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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Bu araþtýrmada özgül duygular için duygu düzenleme becerilerini deðerlendirebilecek bir ölçüm aracýnýn
Türkçe’ye kazandýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Bu doðrultuda,
özgül duygular temelli duygu düzenleme becerileri
ölçeðinin geçerliði ve güvenirliði incelenmiþtir. Yöntem:
Bu amaç doðrultusunda 295 kadýn ve 219 erkek olmak
üzere toplam 514 kiþi ile araþtýrma yürütülmüþtür.
Katýlýmcýlar Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeði-DÖ’ni,
Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeði ve SCL-90 Ölçeði’ni
doldurmuþlardýr. Bulgular: DDBÖ-DÖ’nin, güvenirlik
çalýþmasý kapsamýnda; Cronbach alfa iç tutarlýlýk katsayýlarýnýn.86 ile. 92 arasýnda olduðu bulunmuþtur. Her
bir alt boyut için yapýlan madde-toplam korelasyon
sonuçlarýnýn da.30’dan yüksek olduðu görülmüþtür.
Geçerlik çalýþmasý kapsamýnda ise; DDBÖ-DÖ ölçüt
baðýntýlý geçerlilik için deðerlendirilen ölçeklerle beklendik yönde korelasyon göstermiþtir. Sonuç: Duygu
Düzenleme Becerileri Ölçeði-DÖ’nin Türkçe uyarlamasý
için güvenirlik ve geçerlilik özelliklerine sahip olduðu
düþülmektedir.

