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ERGENLER İÇİN ÜZÜNTÜ DÜZENLEME ÖLÇEĞİNİN (EİÜDÖ) GELİŞTİRİLMESİ 
VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Mehmet Ali YILDIZ*, Baki DUY**

ÖZET
Amaç: Bu araştırmada, ergenlerin üzüntü duygusunu düzenlemede kullandıkları yöntemleri belirlemeye yönelik bir 
ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Mevcut araştırma üç alt çalışmadan oluşmuştur: İlk çalışmada 
yaşları 11 ile 15 arasında değişen 1000 ergen ile Ergenler İçin Üzüntü Düzenleme Ölçeği’nin (EİÜDÖ) yapı geçerliği 
Açımlayıcı Faktör Analizi yöntemi ile test edilmiştir. İkinci çalışmada 271 ergen ile ölçeğin Doğrulayıcı Faktör Ana-
lizi gerçekleştirilmiştir. Üçüncü çalışmada ise ölçeğin ölçüt bağıntılı ve yordama geçerliği 229 ergenden elde edilen 
veri üzerinden sınanmıştır. Bulgular: Açımlayıcı Faktör Analizi, yamaç-birikinti grafi ği ve paralel test sonucunda, 
EİÜDÖ’nün 4 alt boyutlu bir yapıya sahip olduğu bulunmuş ve ortaya çıkan bu dört boyutlu yapı, yapılan Doğrulayıcı 
Faktör Analizi tarafından da desteklenmiştir. Dörtlü yapının güvenirliğini sınamak için yapılan yakınsak ve ayırt 
edicilik analizleri, ortaya çıkan bu yapıyı desteklemiştir. EİÜDÖ’nün ayrıca tüm alt boyutlarının yaşam doyumu ve 
depresif belirtilerle anlamlı korelasyonlara sahip oldukları bulunmuştur. Yol analizi ile yapılan yordama geçerliği 
analizi sonucunda, EİÜDÖ’nün tüm boyutlarının yaşam doyumunu ve depresif belirtileri anlamlı düzeyde yordadığı 
bulgusuna ulaşılmıştır.  Son olarak, EİÜDÖ’nün tüm boyutları için hesaplanan iç tutarlılık katsayılarının kabul edilebi-
lir sınırlar içinde olduğu bulunmuştur. Tartışma: Yapılan tüm geçerlik ve güvenirlik analizleri, EİÜDÖ’nün tüm boyut-
larının yeterli geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olduğu ve 11-15 yaş arasındaki ergenlerin üzüntü duygusunu 
düzenlemede kullandıkları yöntemleri belirlemede güvenli bir araç olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Sözcükler: Duygu düzenleme, üzüntü, ölçek geliştirme, ergenlik
SUMMARY: DEVELOPMENT AND PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE SADNESS REGULATION SCALE FOR 
ADOLESCENTS 
Objective: The main purpose of the present study was to develop a scale to identify how adolescents regulate the fe-
eling of sadness. Method: The research was comprised of three studies. The fi rst study was performed to investigate 
construct validation of the Sadness Regulation Scale for Adolescents (SRS-A) with 1000 adolescents between the ages 
of 11 and 15-year-old via Exploratory Factor Analysis (EFA). In the second study, construct validation of the SRS-A 
was tested by Confi rmatory Factor Analysis (DFA) with 271 adolescents. Criterion-related validity and predictive 
validity of the scale were tested in the third study with 229 adolescents. Results: EFA, scree-plot and parallel test 
all yielded a four-factor solution supported by DFA. Reliability of the four-factor solution was confi rmed by convergent 
and discriminant analyses. All subscales of the SRS-A had signifi cant correlations with life-satisfaction and depres-
sion scores. Additionally, it was found that predictive validity of the SRS-A through path analysis was confi rmed for 
life-satisfaction and depression. Finally, Cronbach alpha coeffi cient computed for each subscale was in acceptable 
limits. Discussion: Findings of reliability and validity studies demonstrated that the SRS-A had satisfactory reliabi-
lity and validity values, and can be safely used to identify sadness regulation strategies of adolescents between the 
ages of 11 and 15.   
Key Words: Emotion regulation, sadness, scale development, adolescence

GİRİŞ

Herkes tanımlanması istenene kadar duygunun 
ne olduğunu bilir. Her ne kadar alan uzmanları 
duyguyu tanımlamakta zorluk yaşasalar da, bir 
duyguya tanık olduğumuzda onun ne olduğu-

nu biliriz. Doğrusu bugüne değin bilim insanla-
rı duygunun çeşitli tanımlarını yapmışlardır ve 
bu tanımlar çoğunlukla duygunun “özü” veya 
“ruhu” hakkındaki bilim insanlarının kuramsal 
yanlılıklarını yansıtmaktadır (Fehr ve Russell 
1984). Izard’a göre (1977) duygunun tam olarak 
tanımı; (a) duygu deneyimi veya farkındalığı, (b) 
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beyinde ve sinir sisteminde oluşan süreçler (c) 
ve özellikle duygunun yüzde oluşan açık ifadesi 
olmak üzere mutlaka bu üç özelliğin veya bile-
şenin bütününü içermelidir. Kratz ve arkadaşla-
rına (2009) göre duygunun yaygın olan tanımı; 
duyguların bilişsel değerlendirmeler, fi zyolo-
jik tepkiler, yüz ifadeleri ve öznel duygulanım 
deneyimini içeren çok bileşenli tepki eğilimleri 
şeklindedir. Başka bir tanıma göre ise duygular, 
organizma için yüksek öneme sahip dışsal ya 
da içsel olaylara gösterilen tepkinin barındırdı-
ğı çeşitli bileşendeki (en azından nöro-fi zyolojik 
aktivasyon, motor ifade ve öznel duygulanımla 
birlikte muhtemelen eylem eğilimleri ve zihin-
sel süreçleri içeren) eşgüdümlü değişimlerdir 
(Scherer 2000). Frijda’ya göre (2001) ise duygu-
lar son derece özneldir, çünkü bireylerin bakış 
açılarına, değerlendirmelerine ve anlamın kişi-
sel yüklemelerine dayalı olarak ortaya çıkarlar. 
Böylece her insan aynı olay ve durum karşısında 
farklı duygulara sahip olabilir. Duygunun ne ol-
duğuna dair yapılan farklı tanımlar bazen birbi-
rine karşıt olmaktadır ve duygu olgusuna dair 
basit, bütüncül bir anlayış sunmaktan uzaktırlar. 
Ancak neredeyse bütün kuramcıların duygula-
rın organizma için önemli olan bir uyarıcıya ve-
rilen tepki olduğu üzerinde büyük ölçüde anlaş-
mış oldukları görülmektedir (Dodge ve Garber 
1991).

