyken, 

çocuğum yabancı 

çocukların yanına gider 

ve onların oyununa 

katılır. 

1 2 3 4 5 6 

14. Çocuğum, her 

akĢam farklı süreler 

uyur. 
1 2 3 4 5 6 

15. Çocuğum yabancı 

bir yetiĢkine karĢı 

utangaçsa, bunun 

üstesinden yarım saat 

kadar bir sürede, 

hemen gelir. 

1 2 3 4 5 6 

16. Çocuğum bir Ģeye 

kızgınsa, bunu 

geçiĢtirmek zor olur. 
1 2 3 4 5 6 

  

Hemen 

Hiç 

 

Sık 

Değil 

DeğiĢken, 

Genelde 

Olmaz 

DeğiĢken 

Genelde 

Olur 

 

Sık 

Sık 

Hemen 

Her 

Zaman 

17. Çocuğum, her gün 

farklı zamanlarda 

acıkır. 
1 2 3 4 5 6 

18. Ailece yolculuğa 

çıktığımızda, çocuğum 

yeni ortamına 

hemencecik, 

evindeymiĢ gibi alıĢır. 

1 2 3 4 5 6 

19. Beraber alıĢveriĢ 

yaparken, çocuğumun 

istediğini almazsam 

(örnek: Ģeker, giysi 

gibi) ağlar ve bağırır. 

1 2 3 4 5 6 

20. Çocuğum üzüntülü 

ise, onu rahatlatmak 

zordur. 
1 2 3 4 5 6 
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21. Yabancı yetiĢkinler 

evimizi ziyaret 

ettiğinde, çocuğum 

hemen dostça davranır 

ve onlara yaklaĢır. 

1 2 3 4 5 6 

22. Çocuğum her gün 

aynı miktarda yemek 

yeme yerine, bir gün 

fazlasıyla, ertesi gün de 

çok az yemek yer. 

1 2 3 4 5 6 

23. Bir oyuncak ya da 

oyun zor geldiği 

zaman, çocuğum 

hemen baĢka bir 

aktiviteyle ilgilenir. 

1 2 3 4 5 6 

24. Sevdiği bir oyun ya 

da oyuncağı 

çalıĢmadığı zaman, 

çocuğum belirgin 

Ģekilde üzülür. 

1 2 3 4 5 6 

25. Çocuğum bir 

kıyafeti giymek 

istemediğinde, 

bağırarak tartıĢır ya da 

ağlar. 

1 2 3 4 5 6 

26. Hafta sonu ve 

tatillerde, çocuğum her 

sabah aynı saatte 

uyanır. 

1 2 3 4 5 6 

27. Çocuğum bir Ģeyi 

iyice öğreninceye 

kadar (bulmaca, yeni 

Ģarkı veya yazmak 

gibi), o iĢin üzerinde 

çalıĢır. 

1 2 3 4 5 6 

28. Çocuğum, 

annesinin olmadığı 

yeni bir ortama (yuva, 

okul ya da müzik dersi 

gibi) ilk kez bırakıldığı 

zaman, üzülür. 

1 2 3 4 5 6 

29.Çocuğum bir Ģeyle 

oynamaya 

baĢladığında, bunu 

durdurmasını isteyip 

uğraĢsam da zor olur. 

1 2 3 4 5 6 

30. Çocuğum, kitap 

okumak ya da kitaplara 

bakmak ve el iĢi 

yapmak gibi sessiz 

1 2 3 4 5 6 
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aktivitelerle uğraĢır.      
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Ek 6. DUYGU DÜZENLEME ÖLÇEĞĠ  

 

AĢağıdaki listede bir çocuğun duygusal durumu ile ilgili çeĢitli  ifadeler yer 

almaktadır. 

Verilen numaralandırma sistemini kullanarak, aĢağıdaki davranıĢları öğrencinizde ne 

sıklıkla gözlemlediğinizi lütfen iĢaretleyiniz:  

Bu davranıĢı:   

(1) HĠÇBĠR ZAMAN / NADĠREN 

(2) BAZEN 

(3) SIK SIK 

(4) NERDEYSE HER ZAMAN    gözlemliyorum. 

 

1-  HĠÇBĠR  

ZAMAN/       BAZEN        SIK SIK    HER ZAMAN 

NADĠREN     

2-     

3-   1. NeĢeli bir çocuktur. 

 

     

  

      1                  2                      3                  4 

2. Duygu hali çok değiĢkendir (Çocuğun 

duygu durumunu tahmin etmek zordur çünkü 

neĢeli ve mutluyken kolayca üzgünleĢebilir). 