Objective: The aim of this study was to bring one of the
emotional regulation measurements to Turkish
Language. For this, we evaluated validity and reliability
of the Emotion Regulation Skills Questionnaire-Emotion
Specific in a Turkish sample. Method: In total 514 university students (295 female and 219 male) participated
and completed Emotion Regulation Skills QuestionnaireEmotion
Specific,
Emotion
Regulation
Skills
Questionnaire, and SCL-90. Results: In the reliability
study, the Cronbach alphas for different emotions subscales were between.86 and.92. Most of the item total
correlations were higher than.30. Additionally, in the
validity study the whole scale and subscales were
revealed high correlations with each other and variables
used for criterion validity. Discussion: To sum up, the
results suggest that the validity and reliability of the
Turkish form of Emotion Regulation Skills Questionnaire
–Emotion Specific was at a satisfactory level.
Key Words: Emotions, Emotion Regulation Skills,
Reliability, Validity
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GÝRÝÞ
Duygu düzenleme, geçtiðimiz yirmi yýl içinde ruh
saðlýðý alanýnda oldukça yaygýn bir þekilde ele alýnan olgulardan biri haline gelmiþtir. Araþtýrma ve
uygulama alanýnda duygu düzenleme konusuna
artan eðilimi açýklayacak nedenlerden biri, psikolojik ya da psikiyatrik bir tedaviye baþvuran pek çok
kiþinin duygularýný saðlýklý yollarla algýlama,
adlandýrma, kabul etme ve düzenleme zorluklarýna
sahip olmasýdýr (1). Bazý psikopatolojiler için daha
baþat bir zorluk olmasýna raðmen duygu düzenleme
beceri eksiklikleri, farklý psikolojik belirtiler arasýnda bir þemsiye belirti olarak düþünülebilmektedir.
Duygu düzenleme beceri eksikliklerinin psikopatoloji ile iliþkili olduðuna, psikopatolojinin ortaya
çýkmasýna ve sürmesine anlamlý þekilde katkýda
bulunduðuna iliþkin güçlü görgül kanýtlarýn da
mevcut olduðu görülmektedir (örn: 2,3,4,5,6 v.b).
Elde edilen bulgular, özellikle iki noktaya iþaret
etmektedir. Ýlk olarak; duygularý etkili bir þekilde
düzenlemedeki yetersizlik, bir kiþinin ruh saðlýðý
için ciddi riskler doðurabilmektedir. Ýkinci olarak;
etkili duygu düzenleme becerilerini geliþtirmek,
ruh saðlýðýný geliþtirmenin ya da yeniden kazandýrmanýn umut verici bir yoludur (1). Bu baðlamda;
duygu düzenleme beceri eksiklikleri, geniþ yelpazedeki psikolojik belirtilerin anlaþýlmasýnda ve
tedavinin gerçekleþmesinde önemli bir yer edinmektedir.
Duygu düzenleme ile çeþitli psikolojik belirtiler
arasýndaki iliþki, temel duygu düzenleme becerilerinin tanýmlanmasý ihtiyacýný doðurmaktadýr.
Alan yazýnda, temel duygu düzenleme bileþenlerini
tanýmlamaya yardým eden pek çok kuramsal açýklama bulunmaktadýr (7,8,9,10,11,12,13,14,15). Bu
kuramsal açýklamalardan farklý olarak Duygularla
Ýþlevsel Baþ Etme Modeli (DÝBM) çerçevesinde
duygu düzenleme daha kapsayýcý ve bütünleyici
þekilde tanýmlamaya çalýþmýþtýr (1). Özellikle,
duygu düzenleme zorluðuna sahip bireylerin
saðaltýmýna yönelik geliþtirilen söz konusu modelde
temel duygu düzenleme becerilerinin tanýmlanmasý
ve özgül duygular (kaygý, üzüntü, neþe v.b.)
özelinde de ele alýnmasý hedeflenmiþtir. Ayrýca, bu
modeli diðer duygu düzenleme yaklaþýmlarýndan
ayýran önemli bir nokta da hem olumlu hem de
olumsuz duygulara odaklanmasýdýr.
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DÝBM çerçevesinde tanýmlanan, ruh saðlýðý ve iyilik hali üzerindeki etkisi görgül bulgular tarafýndan
da gösterilen temel duygu düzenleme becerilerini
deðerlendirmek için Berking ve Znoj (16) tarafýndan Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeði (DDBÖ)