Power ve Dalgleish (2008) duyguları beş temel 
duygu (korku, üzüntü, öfke, mutluluk ve tik-
sinme) olarak sınıfl andırmaktadır. Buna göre, 
dünyanın her tarafında bu duyguların yaşanma-
sı konusunda kültürler açısından küçük farklı-
lıklar olsa da, temel duygular aslında özgüldür 
ve evrenseldir. Beş temel duygudan birisi olan 
üzüntü, amaç edinilen ya da değer verilen bir 
şeyin gerçekte ya da olası kaybı ya da yaşanılan 
başarısızlık sonucunda gelişir. Fehr ve Russell 
(1991) da üzüntüyü hoş olmayan temel duygu 
arasında kabul etmektedirler. Widen ve Russell 
(2008) ise üzüntü duygusunun pişmanlık ve gam 
içerdiğini belirtmişlerdir. Lazarus ve Lazarus’a 
göre (1994) üzüntü, olumsuz yaşam koşullarıyla 
ilişkili olan duygular arasındadır. Büyük hasta-

lıklar, acı ve sevilen birisinin veya kişinin aile 
içindeki gerçek ya da potansiyel kaybı (boşanma 
gibi) gibi durumlarda inanç, umut ve üzüntü-
yü içeren karmaşık duygular yaşanılır. Yazgan 
İnanç ve arkadaşları (2012) ise keder ve üzüntü 
duygularını engelleyici duygular olarak adlan-
dırmaktadırlar. 

Bir birey için yaşamın en büyük zorluklarından 
birisi, duygularını başarılı bir şekilde düzenleye-
bilmektir. Bireyin duygularını düzenlemesinde-
ki temel amacı, doğal olarak duygusal tepkisini 
yeter düzeyde değiştirmektir (Gross 2002). İn-
sanlar günlük hayatta, kariyerlerini, dostlukla-
rını, ilişkilerini sürdürmeleri noktasında güçlü 
olumsuz duyguları düzenlemede sıklıkla sorun 
yaşayabilirler. Nitekim duyguları başarılı bir bi-
çimde düzenleyebilmek, işlevsel düzeyde uyum 
sağlayabilmek için bir ön koşuldur (Gross ve 
ark. 2006). Duygu düzenleme, kişilerin belli bir 
zamanda sahip olduğu duygularını, bu duygu-
ları hangi durumlarda yaşadıkları, nasıl yaşa-
dıklarını ve nasıl ifade ettiklerini etkileyen sü-
reçler bütünü olarak tanımlanabilir (Gross 1998, 
Gross 2008, Rottenberg ve Gross 2003). Belirli 
bir duygunun şiddetini azaltmak, arttırmak ya 
da sürdürmek, duygumuzu düzenlemek üzere 
yaptığımız eylemlerdir (Macklem 2008). Duygu 
düzenlemenin temel işlevleri haz verici ihtiyaç-
ların doyumunu desteklemek, amaçların başarıl-
masını kolaylaştırmak ve genel kişilik işleyişini 
en iyi hale getirmektir. Duygu düzenlemenin 
etkileri davranış, fi zyoloji, düşünce ve duyguları 
içeren bir bütünsel yapı içinde gözlemlenebilir. 
Bunun yanında duygu düzenleme, duygusal 
tepkilerin uyumu, yoğunluğu, farkındalığı ve 
amaç odaklılığı gibi duygusal yaşantının çıkış 
yönünü etkileyebilir (Koole 2009). Bu bağlamda 
duygu düzenleme alanı, insanlara duygularını 
nasıl yönetecekleri konusundaki asırlık sorulara 
yeni bakış açıları vaat etmektedir (DeSteno ve 
ark. 2013, Gross 1998, Gross ve ark. 2011).

Duygular, olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz 
etkiler de içerebilirler (Macklem 2008). Yaşanan 
duygular uygunsuz bir zamanda ve yoğunluk-
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ta oluştuğunda, kişiler duygularını düzenlemek 
için yüksek düzeyde güdülenirler (Gross 2008). 
Buna göre üzüntü duygusu, bireyler tarafından 
genellikle istenmeyen, değiştirilmek istenen 
veya bu duygudan kurtulmak için çaba harca-
nan olumsuz niteliğe sahip, hoş olmayan bir 
duygu olarak ifade edilebilir. Çünkü üzüntü 
duygusunu uzun süre yaşayan bir birey, zaman-
la günlük hayatındaki işlevselliğini ve uyumunu 
kaybetmeyle karşı karşıya kalabilir. Bunun so-
nucunda birey ruhsal bir sorun geliştirme açısın-
dan risk altında olabilir. Öyle ki, DSM-IV eksen 
1’de yer alan madde kullanımı dışındaki ruhsal 
hastalıkların yarısından fazlasının ve eksen 2’de 
tanımlanan ruhsal bozuklukların tamamının 
duygu düzenleme güçlüğünün bir biçimiyle iliş-
kili olduğu ileri sürülmektedir (Gross ve Leven-
son 1997). Nitekim güçlü olumsuz duygularını 
düzenlemede sorun yaşayan ergenler daha faz-
la depresif belirti ve problem davranış sergile-
mektedir (Silk ve ark. 2003). Diğer taraftan, son 
ergenlik olarak kabul edilen üniversite öğren-
cilerinde mutluluk duygusuyla birlikte üzüntü 
duygusu depresif belirtilerle en güçlü anlamlı 
ilişkiye sahip değişken olarak karşımıza çıkmak-
tadır (Chaplin 2006) ve belirli bir süre yaşanılan 
üzüntü duygusunun, majör depresyonun ölçüt-
lerinden birisi olduğu düşünüldüğünde (Kö-
roğlu 2013), bireylerin üzüntü duygusunu nasıl 
düzenlediklerinin veya düzenleyemediklerinin 
belirlenmesi daha da önem kazanmaktadır.

Duygu düzenleme yöntemlerinin gelişimsel 
olarak ne derece değişim gösterdiğini araştıran 
çalışmalarda artış olduğu gözlenmektedir. Bu 
çalışmaların özellikle çocukluk ve ergenlik dö-
nemine odaklandıkları görülmektedir. Orta er-
genlik döneminde (13 ve 15 yaşlarında özellikle) 
duygu düzenleme yöntemlerine dair repertu-
varın sınırlı olduğu ve erken ergenlik dönemin-
den başlayarak duygu düzenleme yöntemlerini 
kullanmada bir düşüş olduğu bildirilmektedir. 
Yaş grubuna bağlı olarak belirli duygularda kul-
lanılan duygu düzenleme yöntemleri de fark-
lılık gösterebilmektedir. Ayrıca, bireyler farklı 
duygulara yönelik bazı yöntemlere daha sık ya 

da az başvurabilmektedirler (Zimmermann ve 
Iwanski 2014). Ergen grubu düşünüldüğünde, 
cinsiyetler arasında da duygu düzenleme yön-
temlerini kullanım sıklığı veya tercih konusunda 
farklılıklar olduğu araştırma bulgularıyla ortaya 
konulmuştur (Silk ve ark. 2003, Zimmermann ve 
Iwanski 2014). 