 

  

      1                  2                      3                  4 

4-   3. YetiĢkinlerin arkadaĢça ya da sıradan (nötr) 

yaklaĢımlarına olumlu karĢılık verir. 

 

  

     1                    2                     3                  4 

5-   4. Bir faaliyetten diğerine kolayca geçer; 

kızıp sinirlenmez, endiĢelenmez 

(kaygılanmaz), sıkıntı duymaz veya aĢırı 

derecede heyecanlanmaz. 

 

  

     1                    2                     3                  4 

6-   5. Üzüntüsünü veya sıkıntısını kolayca 

atlatabilir (örneğin, canını sıkan bir olay 
  



 

56 

 

sonrasında uzun süre surat asmaz, endiĢeli 

veya üzgün durmaz). 

   

 

     1                    2                     3                  4 

7-   6. Kolaylıkla hayal kırıklığına uğrayıp 

sinirlenir (huysuzlaĢır, öfkelenir). 

8-  

  

     1                    2                     3                  4 

9-   7. YaĢıtlarının arkadaĢça ya da sıradan (nötr) 

yaklaĢımlarına olumlu karĢılık verir. 
  

     1                    2                     3                  4 

 

 

8. Öfke patlamalarına, huysuzluk nöbetlerine 

eğilimlidir.   

 

  

      1                   2                     3                  4 

 

9. HoĢuna giden bir Ģeye ulaĢmak için 

bekleyebilir. (örneğin, Ģeker almak icin 

sırasını beklemesi gerektiğinde keyfi kaçmaz 

veya heyecanını kontrol edebilir). 

 

  

      1                   2                     3                   4 

10-  HĠÇBĠR  

ZAMAN/       BAZEN        SIK SIK    HER ZAMAN 

NADĠREN     

11-    10. BaĢkalarının sıkıntı hissetmesinden keyif 

duyar (örneğin, biri incindiğinde veya ceza 

aldığında güler; baĢkalarıyla alay etmekten 

zevk alır). 

12-  

 

      1                   2                     3                   4 

13-   11. Heyecanını kontrol edebilir (örneğin, çok 

hareketli oyunlarda kontrolünü kaybetmez 

veya uygun olmayan ortamlarda aĢırı 

derecede heyecanlanmaz). 

  

      

      1                   2                     3                   4 

14-   12. Mızmızdır ve yetiĢkinlerin eteğinin 

dibinden ayrılmaz.  

 

       

      1                   2                     3                   4 
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13. Ortalığı karıĢtırarak çevresine zarar 

verebilecek enerji patlamaları ve taĢkınlıklara 

eğilimlidir. 

 

       

      1                   2                     3                   4 

         14. YetiĢkinlerin sınır koymalarına sinirlenir. 

 

      

      1                   2                     3                   4 

15     15. Üzüldüğünü, kızıp öfkelendiğini, veya 

korktuğunu söyleyebilir. 

 

       

      1                   2                     3                   4 

16. Üzgün veya halsiz görünür. 

 

       

      1                   2                     3                   4 

17. Oyuna baĢkalarını katmaya çalıĢırken 

aĢırı enerjik ve hareketlidir. 

       

      1                   2                     3                   4 

18.   18. Yüzü ifadesizdir; yüz ifadesinden 

duyguları anlaĢılmaz. 

 

      

      1                   2                     3                   4 

19.   19. YaĢıtlarının arkadaĢça ya da sıradan (nötr) 

yaklaĢımlarına olumsuz karĢılık verir 

(örneğin, kızgın bir ses tonuyla konuĢabilir 

ya da ürkek davranabilir). 

       

      1                   2                     3                   4 

20.    20. DüĢünmeden, ani tepkiler verir.  

 

       

      1                   2                     3                   4 

21.    21. Kendini baĢkalarının yerine koyarak 

onların duygularını anlar; baĢkaları üzgün 

ya da sıkıntılı oldugunda onlara ilgi 

gösterir. 

       

      1                   2                     3                   4 

22. BaĢkalarını rahatsız edecek veya etrafa 

zarar verebilecek kadar aĢırı enerjik, 

hareketli davranır. 

       

      1                   2                     3                   4 

 

23.    23. YaĢıtları ona saldırgan davranır ya da 

zorla iĢine karıĢırsa, bu durumlarda 
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hissedebileceği olumsuz duygularını 

(kızgınlık, korku, öfke, sıkıntı) uygun bir 

Ģekilde gösterir. 

      1                   2                     3                   4 

24. Oyuna baĢkalarını katmaya çalıĢırken 

olumsuz duygular gösterir (örneğin, aĢırı 

heyecan, kızgınlık,üzüntü).  

      

      1                   2                     3                   4 
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