geliþtirilmiþtir. Daha sonrasýnda ise farklý duygularý
daha özgül ve derinlemesine deðerlendirebilmek
adýna Ebert, Christ ve Berking (17) tarafýndan ise
DDBÖ-DÖ geliþtirilmiþtir. DDBÖ-DÖ'de özgül
duygular temelinde söz konusu olumsuz duyguyu
veya duygu durumunu fark etme, tanýmlama ve
adlandýrma, anlama, deðiþimleme, kabul ve tolerans, duygu ile yüzleþme için hazýrlanma ve duygu
ortaya çýktýðýnda etkin öz-destek saðlayabilme
becerileri deðerlendirilmektedir. Olumlu duygu
veya duygu durumu ise farkýndalýkla gözlemleme,
duyguya açýkça izin verme, deðerlendirme, keyfini
çýkarmaya izin verme, duygunun ortaya çýkmasý ile
iliþkili olarak minnettarlýðýn ortaya çýkmasýna izin
verme ve iyilik halini arttýrma ve güçlenme için
duyguyu kullanmaya izin verme becerileri deðerlendirilmektedir. DDBÖ-DÖ ile duygu düzenlemede duygular ayrý ayrý ele alýnarak özgül
duyguya iliþkin derinlemesine bilgilere ve duygular
arasýndaki benzerlik veya farklýlýklara da ulaþýlabilmektedir. Genel duygu düzenleme becerileri ile
iyilik hali ve psikolojik belirtiler arasýndaki iliþkiler
birçok çalýþmada ortaya konmuþtur (16,17,18,19,20,
21,22,23). Ancak farklý duygular ve belirtiler ile
olan özgül iliþkileri, n önemi açýsýndan bazý duygularýn belli psikolojik belirtilerde daha belirgin role
sahip olduklarý görülmektedir (24). Dolayýsý ile
genel duygu düzenleme becerilerinin deðerlendirilmesinin yanýnda ve özellikle de ötesinde
özgül duygular için duygu düzenleme becerilerinin
anlaþýlmasýnýn da ayrýca önemli olduðu
düþünülmektedir. DDBÖ-DÖ kullanýlarak elde
edilen bulgular da, duygu düzenleme becerileri ile
iyilik hali ve ruh saðlýðý arasýndaki pozitif iliþkiyi
göstermiþtir (25).
Tüm bunlar doðrultusunda mevcut çalýþma; ruh
saðlýðýnýn korunmasý, geri kazanýlmasý ve temel
duygu düzenleme müdahalelerin etkililiðini deðerlendirmek amacýyla özgül duygularý daha kapsamlý
bir biçimde ele almaya olanak saðlayan Duygu
Düzenleme Becerileri Ölçeði-DÖ'nün Türkçe'ye
uyarlanmasýnýn geçerlik ve güvenirlik çalýþmasýný
yürütmeyi amaçlamaktadýr.
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YÖNTEM
Katýlýmcýlar
Çalýþma örneklemi, Hacettepe Üniversitesi'nin
farklý fakülte ve bölümlerinde eðitim gören 295
kadýn ve 219 erkek olmak üzere toplam 514 öðrencilerden oluþmaktadýr. Katýlýmcýlarýn yaþlarý 18 ile
27 yýl (Ort:18.37, SS:1.77) arasýnda deðiþmektedir.
Veri toplama araçlarý
Demografik Bilgi Formu: Katýlýmcýlarýn cinsiyet, yaþ,
eðitim düzeyi, medeni durumu gibi bilgileri edinmek amacýyla araþtýrmacýlar tarafýndan geliþtirilmiþtir.
Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeði-Duygu
Özelinde (DDBÖ-DÖ) Özgül duygular temelinde
duygu düzenleme becerilerini deðerlendirmek için
geliþtirilmiþtir (17). Ölçek, 5'li Likert tipi (0=
Neredeyse hiçbir zaman, 4= Neredeyse her zaman)
derecelendirmeli 12 maddeden oluþan bir öz
bildirim aracýdýr. DDBÖ-DÖ kapsamýnda duygu
düzenleme becerileri özgül duygular özelinde
deðerlendirilmektedir. Katýlýmcýlar öfke, kaygý,
üzüntü, neþe v.b. duygularýnýn son bir hafta içerisindeki en yüksek düzeyini 11'li Likert tipi (0= Hiç,
11= Oldukça Fazla) derecelendirme ile belirtikten
sonra o duyguya iliþkin duygu düzenleme becerilerini yukarýda söz edilen 12 madde ile deðerlendirmektedir. Bu deðerlendirmeler her bir duygu
için ayrý ayrý yapýlmaktadýr. Elde edilen yüksek
puanlar bu alanlarda daha az zorluk yaþandýðý ve
kiþinin söz konusu duyguyu düzenleme becerilerinin daha yüksek olduðu anlamýna gelmektedir.
DDZÖ-DÖ'nin iç tutarlýk deðerinin özgül duygular