Duyguları anlama, ifade etme ve düzenleme 
süreçleri yaşam boyunca değişim gösterir ve 
bu değişimler özellikle çocukluk ve ergenlik 
dönemlerinde daha belirgindir. Ergenlik dö-
neminde duygusal gelişimdeki değişimler için 
ipucu niteliği taşıyan birçok fi ziksel değişim 
gerçekleşir. Özellikle hormonlardaki artışın ve 
zihinsel süreçlerde meydana gelen değişimlerin 
ergenlikte yaşanılan duygu yoğunluğundaki de-
ğişimler üzerinde rolü bulunmaktadır. Yetişkin-
lere nazaran ergenler duyguları daha yoğun ve 
daha gelip geçici biçimde yaşamaktadırlar ve ge-
nel olarak daha mutsuzlardır. Dahası, ergenlikte 
duygular kargaşa ile tanımlanmakta ve birazcık 
kışkırtmayla çok çabuk değişebilmektedir (Kim 
ve ark. 2011). Özellikle ergenlik gibi bir dönem-
de duyguların çok yoğun ve inişli, çıkışlı bir seyir 
gösterdiği göz önünde tutulduğunda, ergenlerin 
ruh sağlıklarının korunması ve desteklenmesi 
için üzüntü gibi olumsuz duyguların düzenlen-
mesi büyük bir önem arz etmektedir. Ergenlik 
döneminde meydana gelen bilişsel gelişimle bir-
likte ergenler düşüncelerini daha iyi düzenleye-
bilirler, duygusal farkındalıkları artar (Steinberg 
2005) ve böylece ergenin yaşadığı duygular ve 
onların kabul edilebilirliği konusunda değerlen-
dirme yapabilmesi, duygularını ifade etmesi ve 
onlarla baş edebilmesi mümkün hale gelir (Hun-
ter ve ark. 2011). Duygu düzenleme ve duygusal 
yeterlilik sosyal işlevlerin gelişimini de etkile-
mektedir. Özellikle olumsuz duyguları düzenle-
mede yaşanılan yetersizlik olumsuz sosyal etki-
leşimlere ve ileride de akran reddine dönebilir 
ki bu durum ergenin daha fazla davranış sorun-
ları yaşamasına ve duygusal gelişimi üzerinde 
olumsuz etkilere yol açabilir. İyi duygu düzen-
leme becerileri travma ve diğer risk etmenleri-
ne karşı koruyucu bir etmen olabilirken, zayıf 
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duygu düzenleme daha fazla olumsuz duyguya, 
zayıf baş etmeye ve olumsuz sosyal ilişkilere yol 
açan bir risk etmeni olabilir (Kim ve ark. 2011). 
Nitekim ergenlikte duygu düzenleyememe dep-
resyon (Wante ve ark. 2016), kaygı (Schneider ve 
ark. 2016), yeme bozuklukları (Goldschmidt ve 
ark. 2016) ve intihar amaçlı olmayan kendine za-
rar verme (self-injury) (Zelkowitz ve ark. 2016) 
ile ilişkilendirilmektedir. Diğer taraftan, duygu 
düzenlemede başarılı olan ergenlerin psikolojik 
iyi oluşları da başarısız olan ergenlere nazaran 
daha yüksek olmaktadır (Nyklíček ve ark. 2011, 
Verzeletti ve ark. 2016). 

Duygu düzenleme konusu yurt dışı alan yazın-
da oldukça sık çalışılan bir konudur. Yurtiçi alan 
yazında ise duygu düzenleme konusunun son 
yıllarda çalışmacılar tarafından ilgi gördüğü gö-
rülmektedir. Ergenlerde duygu düzenlemeyi be-
lirlemeye yönelik ölçme araçlarının bulunduğu 
görülmektedir. Bu ölçme araçlarından özellikle 
ergenlik döneminde ergenlerin duygu düzen-
leme yöntemlerini belirlemeye yönelik, Duy ve 
Yıldız (2014) tarafından kültürümüze uyarlama 
çalışması yapılmış olan “Ergenler İçin Duygu 
Düzenleme Ölçeği” ile birlikte Yıldız (2016) ta-
rafından geliştirilen “Ergenler İçin Öfke Düzen-
leme Ölçeği” bulunmaktadır. Ayrıca, Duygu 
Düzenleme Güçlüğü Ölçeğinin ergenler üzerin-
deki geçerliğine dair bir çalışma da bulunmak-
tadır (Sarıtaş 2012). Ancak üzüntü duygusunu 
düzenlemeye yönelik herhangi bir ölçme aracı 
bulunmamaktadır. Ayrıca, duygu düzenleme 
olgusunu araştıran yaklaşımlar, üzüntü, öfke 
gibi farklı duygular değil, olumsuz duygular 
kümesinin düzenlenmesine odaklanmaktadırlar 
(bknz. Gross 1988, Philippot ve Feldman 2004).

Öfke ve üzüntü duygularının nasıl düzenlendi-
ğini araştırdıkları çalışmalarında Rivers ve arka-
daşları (2006), duyguların genel olarak hoş veya 
nahoş, olumlu veya olumsuz duyguların nasıl 
düzenlendiğini araştırmak yerine, öfke, üzüntü 
gibi özgül (discerete) duyguların nasıl düzenlen-
diğinin çalışılması gerektiğini üç noktaya vurgu 
yaparak açıklamaktadırlar: Bireyin duygusunu 

özgül biçimde tanımlaması, duygusunun ne-
denini tanımlamasına ve böylece daha uygun 
stratejiyi kullanmasına olanak sağlar. İkincisi, 
çocuklarla yapılan çalışmalar, özgül duyguların 
farklı biçimlerde düzenlendiğini ve farklı düzey-
de etkileri olduğunu göstermektedir. Son olarak, 
duyguların yaşanması noktasında cinsiyetler 
arasında az sayıda farklılık olsa da, özgül duygu-
ların ifade edilmesinde, özellikle öfke ve üzüntü 
duygusunun, cinsiyetler arasında anlamlı fark-
lılıklar bulunmaktadır. Bunun yanında, bireyler 
farklı duygulara farklı tepkiler üretebilmektedir-
ler. Hangi olumsuz duyguların nasıl düzenlendi-
ğinin belirlenmesinin, sağlıklı duygu düzenleme 
becerilerinin geliştirilmesi noktasında klinik mü-
dahaleler için önemli doğurgular sunacağı ileri 
sürülmektedir (Rivers ve ark. 2006). Öfke yöne-
timi ile ilgili birçok çalışma bulunurken, üzüntü 
duygusunun nasıl düzenlendiğine dair sınırlı ça-
lışma bulunmaktadır ve bu az sayıdaki çalışma-
da daha çok depresyona odaklanmıştır (Brackett 
ve ark. 2006). Dolayısıyla, üzüntü duygusunun 
ihmal edildiği ileri sürülebilir. 