için .86 ile . 92 arasýnda olduðu belirtilmektedir
(17). Bu çalýþmada iç tutarlýlýk deðerleri ise özgül
duygular için .87 ile .94 arasýnda deðiþmektedir.
Belirti Kontrol Listesi (SCL-90): Belirti Tarama
Listesi psikolojik sýkýntýlarý ve psikopatoloji belirtilerini tarama amacýyla oluþturulmuþ bir ölçektir
(26). 90 maddeyi içeren bu ölçekle, bireylerden son
bir hafta içinde ölçekteki psikolojik belirtilerden ne
ölçüde rahatsýzlýk ya da zorlanma (distress) hissettiklerini 5 dereceli bir ölçek üzerinde deðer-
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lendirmeleri istenmektedir. Ölçeðin Türkçe
geçerlilik ve güvenirlik çalýþmasý Dað (27) tarafýndan yapýlmýþtýr. Bu çalýþmada SCL-90'nýn iç tutarlýlýk geçerlilik düzeyi .97 bulunmuþtur.
Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeði (DDBÖ): Duygu
düzenleme becerilerini deðerlendirmek için
geliþtirilmiþtir (16). Ölçek, 27 maddeden oluþan özbildirim aracýdýr. DDBÖ toplam puan ortalamasý
üzerinden de deðerlendirilebilmektedir. Elde
edilen yüksek puanlar duygu düzenleme becerilerinin daha yüksek olduðu anlamýna gelmektedir.
DDBÖ'nün özgün formu için ölçek toplam puanýna
ait Cronbach alfa iç tutarlýlýk katsayýsý .96'dýr.
Ölçeðin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik bulgularýnda ise Cronbach alfa güvenilirlik deðeri .89 olarak
bulunmuþtur (28). Bu çalýþmada tüm ölçek için
Cronbach alfa güvenilirlik deðeri .90 olarak bulunmuþtur.
Ýþlem
Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeði'nin (DDBÖDÖ) ilk önce çeviri çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir.
DDBÖ-DÖ'nün Ýngilizce'den Türkçe'ye çevirisi 2
uzman, daha sonrasýnda ise Türkçe'den Ýngilizce'ye
geri çevirisi de 2 farklý uzman tarafýndan
yapýlmýþtýr. Her bir çeviri aþamasýndaki uzmanlarýn
hem dile hem de psikoloji alan yazýna hâkim
olmalarýna dikkat edilmiþtir. DDBÖ-DÖ'deki ayný
maddeler farklý duygular için tekrar etmektedir.
Özgül duygu listesi için bu çalýþma kapsamýnda
kaygý, üzüntü, tiksinti, öfke, suçluluk, neþe ve sakinlik olmak üzere toplam 7 duygu ele alýnmýþtýr.
Kaygý, üzüntü, tiksinti, öfke ve neþe duygularýnýn
belirlenmesinde temel duygular listeleri, suçluluk
duygusunun belirlenmesinde psikolojik belirtiler ile
oldukça iliþkili olmasý görüþü ve sakinlik duygusunun belirlenmesinde ise duygulanýmýn iki boyutlu
yaklaþýmý ve psikolojik belirtileri çalýþýrken ulaþýlmak istenen hedef duygu olmasý özelliði dikkate
alýnmýþtýr (24).
Veri toplama aþamasýndan önce ise öðrencilerin
eðitim gördükleri Hacettepe Üniversitesi'nin ilgili
birimlerinden çalýþmanýn yürütülebilmesi için
gerekli olan izinler alýnmýþtýr. Araþtýrma ders
sorumlularýnýn uygun gördükleri zaman diliminde
öðrencilere ders saatinin baþlangýcýndan hemen
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önce grup halinde eðitim gördükleri üniversitenin
sýnýf ortamlarýnda uygulanmýþtýr. Çalýþma ile ilgili
açýklama araþtýrmacý tarafýndan yapýlmýþtýr. Daha
sonra öðrencilere onam formlarý daðýtýlmýþtýr.
Onam formlarýnýn öðrenciler tarafýndan okunmasý
ve imzalanmasýnýn ardýndan onam formlarý toplanmýþ ve araþtýrma ölçekleri öðrenciler tarafýndan
doldurulmuþtur. SPSS 23 istatistik programý kullanýlarak betimsel, geçerlik (iç-tutarlýlýk katsayýlarý), korelasyon analizleri ve t-testi analizleri
yürütülmüþtür. Betimsel analizler ile ölçeklerin
ortalama ve standart sapma deðerleri incelenmiþtir.
Korelasyon analizleri ile madde toplam korelasyonlarý ve DDBÖ ile DDBÖ-DÖ arasýndaki iliþkiler deðerlendirilmiþtir. T-test analizleri ile ise
DDBÖ-DÖ'nün ayýrt edici geçerliliðine bakýlmýþtýr.
BULGULAR

lanýlan madde-toplam test korelasyon katsayýlarý
da her bir duygu için olan ayrý ölçümlerdeki her bir
madde için hesaplanmýþtýr.
Kaygý duygusu ile iliþkili duygu düzenleme için iç
tutarlýlýk katsayýsýnýn .86, Üzüntü duygusu ile iliþkili duygu düzenleme için iç tutarlýlýk katsayýsýnýn
.86, Tiksinti duygusu ile iliþkili duygu düzenleme
için iç tutarlýlýk katsayýsýnýn .92, Öfke duygusu ile
iliþkili duygu düzenleme için iç tutarlýlýk katsayýsýnýn .87, Suçluluk duygusu ile iliþkili duygu
düzenleme için iç tutarlýlýk katsayýsýnýn .91, Neþe
duygusu ile iliþkili duygu düzenleme için iç tutarlýlýk katsayýsýnýn .91 ve Sakinlik duygusu ile iliþkili
duygu düzenleme için iç tutarlýlýk katsayýsýnýn .90
olarak bulunmuþtur.

DDBÖ-DÖ'nin psikometrik özelliklerine ait bulgular önce güvenirlik ve sonrasýnda geçerlilik olmak
üzere iki bölümde aktarýlmýþtýr. Bu bulgulara
geçmeden önce çalýþmadaki ölçeklere ait ortalama
ve standart sapma deðerleri Tablo 1'de sunulmuþtur.