Üzüntü duygusu söz konusu olduğunda, çoğu 
zaman bir kayıp karşısında gösterilen güçlü bir 
duygu olarak tanımlanmakta ve bu bağlamda 
yas sürecinin bir parçası olarak değerlendiril-
mektedir. Çocukların ve ergenlerin yas tepki-
lerinin sorgulandığı birçok çalışma olmasına 
karşın, günlük yaşamın bir parçası olarak yaşa-
nılan üzüntü duygusunun çocuklar ve ergenler 
tarafından nasıl düzenlendiği veya baş edildiği 
konusunun ihmal edildiği görülmektedir (Ze-
man ve ark. 2001). Buraya değin sözü edilen tüm 
bu bulgular ve tartışmalar ışığında, ergenlerin 
üzüntü duygularını nasıl düzenlendiklerine dair 
bir ölçme aracının geliştirilmesinin, ergenlere 
yönelik olarak yapılacak koruyucu ve önleyi-
ci çalışmalara ve ergenlerin duygu düzenleme 
süreçlerinin daha iyi anlaşılmasına önemli kat-
kı sağlayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla 
bu çalışmada, üç ayrı çalışma grubu üzerinden 
toplanan veriler üzerinden “Ergenler İçin Üzün-
tü Düzenleme Ölçeği (EİÜDÖ)” geliştirilmesi 
amaçlanmıştır.
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YÖNTEM

Veri Toplama Araçları

Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği: Kovacs 
(1985) tarafından geliştirilmiş olan ölçeğin 
Türkçe’ye uyarlama çalışmaları Öy (1991) tara-
fından yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için ya-
pılan analizlerde, ölçeğin test-tekrar test güve-
nirlik katsayısı .80 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 
geçerliğini test etmek amacıyla her sınıftan rast-
gele örnekleme yöntemi kullanılarak 59 öğren-
ci ile depresyona yönelik görüşme yapılmıştır. 
Depresyon tanısı için DSM-III ölçütleri dikkate 
alınmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuca göre, 
majör depresyon ve depresif belirtileri olan öğ-
renciler dikkate alındığında, ölçeğin duyarlılığı 
% 60 (n=6) olarak belirlenmiştir. Ölçüt bağıntı-
lı geçerlik çalışması sonucunda, Çocuklar İçin 
Depresyon Ölçeği ve Çocukluk Depresyonu 
Derecelendirme Ölçeği toplam puanları arasın-
daki korelasyon değeri .61 olarak bulunmuştur 
(Öy 1991). 

Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçe-
ği-Kısa Formu (ÇBÖYDÖ-KF): İlk olarak Se-
ligson ve arkadaşları (2005) tarafından geliş-
tirilen Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu 
Ölçeği Kısa Formunun Türkçe’ye uyarlama 
çalışmaları Siyez ve Kaya (2008) tarafından 
yapılmıştır. ÇBÖYDÖ-KF toplam 6 maddeden 
oluşmaktadır. ÇBÖYDÖ-KF, öğrencilerin hem 
yaşamın geneline ilişkin hem de aile, arkadaş, 
okul, benlik ve yaşanılan çevre olmak üzere beş 
boyutta algılanan yaşam doyum düzeylerini 
ölçmektedir. Tüm maddelerin toplanması ile 
genel yaşam doyumu puanı elde edilmektedir. 
Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan Cronbach 
alfa iç tutarlılık katsayısı .89 olarak bulunurken, 
ÇBÖYDÖ-KF’nin test-tekrar test güvenirlik kat-
sayısı tüm ölçek için .82 olarak bulunmuştur. 

Kişisel Bilgi Formu: Kişisel bilgi formundaki 
değişkenler, cinsiyet, yaş, sınıf, gibi sosyo-de-
mografi k özellikler olarak belirlenmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırmanın verilerinin analizinde, betimsel 
istatistikler, Pearson korelasyon katsayısı, açım-
layıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör 
analizi (DFA) ve yol analizi kullanılmıştır. Araş-
tırmada kullanılan ölçeğin model tahmininde 
en çok olabilirlik (maximum likelihood) tahmin 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık 
düzeyi .05 olarak alınmıştır. Ayrıca, EİÜDÖ’nün 
faktör sayısını belirlemek amacıyla paralel analiz 
yapılmıştır. EİÜDÖ’nün ölçüt bağıntılı geçerliği, 
yordama geçerliği, yakınsak geçerliği ve ayırt 
edici geçerliği belirlenmiştir. Ölçeğin güvenir-
liğini belirlemek amacıyla Cronbach alfa iç tu-
tarlılık katsayısı, birleşik güvenirlik (composite 
reliability-CR), çıkarılmış ortalama varyans (ave-
rage variance extracted-AVE) değerleri hesap-
lanmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde 
IBM SPSS 22.0, LISREL 8.80 ve Monte Carlo PCA 
Paralel Analiz paket programları kullanılmıştır.

BULGULAR

EİÜDÖ’nün Geçerlik Çalışması

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla 
açımlayıcı faktör analizi tekniği uygulanmış ve 
direkt oblimin eğik döndürme tekniği kullanıl-
mıştır. Analizlerde özdeğeri (eigenvalue) 1’in 
üzerinde olan faktörler esas alınmıştır (Tavşan-
cıl 2006). Yapılan faktör analizi çalışmasında 
herhangi bir maddenin bir faktör için uygunlu-
ğuna karar verirken, faktör yükünün en az .30 
olması esas alınmıştır (Büyüköztürk 2008, Şeker 
ve Gençdoğan 2006). Bir maddenin birden fazla 
faktörde yer alması halinde, faktörler arasındaki 
madde yükleri farkının .10’nun üzerinde olması 
dikkate alınmıştır. Ayrıca, Ergenler İçin Üzüntü 
Düzenleme Ölçeğinin ölçüt bağıntılı ve yordama 
geçerliğini test etmek amacıyla, bu ölçekten elde 
edilen puanlar ile Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam 
Doyumu Ölçeği Kısa Formu ve Çocuklar İçin 
Depresyon Ölçeğinden elde edilen puanlar ara-
sındaki korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Son 
olarak, ölçeğin yordama geçerliği yol analizi yo-
luyla test edilmiştir.
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EİÜDÖ’nün Geliştirilme Çalışması

EİÜDÖ’nün geliştirilmesi aşamasında ilk olarak 
duygular, üzüntü duygusu ve duygu düzenleme 
ile ilgili alan yazında bulunan yayınlar gözden 
geçirilmiştir. Bu işlemden sonra ortaokul 6. ve 
7. sınıfta öğrenim gören 55 öğrenciye “Üzüntülü 
olduğunuz durumlarda üzüntünüzle baş etmek 
için neler yaparsınız?” gibi açık uçlu bir soru so-
rularak öğrencilerden üzüntülü olduklarında bu 
durumdan kurtulmak için yaptıkları etkinlikleri 
ve eylemleri kompozisyon biçiminde yazmaları 
istenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen kompozis-
yonlar birer birer incelenerek, öğrenciler arasın-
daki ortak temalar ve tepkiler belirlenerek, alan 
yazın ve kuramsal açıklamalar da dikkate alına-
rak 41 maddelik bir madde havuzu oluşturul-
muştur. Daha sonra madde havuzu ilk çalışma 
grubuna uygulanarak, ölçek geliştirme çalışma-
sına adım adım devam edilmiştir.