Ayrýca DDBÖ-DÖ için hesaplanan madde-toplam
test korelasyon katsayýlarýnýn da her bir duygudaki
alt maddeler için 0.30 kesme noktasýndan yüksek
olduðu gözlenmiþtir. Hatta çoðu madde için korelasyon katsayýsýnýn 0.50'den yüksek olduðu
görülmektedir. Her bir maddenin ayrý ayrý her bir
özgül duygudaki korelasyon katsayýsý Tablo 2'de
sunulmuþtur.

Güvenilirlik

Geçerlik

Ýç tutarlýlýk

DDBÖ-DÖ'nün özgül duygular puanlarý ve DDBÖ
arasýndaki korelasyonlar ile ölçüt baðýntýlý geçerliðine bakýlmýþtýr. Ayrýca DDBÖ-DÖ'nün SCL-90
Ölçeði'ne göre belirti düzeyi düþük ve yüksek grup
arasýndaki ayýrt edici geçerliði incelenmiþtir.
Yürütülen ölçüt baðýntýlý geçerliliðe ait korelasyon

DDBÖ-DÖ'nün güvenilirliði, baþka bir ifadeyle
ölçme hatasýndan arýnýk olma düzeyi Cronbach alfa
iç tutarlýlýk katsayýlarý ile incelenmiþtir. Bunlara ek
olarak, güvenilirliðin diðer bir kanýtý olarak kul-

Tablo 1: Ölçeklere Ait Ortalama, Standart Sapma Deðerleri ve DDBÖ-DÖ ile DDBÖ Korelasyon Kat Sayýlarý
DDBÖ-DÖ
Ortalama
Standart Sapma
DDBÖ
r
Kaygý
2.28
.62
.70**
Üzüntü
2.22
.69
.48**
Tiksinti
2.16
.84
.25**
Öfke
2.30
.73
.47**
Suçluluk
2.07
.78
.33**
Neþe
2.75
.70
.49**
Sakinlik
2.44
.74
.39**
DDBÖ
2.36
.53
SCL-90
1.47
.69
r: DDBÖ-DÖ alt boyutlarý ile DDBÖ arasýndaki korelasyon katsayýlarý, p<.001
DDBÖ-DÖ: Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeði -Duygu Özelinde,
DDBÖ:Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeði,
DDZÖ: Duygu Düzenlemede Zorluklar Ölçeði
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Tablo 2: Madde-Toplam Korelasyon Kat Sayýlarý
Madde No
1.Madde

Kaygý
.47 **

Üzüntü
.61 **

Tiksinti
.67 **

Öfke
.60 **

Suçluluk
.65**

Neþe
.70 **

Sakinlik
.64 **

2.Madde

.63 **

.63 **

.77 **

.64 **

.70**

.68 **

.63 **

3.Madde

.48 **

.55 **

.60 **

.53 **

.67**

.66 **

.65 **

4.Madde

.52 **

.54 **

.71 **

.60 **

.69**

.78 **

.68 **

5.Madde

.57 **

.62 **

.74 **

.65 **

.74**

.78 **

.73 **

6.Madde

.66 **

.64 **

.74 **

.77**

.72**

.76 **

.75 **

7.Madde

.67

**

**

**

**

**

**

.70 **

8.Madde

.55 **

.67 **

.71 **

.69 **

.71**

.74 **

.78 **

9.Madde

.71 **

.72 **

.73 **

.53 **

.72**

.77 **

.78 **

10.Madde

.75 **

.72 **

.79 **

.76 **

.72**

.75**

.74 **

11.Madde

.67 **

.67 **

.77 **

.76 **

.74**

.69 **

.68 **

12.Madde

.63 **

.62 **

.67 **

.69 **

.63**

.60 **

.60 **

.57

.77

katsayýlarý Tablo 2'de ve ayýrt edici geçerlik
sonuçlarý ise Tablo 3'te sunulmuþtur.
SCL-90 psikolojik belirti düzeyi düþük grup ile
SCL-90 psikolojik belirti düzeyi yüksek grup
arasýnda DDBÖ-DÖ'nin Kaygý (t(163)=4.87,
p<.001), Üzüntü(t(163)=2.22, p<.05), Tiksinti
(t(163)=2.63, p<.01), Öfke (t(163)=4.58, p<.001),
Suçluluk (t(163)=2.58, p<.05), Neþe (t(163)=
2.71, p<.01), Sakinlik (t(163)=2.31, p<.05) duygu
düzenleme becerileri arasýnda anlamlý farklýlýklar
bulunmuþtur (Bknz. Tablo 3).

.61

.74

.65

TARTIÞMA
Bu çalýþmada elde edilen bulgular genel olarak
deðerlendirildiðinde, Duygu Düzenleme Becerileri
Ölçeði-Duygu Özelinde'nin (DDBÖ-DÖ) Türkçe
formunun güvenirlik ve geçerlik ölçütlerini, kabul
edilebilir düzeyde karþýladýðý görülmektedir.
Güvenirlik analizi sonuçlarýna göre, DDBÖDÖ'nün her bir duygu için Cronbach alfa iç tutarlýlýk katsayýlarýnýn istatistiksel olarak anlamlý
olduðu görülmektedir. Bu bulgular, DDBÖDÖ'nün kullanýldýðý diðer güncel görgül bulgular
ile tutarlýdýr (17). Ayrýca ölçeðin içindeki maddelerle yapýlan madde toplam korelasyonlarý da