Çalışma I

Araştırmanın birinci çalışma grubuna 41 mad-
delik madde havuzu formu uygulanmış ve elde 
edilen verilerle açımlayıcı faktör analizi çalış-
ması yapılmıştır. Araştırmanın bu ilk çalışması-
na yaşları 11 ile 15 arasında değişen (ort.=13.05, 
SS=0.95), 506’sı (% 50,6) erkek, 494’ü (% 49,4) kız 
olmak üzere toplam 1000 ergen katılmıştır. Öğ-
rencilerin 343’ü (% 34,3) 6. sınıfta, 343’ü (% 34,3) 
7. sınıfta ve 314’ü (% 31,4) 8. sınıfta öğrenim gö-
ren öğrencilerden oluşmuştur. Hem çalışma 1’de 
hem de diğer çalışmalarda katılımcılar farklı 
sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden okullardan 
seçilmiştir. Katılımcılar klinik tanı almamış öğ-
rencilerden oluşmaktadır. Katılımcılara bir klinik 
tanılarının olup olmadığı ilgili kurumun uygula-
ma esasları nedeniyle doğrudan sorulmamıştır.   

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) Sonuçları

    
Açımlayıcı faktör analizi yapılmadan önce, ör-
neklem yeterliğini gösteren KMO değeri .82 ve 
Bartlett Küresellik Testi ise anlamlı bulunmuş-

tur (x2=2711.886, SS=153, p<.001). Ölçeğin yapı 
geçerliğini belirlemek amacıyla yapılan AFA 
sonucunda, 41 maddelik madde havuzundan 
madde yükü .30’dan düşük olan ve birden çok 
faktörde yakın faktör yüküne sahip olan 23 mad-
de elenerek, EİÜDÖ’nün 18 maddelik formu 
oluşturulmuş ve Tablo 1’de görüldüğü gibi dört 
faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Buna göre, bi-
rinci faktör olan “içsel işlevsel olmayan üzüntü 
düzenleme”nin faktör yük değerleri .39 ile .77 
arasında, ikinci faktör olan “içsel işlevsel üzüntü 
düzenleme”nin yük değerleri .40 ile .67 arasın-
da, üçüncü faktör olan “dışsal işlevsel olmayan 
üzüntü düzenleme”nin yük değerleri .68 ile .77 
arasında ve dördüncü faktör olan “dışsal işlevsel 
üzüntü düzenleme”nin yük değerlerinin .36 ile 
.68 arasında değiştiği bulunmuştur.

Tablo 1’de görüldüğü üzere, EİÜDÖ’nün 18 
maddesi toplam varyansın % 44,76’sını açık-
lamaktadır. Açıklanan toplam varyansın % 
20,06’sı birinci alt boyutuna, % 11,14’ü ikinci alt 
boyutuna, % 7,04’ü üçüncü alt boyutuna ve % 
6,51’i dördüncü alt boyutuna aittir. Faktör sayı-
sını netleştirmek amacıyla oluşturulan yamaç-
birikinti (scree-plot) grafi ği (şekil 1) ve toplam 
varyans tablosu birlikte değerlendirilmiştir. 
Tablo 1’e göre, özdeğeri 1’in üzerinde olan dört 
boyut görülmektedir. Ölçeğin dört ayrı boyutu 
içerip içermediğini netleştirmek amacıyla ay-
rıca paralel analiz yöntemi kullanılmıştır. Pal-
lant (2011) eğitim ve psikoloji alanında yapılan 
ölçek çalışmalarında paralel analiz yapılmasını 
ve sonuçlarının raporlaştırılması gerektiğini be-
lirtmektedir. Paralel analiz sonucu elde edilen 
özdeğer sonuçları ile açımlayıcı faktör analizi 
özdeğer sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2’de de görüldüğü üzere, ilk dört boyut-
taki açımlayıcı faktör analizi özdeğer sonuçları, 
paralel analiz sonuçlarına göre daha yüksektir. 
Beşinci boyutta ise paralel analiz sonucu daha 
yüksektir. Buna göre, bu değerler bir arada de-
ğerlendirildiğinde, ölçeğin dört boyutlu bir ya-
pıya sahip olduğu görülmüştür.
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Çalışma II

Araştırmanın ikinci çalışma grubuna toplam 271 
ergen katılmıştır. Araştırmanın ikinci çalışma 
grubuna ölçeğin 18 maddelik formu uygulana-
rak, elde edilen veriler üzerinden doğrulayıcı 
faktör analizi (DFA) yapılarak EİÜDÖ’nün yapı-
sının başka bir grupta doğrulanıp doğrulanma-
dığı test edilmiştir. Ayrıca bu gruptan toplanan 
veriler ile EİÜDÖ’nün iç tutarlık katsayısı, birle-
şik güvenirlik (CR) ve çıkarılmış ortalama var-
yans (AVE) değerleri hesaplanmıştır.

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) Sonuçları

DFA, sosyal bilimlerde ve davranış bilimlerin-
de bir yapıyı doğrulamak için kullanılabilecek 
vazgeçilmez bir analitik araçtır (Brown 2006). 
Birinci araştırma grubundan elde edilen veriler-
le yapılan AFA sonucunda ortaya çıkan yapının 
geçerliğini test etmek amacıyla, ikinci bir örnek-
lem üzerinden birinci düzey DFA yapılmıştır. 
Birinci düzey DFA uygulamasında 18 madde-
den oluşan dört gizil değişkenli (latent variable) 
modelin sınanması sonucunda uyum indeksle-
ri incelenmiş ve elde edilen Ki-kare değerinin 
(x2=252.28, sd= 129, x2/sd= 1.96, p= .00) anlamlı 
olduğu görülmüştür. Amacımız uygun bir mo-
del geliştirmek olduğundan, elde edilen ki-kare 
değerinin anlamlı olmaması istenir. Ancak ki 
kare değeri örneklem büyüklüğünden etkilen-
mektedir, büyük örneklemli modellerde, önem-
siz farklılıklar sırf örneklem büyüklüğünden do-
layı anlamlı çıkmaktadırlar. Bu nedenle modele 

bakmak için örneklem büyüklüğünün etkisini 
en aza indiren ya da ortadan kaldıran çok sayıda 
uyum indeksleri geliştirilmiştir (Tabachnick ve 
Fidell 2013). Analiz sonucunda elde edilen uyum 
indekslerinin kabul edilir düzeylerde olduğu 
görülmüştür: Yaklaşık Hataların Ortalama Kare-
kökü (RMSEA)= .059, [% 90 Güven Aralığı (.049-
.070)], Ortalama Hataların Karekökü (RMR)= 
.075, Standardize Edilmiş Kök Ortalama Kare 
Artık (SRMR)= .063, İyilik Uyum İndeksi (GFI)= 
.91, Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi (AGFI)= 
.88, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI)= .94, 
Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI)= .90 ve 
Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (NNFI)= .93 
olarak bulunmuştur. Alan yazında DFA sonucu 
elde edilen sonuçları değerlendirmek amacıyla 
bazı uyum ölçütlerine başvurulmaktadır. Buna 
göre, x2/sd oranının 2 veya daha küçük bir de-
ğer olması, RMSEA ve SRMR değerlerinin .05 
veya daha küçük bir değer olması, GFI, CFI ve 
AGFI uyum değerlerinin ise .95 ve üzeri olması 
model veri uyumu için iyi uyumu gösterirken; 
x2/sd oranının 2 ile 5 arasında olması, RMSEA 
ve SRMR değerlerinin .08’den küçük olması, 
GFI, CFI ve AGFI uyum değerlerinin ise .90 ya 
da üzerinde olması model veri uyumunun kabul 
edilebilir düzeyde olduğunun göstergesi olarak 
kabul edilmektedir (bkz. Brown 2006, Çokluk ve 
ark. 2010, Hair ve ark. 2010, Hu ve Bentler 1999, 
Kline 2011, Schumacker ve Lomax 2004, Şimşek 
2007, Tabachnick ve Fidell 2013). EİÜDÖ’nün 
uyum değerleri açısından model ve gözlenen 
veri arasında uyum olduğu ve önerilen modelin 
kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiği söyle-
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nebilir. Ayrıca, EİÜDÖ’nün standardize edilmiş 
faktör yük değerleri .33 ile .80 arasındadır (bkz. 
Şekil 2) ve bütün maddelerin t değerleri (bkz. 
Tablo 3) p<.01 düzeyinde anlamlıdır (t>2.576).

Birinci düzey DFA sonucuna göre, EİÜDÖ’nün 
maddelerine ait t değerleri, çoklu korelasyon ka-
releri (R2), iç tutarlık katsayısı (), birleşik güve-
nirlik (CR) ve çıkarılmış ortalama varyans (AVE) 
değerleri Tablo 3’te sunulmuştur.

Yakınsak (Convergent) ve Ayırt edici (Discri-
minant) Geçerlik

Uyum değerlerinin yanı sıra, bir ölçeğin yapı-
sının güvenirliğini test etmek amacıyla birleşik 
güvenirlik (composite reliability-CR) değeri he-
saplanmaktadır. Ayrıca, gizil bir yapıyı temsil 
eden belirli maddeler arasındaki yakınlaşmanın 
ölçüsünün bir özeti olan çıkarılmış ortalama var-

yans (average variance extracted-AVE) değerle-
rinin de belirlenmesi gerekmektedir. Birleşik gü-
venirlik ve çıkarılmış ortalama varyans değerleri 
aynı zamanda bir ölçeğin yakınsak geçerliğinin 

(convergent validity) belirlenmesinde kullanıl-
maktadır. Yakınsak geçerlik, ölçülen benzer iki 
kavramın ilişkisinin derecesinin değerlendiril-
mesidir (Hair ve ark. 2010). Hair ve arkadaşları 
(2010), birleşik güvenirlik değeri için .60 ile .70 
arasındaki değerlerin kabul edilebilir, .70 ve 
üzerindeki değerlerin ise iyi olarak kabul edildi-
ğini belirtmektedirler. Çıkarılmış ortalama var-
yans oranı için ise .50 ve üzeri bir değer olması 
önerilmektedir (Fornell ve Larcker 198, Hair ve 
ark. 2010). Buna göre, EİÜDÖ’nün birleşik güve-
nirlik değerlerinin dışsal işlevsel üzüntü düzen-
leme dışında diğer üç alt boyutta yeterli düzey-
de olduğu görülmektedir. Çıkarılmış ortalama 
varyans değerlerinin ise dışsal işlevsel olmayan 
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üzüntü düzenleme dışında diğer üç alt boyutta 
Kabul edilen değerin biraz altında olduğu görül-
mektedir.

Ayırt edici geçerlik kavramsal olarak benzer 
olan iki yapının farklılıklarının derecesidir. Çı-
karılmış ortalama varyans değeri, iki yapı ara-
sındaki korelasyonun karesi ile karşılaştırılır. 
Eğer AVE değeri bu korelasyonun karesinden 
büyükse, ayırt edici geçerlik içinkanıt sağlanmış 
olur (Hair ve ark. 2010). EİÜDÖ’nün ayırt edici 
geçerliği için yapılan incelemede, EİÜDÖ’nün 
dört alt boyutunun hem kendi aralarında hem 
de depresif belirtiler ve yaşam doyumu ile ayırt 
edici geçerliği sağlanmıştır.

EİÜDÖ’nün Güvenirliğine İlişkin Bulgular

Ölçeğin güvenirliği ile ilgili olarak iç tutarlılık 
katsayıları ve birleşik güvenirlik (CR) değerleri 
hesaplanmıştır. Birinci alt boyut için ölçeğin iç 
tutarlılığını gösteren Cronbach alfa katsayısı .77 

ve CR= 78, ikinci alt boyut için Cronbach Alfa 
katsayısı .73 ve CR= 73, üçüncü alt boyut için 
Cronbach Alfa katsayısı .77 ve CR= 78 ve dör-
düncü alt boyut için Cronbach Alfa katsayısı .60 
ve CR= 61 olarak bulunmuştur.

Çalışma III

Araştırmanın üçüncü çalışma grubuna, 
EİÜDÖ’nün ölçüt bağıntılı geçerliğini ve yorda-
ma geçerliğini belirlemek için EİÜDÖ ile birlik-
te Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği 
Kısa Formu ve Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği 
birlikte uygulanarak, elde edilen veriler üzerin-
de korelasyon değerleri hesaplanmış ve yol ana-
lizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın üçüncü ça-
lışma grubuna, yaşları 11 ile 15 arasında değişen 
(ort. 13.11, SS= .86) 131’i (% 57,2) erkek, 98’i (% 
42,8) kız olmak üzere toplam 229 ergen katılmış-
tır. Öğrencilerin 59’u (% 25,8) 6. sınıfta, 86’sı (% 
37,6) 7. sınıfta ve 84’ü (% 36,7) 8. sınıfta öğrenim 
görmektedir.
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Tablo 4’te görüldüğü üzere, birinci ve üçüncü 
alt boyut ile yaşam doyumu arasında olumsuz 
ve depresif belirtiler arasında olumlu yönde iliş-
kiler bulunurken; ikinci ve dördüncü alt boyut 
ile yaşam doyumu arasında olumlu ve depresif 
belirtiler arasında olumsuz yönde ilişkiler bu-
lunmuştur.

Yol Analizi İle Yordama Geçerliği

Ergenler İçin Üzüntü Düzenleme Ölçeğinin ya-
şam doyumunu ve depresif belirtileri ne ölçüde 
yordadığını belirlemek amacıyla, EİÜDÖ’nün 
her bir boyutundan yaşam doyumu ve depre-
sif belirtilere yol çizilerek yordayıcılık gücü yol 
analizi ile test edilmiştir. 

Tablo 5’te görüldüğü üzere, içsel ve dışsal işlev-
sel üzüntü düzenleme boyutlarının yaşam do-

yumunu olumlu düzeyde, depresif belirtileri ise 
olumsuz düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Öte 
yandan, içsel işlevsel olmayan ve dışsal işlevsel 
olmayan üzüntü düzenleme boyutlarının yaşam 
doyumunu olumsuz düzeyde, depresif belirtile-
ri ise olumlu düzeyde yordadığı belirlenmiştir.

EİÜDÖ’nün Puanlanması

Ergenler İçin Üzüntü Düzenleme Ölçeğinin ya-
nıtlama biçimi “(1) Hiç böyle yapmam, (2) Çok 
az böyle yaparım, (3) Bazen böyle yaparım ve (4) 
Çoğu zaman böyle yaparım” şeklinde dört dere-
celi bir yapıda düzenlenmiştir. Ölçeğin, 5. ve 10. 
maddeleri tersten puanlanmaktadır. Ölçekten 2., 
13., 14., 15., 17. maddelerin toplanmasıyla içsel 
işlevsel olmayan üzüntü düzenleme puanı, 6., 8., 
9., 12., 16. ve 18. maddelerin toplanmasıyla içsel 

Ergenlerde Üzüntü Düzenleme Stratejileri



56

YILDIZ VE DUY

işlevsel üzüntü düzenleme puanı, 4., 7. ve 11. 
maddelerin toplanmasıyla dışsal işlevsel olma-
yan üzüntü düzenleme puanı ve 1., 3., 5. ve 10. 
maddelerin toplanmasıyla dışsal işlevsel üzüntü 
düzenleme puanı olmak üzere dört ayrı puan 
elde edilmektedir. Buna göre ergenlerin puanla-
rı hangi alt boyut ve boyutlarda yüksek ise ona 
göre kullandıkları üzüntü düzenleme yöntemle-
ri belirlenmektedir. 

TARTIŞMA

Bu çalışmada, ülkemizdeki ergenlerin üzüntü 
duygularını düzenlemede kullandıkları yön-
temleri belirlemeye yardımcı olacak bir likert 
tipi ölçme aracının geliştirilmesi ve bu ölçme 
aracının geçerlik ile güvenirliğinin test edilmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Ergenler 
İçin Üzüntü Düzenleme Ölçeğinin (EİÜDÖ) psi-
kometrik özellikleri incelenmiştir. EİÜDÖ’nün 
geçerlik ve güvenirliğini sınamak amacıyla üç 
farklı çalışma grubundan yararlanılmıştır. Bi-
rinci grup ile EİÜDÖ’nün yapı geçerliğini sağla-
mak amacıyla açımlayıcı faktör analizi çalışması 
yapılmıştır. Birinci grubun verileri üzerinden 
EİÜDÖ’nün faktör sayısını belirlemede nihai ka-
rarı vermek için paralel analiz tekniğinden ya-
rarlanılmış ve analizler sonucunda ölçeğin dört 
faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. 
İkinci çalışma grubundan elde edilen veriler ile 
de EİÜDÖ’nün AFA sonucunda ortaya çıkan 
yapısının başka bir grupta doğrulanıp doğru-
lanmadığını belirlemek amacıyla, doğrulayı-
cı faktör analizi çalışması yapılmıştır. Yapılan 
DFA sonucunda, EİÜDÖ’nün 4 boyutlu yapı-
sının doğrulandığı ve kabul edilebilir düzeyde 
uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür. 
Ayrıca bu gruptaki ergenlerden elde edilen ve-
rilerden EİÜDÖ’nün boyutlarının iç tutarlık 
katsayıları, birleşik güvenirlik ile çıkarılmış or-
talama varyans değerleri hesaplanmıştır. Buna 
göre, EİÜDÖ’nün alt boyutlarının iç tutarlık kat-
sayıları ile birleşik güvenirlik değerleri tatmin 
edici düzeyde bulunurken, çıkarılmış ortalama 
varyans değerlerinin “Dışsal İşlevsel Olmayan 
Üzüntü Düzenleme” boyutu dışındaki alt bo-

yutlarda kabul edilebilir değerlerin biraz altında 
bulunduğu görülmektedir. Araştırmanın üçün-
cü çalışma grubuna, EİÜDÖ’nün ölçüt bağıntılı 
geçerliğini ve yordama geçerliğini belirlemek 
amacıyla EİÜDÖ’nün yanısıra, Çok Boyutlu 
Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği Kısa Formu ve 
Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. 
Ölçüt bağıntılı geçerlik sonuçları ile yordama ge-
çerlik bulgularına bakıldığında, EİÜDÖ’nün ya-
şam doyumunun ve depresif belirtilerin anlamlı 
bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Ayrıca EİÜDÖ’nün yakınsak geçerlik değerleri-
nin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüş-
tür. EİÜDÖ’nün ayırt edicilik geçerliğini belirle-
mek amacıyla yapılan incelemede, EİÜDÖ’nün 
dört alt boyutunun hem kendi aralarında hem 
de depresif belirtiler ve yaşam doyumu ile ayırt 
edici geçerliği sağlanmıştır.

Gross’a göre (2008), ihtiyaç duyulduğunda duy-
gu düzenleme biçimleri “içsel” ve “dışsal” ola-
rak ayrılabilir. Örneğin, bir kişi öfkelendiğin-
de diğer bir kişi aracılığıyla öfkesini denetimi 
altına almasına yardımcı oluyorsa, bu “dışsal 
duygu düzenleme” olabilirken, kişi içsel meka-
nizmalarını kullanarak kendi kendisini sakin-
leştirmeyi başarabiliyorsa, bu bir “içsel duygu 
düzenleme”dir. Duygu düzenlemenin bir diğer 
boyutu ise “sağlılılık”tır (Gross 2014). Şayet 
olumsuz bir duyguyla başa çıkmak için bilinçli 
veya bilinçsiz bir biçimde kullanılan bir yöntem, 
ister içsel olsun ister dışsal, o olumsuz duygu-
nun azalmasına veya tamamen ortadan kalk-
masına başka birisine zarar vermeden yardımcı 
oluyorsa sağlıklıdır. Tersi olduğunda, yani kişi 
belli bir olumsuz duygudan kurtulmak amacıy-
la işe koştuğu şey olumsuz sonuçlara yol açıyor 
veya duygunun yoğunluğunun azalmasına yol 
açmıyorsa sağlıksızdır. Bu çalışmada sağlıklılık 
boyutunu karşılamak üzere işlevsellik kavramı 
kullanılmıştır, çünkü işlevsel olan yöntem, aynı 
zamanda sağlıklıdır, çünkü olumsuz duygunun 
azalması veya ortadan kalkması bireyin kendi-
si veya bir başkası için olumsuz bir duruma yol 
açmadan gerçekleşmektedir. Bu nedenle bu ça-
lışmada, ergenlerin üzüntü düzenleme yöntem-
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lerinin boyutları isimlendirilirken kuramsal olan 
bu açıklamalar dikkate alınmıştır.

Ülkemizde duygu düzenleme yöntemlerini be-
lirlemeye yönelik çalışmaların yurt dışında ya-
pılan çalışmalarla karşılaştırıldığında, göreli ola-
rak geç kaldığı görülmektedir. Bu çabalar ancak 
2000’li yıllarda gerçekleşmiştir ve bu konudaki 
çalışmaların nispeten sınırlı sayıda olduğu gö-
rülmektedir (Duy ve Yıldız 2014, Ecirli ve Ogel-
man 2015, Ona ve Otrar 2010, Rugancı ve Gen-
çöz 2010, Şarlak 2007). Diğer taraftan, geliştirilen 
ve uyarlaması yapılan ölçeklerin biri okul öncesi 
yaş grubu için, diğerleri ise üniversite öğrencile-
rine ve yetişkinlere yöneliktir. Bununla birlikte, 
mevcut ölçme araçlarının genelde duygu düzen-
lemeyi olumlu ve olumsuz boyutlarıyla ele aldı-
ğı görülmektedir. Mevcut çalışmada ise duygu 
düzenleme hem işlevsellik (işlevsel olan ve ol-
mayan) hem de yönü (içsel-dışsal) boyutlarıyla 
ele alınmıştır. Bu yönüyle mevcut ölçme aracının 
özellikle duygu durum bozuklarını incelemede 
(bilhassa içselleştirme ve dışsallaştırma sorunla-
rı düşünüldüğünde) çok daha zengin yorumla-
ma olanağı sunacağı düşünülmektedir.   

Her ne kadar duygu olgusuna dair çalışmaların 
tarihçesi eski olsa da, ülkemizde duygu düzenle-
me yöntemlerini belirlemeye yönelik çalışmala-
rın yakın zamanda olmasından ötürü olsa gerek, 
duygu düzenleme ile ilgili çalışmaların da nis-
peten sınırlı sayıda olduğu görülmektedir (Akan 
2014, Ataman Temizel ve Dağ 2014, Çalışır 2009, 
Çelik ve Kocabıyık 2014, Eldoğan ve Barışkın 
2014, Elmas ve ark. 2016, Gülgez ve Gündüz 
2015, Işık ve Turan 2015, Ögel ve ark. 2014, Öz-
bay ve ark. 2012). Mevcut çalışmalarla gerek kli-
nik düzeyde yaşanılan ruhsal sorunlarda duygu 
düzenlemenin rolünü, gerekse diğer psiko-sos-
yal değişkenlerle duygu düzenleme arasındaki 
ilişkileri yeterince ortaya koymak mümkün gö-
rünmemektedir. Dolayısıyla duygu düzenleme 
yöntemlerinin akademik ve klinik alanda yeni 
çalışmalar açısından oldukça verimli bir alan ol-
duğu söylenebilir. Bu çalışmada ön ergenlik de-
nilen dönemdeki ergenlerin üzüntü duygusunu 

nasıl düzenlediklerini belirlemek üzere bir ölç-
me aracının geçerlik ve güvenirliği araştırılmış-
tır. İlkokul çağındaki ve hatta anaokulu çağın-
daki çocukların özgül duyguları düzenlemede 
kullandıkları yöntemler araştırılabilir. Çocuklar 
ve ergenlerin üzüntü, öfke gibi duygularla nasıl 
baş ettiklerinin araştırılması önemli görünmek-
te, çünkü yaşadıkları bu tür olumsuz duyguları 
ne derece sağlıklı düzenlediklerine bağlı olarak, 
sosyal ilişkileri etkilenmekte, onlara dair sosyal 
algıyı etkilemektedir. Örneğin öfke duygusunu 
sağlıklı bir şekilde düzenleme çatışma çözü-
münde daha başarılı olmayı getirirken, üzüntü 
duygusuyla baş etme ise güven ve doyum ve-
ren sosyal ilişkilerle ilişkilendirilmektedir (Ri-
vers ve ark. 2006). Farklı duyguların düzenlen-
mesinde cinsiyet değişkenin etkisini inceleyen 
araştırma bulguları incelendiğinde, erkeklerin 
ve kadınların öfke ve üzüntü gibi iki özgül duy-
gu durumunu farklı biçimlerde düzenledikleri 
görülmektedir (Rivers ve ark. 2006, Rusting ve 
Nolen-Hoeksema 1998, Timmer ve ark. 1998). 
Dolayısıyla, insanların belli duyguları nasıl dü-
zenlediklerinin belirlenmesi yanında, farklı cin-
siyete, yaş düzeyine veya kişilik özelliğine sahip 
bireylerin özgül duyguları nasıl düzenledikleri-
nin anlaşılması, bu yönde yapılacak olan gerek 
klinik düzeyde gerekse klinik dışındaki müda-
hale programlarının içeriğinin belirlenmesine 
ve böylece programların etkililiğini artırmaya 
yardımcı olması mümkün olabilecektir. Klinik-
te depresif ergenlerle çalışan uygulamacılar, bu 
ölçek yardımıyla ergenin üzüntü duygusuyla 
nasıl baş ettiğini belirleyerek, işlevsel olmayan 
yöntemlerini işlevsel olanlarla değiştirmeye yö-
nelik çalışmalar yapabilirler. Okullarda çalışan 
okul psikolojik danışmanları, üzüntü duygusu-
nu düzenlemede başarısız olan öğrencileri bu öl-
çek aracılığıyla tespit edebilirler ve işlevsel yön-
temler geliştirmelerine yardımcı olacak bireysel 
veya grup çalışmaları yapabilirler. Böylece gele-
cekte yaşayacakları olumsuz yaşam olaylarına 
karşı daha hazır hale gelebilirler ve böylece psi-
kolojik dayanıklılıkları da gelişebilir. 

Sosyal bilimler alanında yapılan herhangi bir 
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çalışmada olduğu gibi, bu çalışma da bazı sı-
nırlılıklar barındırmaktadır. Bu çalışmanın ka-
tılımcıları erken ergenlik döneminde bulunan 
kişilerden oluşmuştur. Bu nedenle bu ölçeğin 
kullanımı ve sonuçlarının değerlendirilmesi bu 
gruptaki bireylerle sınırlıdır. EİÜDÖ’nün geliş-
tirilmesi aşamasında kültür olarak oldukça ben-
zeşik denilebilecek bir küçük ildeki katılımcılara 
başvurulmuştur. Daha fazla kültürel, demogra-
fi k çeşitliliğin olduğu büyük şehirlerde bu ça-
lışmanın yinelenmesi, elde edilecek sonuçların 
genellenebilirlik düzeyini artıracaktır. Ayrıca 
üzüntü gibi günlük yaşamda kaçınılmaz olarak 
yaşanan bir duygunun aynı zamanda ruhsal 
sorunlarla birlikte kronik bir biçimde yaşandı-
ğı göz önüne alındığında, çalışmaya katılan er-
genlerin klinik düzeyde herhangi bir bozukluğa 
sahip olup olmadıkları bilinmemektedir. Son bir 
sınırlılık olarak bu çalışmada ölçeğin test-tekrar 
test geçerliğine bakılmamıştır. 

Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında yapılan 
geçerlik ve güvenirlik analizi sonuçları dikkate 
alındığında, EİÜDÖ’nün ergenlik döneminde 
bulunan kişilerin üzüntü duygusunu düzenle-
mede kullandıkları yöntemleri belirlemek için 
yapılacak çalışmalarda güvenle kullanılabileceği 
görülmektedir. 
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