Tablo 3: Psikolojik Belirti Düzeyi Gruplarýn Duygu Düzenleme Becerilerine Ait T -Test Karþýlaþtýrma Sonuçlarý
Ölçümler
Gruplar
n
Ort
SS
Sd
T
83
2.65
.56
Kaygý
Alt
163
4.87***
82
2.20
.60
Üst
83
2.56
.67
Üzüntü
Alt
163
2.22*
82
2.34
.57
Üst
83
2.68
.70
Tiksinti
Alt
163
2.63**
82
2.39
.71
Üst
83
2.83
.62
Öfke
Alt
163
4.58***
82
2.38
.64
Üst
83
2.36
.71
Suçluluk
Alt
163
2.58*
82
2.08
.65
Üst
83
2.41
.77
Neþe
Alt
163
2.71**
82
2.08
.77
Üst
83
2.48
.83
Sakinlik
Alt
163
2.31*
82
2.27
.79
Üst
***p < .001. ** p<.01. p<.05
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ölçeðin Türkçe formunun güvenirliðini destekler
niteliktedir. Ölçekteki çoðu madde için korelasyon
katsayýlarýnýn istatistiksel anlamlýlýk için gerekli
kesme puaný olan .30'dan çok yüksek olduðu
görülmektedir.
Ölçüt baðýntýlý geçerlik sonuçlarýna göre ise;
DDBÖ-DÖ'nün neredeyse bütün duygularý ile
duygu düzenlemede zorluklar arasýnda anlamlý
düzeyde negatif iliþkiler ve duygu düzenleme
becerileri arasýnda anlamlý düzeyde pozitif iliþkiler
bulunmuþtur. Özgül duygulara iliþkin duygu
düzenleme becerilerinin artmasý ile genel duygu
düzenlemedeki zorluklarýn azalmasý veya genel
duygu düzenleme becerilerinin artmasý arasýndaki
iliþkinin beklentiler ile tutarlý olduðu görülmektedir. Farklý duygulara iliþkin özgül duygu düzenleme
becerilerinin artmasý genel duygu düzenleme
becerilerinin artmasý ve duygu düzenleme zorluklarýnýn azalmasý þeklinde olaðan ve doðal olduðu
düþünülmektedir. Bu iliþkiler, DDBÖ-DÖ'nin ölçüt
baðýntýlý geçerliðine iþaret eden kanýtlar olarak
deðerlendirilebilir. Ayný zamanda ayýrt edici geçerlik sonuçlarýna göre ise; özgül duygulara iliþkin
duygu düzenleme psikolojik belirti düzeyi düþük ve
yüksek grubu anlamlý þekilde birbirinden ayýrabilmiþtir. Benzer þekilde alan yazýnda da DDBÖDÖ'nün iyilik hali ve ruhsal saðlýk ile pozitif iliþkiler gösterirken psikopatoloji ve duygu düzenleme
eksiklikleri ile negatif iliþkiler gösterdiði belirtilmektedir (1, 17). Daha öncede de deðinildiði gibi
duygu düzenleme zorluklarý veya beceri eksiklikleri
ile psikolojik belirtiler birçok ruh saðlýðý bozukluðunun nedeni ya da sonucu olarak bir arada
görülmektedir. Aradaki çift yönlü iliþkiyi aydýnlatmaya yönelik deneysel ve boylamsal çalýþmalara
ihtiyaç duyulmakla birlikte görgül çalýþmalar ve
mevcut çalýþma, psikolojik belirtilerin hem önlenmesi hem de saðaltýmýn gerçekleþtirilmesi adýna
duygu düzenleme becerilerini geliþtirmenin umut
verici bir yol olduðuna iþaret etmektedir. Farklý
duygu düzenleme ölçekleri duygu düzenlemeyi
genel olarak ele almaktadýrlar. Duygu düzenleme
becerileri ile ilgili diðer kendini bildirim ölçüm
araçlarýnda kiþinin yanýtlarýnda hangi duygularý
ifade ettiði ve duygu düzenleme beceri düzeyinin
özgül duygular veya özgül duygu durumlarýna göre
deðiþip deðiþmediði belirsizdir. Dolayýsý ile DDBÖDÖ'de söz konusu bu belirsizliklerin giderilmesi ve
özgül duygular ve duygu durumlarý için duygu
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düzenleme becerilerinin ele alýnmasý hedeflenmiþtir (17). Yapýlan çalýþmalarda farklý özgül
duygular için duygu düzenleme becerilerinin birbirinden farklýlýk gösterdikleri görülmektedir (25).
Dolayýsýyla, özgül duygular için duygu düzenleme
becerileri farklýlaþabilmektedir ve DDBÖ-DÖ
bunu deðerlendirmek ve bu konuda derinlemesine
bilgi elde edebilmek için uygun bir ölçüm aracý
olarak görülmektedir. Ayný zamanda DDBÖ-DÖ
duygu özelinde deðerlendirmeyi ele aldýðý için
görgül ve klinik çalýþmalarda sadece ilgilenilen
özgül duygu için uygulamaya uygun bir ölçüm
aracýdýr. Örneðin; sadece kaygý duygusu veya olumlu duygular için duygu düzenleme becerilerin
deðerlendirilmesine uygun bir yapýdadýr. Alan
yazýndaki farklý çalýþmalarda ilgilenilen asýl konu
çerçevesinde DDBÖ-DÖ'nün farklý duygular için
ayrý ayrý kullanýlabildiði görülmektedir. Buradan
hareketle bu çalýþmada da suçluluk, sakinlik gibi
DDBÖ-BÖ orijinal formunda yer almayan duygular için de geçerlilik ve güvenirlik sonuçlarý incelenmiþtir. Bu duygular için de diðer duygulara benzer
sonuçlar elde edilmesinden yola çýkarak, DDBÖDÖ'nün teorik ve uygulama çalýþmalarýnda ilgilenilen özgül duygu için olumlu veya olumsuz duygu
maddeleri içerisinde uygun olana yerleþtirilmesi ile
kullanýlabileceði söylenebilir.
Alan yazýnda son dönemlerde duygulanýmsal
beceri geliþtirmeye daha fazla odaklanýldýðý
görülmektedir. Söz konusu becerileri geliþtirme
uygulamalarýndan duygular ve duygulanýmsal alanla ilgili çalýþmalarýn varlýðý dikkat çekmektedir (24).
Bu çalýþmalarda; duygular ve duygulanýmsal
süreçlerden geri çekilmeden, kaçmadan ya da
onlarý deðiþtirmeden ziyade esneklik özelliði ile birlikte kabul ve tolerans özellikleri geliþtirilerek daha
geniþ duygulanýmsal sýnýrlar oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr. Duygular ve duygulanýmsal süreçle birlikte yaþayabilmek ve onlarla birlikte kabul ve tolerans içerisinde hareket edebilmenin öneminden
söz edilmektedir (29). Duygulanýmsal becerilerin
ele alýnmasýnda, deðerlendirilmesinde ve geliþtirilmesinde duygularýn teke teke ele alýnmasýnýn
genel olarak ele alýnmasýnda daha önemli ve derinlemesine bilgi saðlayabileceði düþünülmektedir.
Olumlu ve olumsuz duygularýn örüntülerinin farklýlýk gösterebileceði belirtilmektedir (30). Hatta bu
açýdan ayný sýnýfta yer alan duygularýn (kaygý ve
suçluluk/neþe ve sakinlik vb.) bile düzenlemede bir-
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birinden farklýlýk gösterebileceði veya tedavi
içerisinde farklý seyirler izleyebileceði düþünülmektedir. Bu doðrultuda DDBÖ-DÖ'nün kuramsal
çalýþmalar ve daha da önemlisi klinik uygulama
çalýþmalarýnda kullanýlabileceði düþünülmektedir.
DDBÖ-DÖ'nün ele alýnan özgül duygularýn müdahale öncesi ve sonrasýndaki karþýlaþtýrmalarý için
kullanýlabileceði gibi, görüþmeler arasýnda özdeðerlendirme
aracý
olarak
psiko-eðitim,
yüzleþtirme, kabul, tolerans ve deðiþimleme aracý
olarak kullanýlabileceði öngörülmektedir.
Sonuç olarak, bu çalýþma özgül olarak farklý duygular temelinde duygu düzenleme becerilerini ele
alan DDBÖ-DÖ'nün psikometrik özelliklerine
iliþkin bir baþlangýçtýr. Bununla birlikte, elde edilen
bulgulardan
yola
çýkarak
DDBÖ-DB'nin
Türkçe'deki kullanýmý için güvenirlik ve geçerlik
özelliklerine sahip olduðu düþünülmektedir. Elde
edilen mevcut bulgularýn ölçeðin farklý ve daha
büyük örneklemler ve özellikle farklý taný grubuna
ait örneklemler ile kullanýlmasý sonucu zenginleþeceði düþünülmektedir. Yukarýda yer verilen kullaným alanlarýna iliþkin ön görüler ile ilgili ilerleyen
dönem çalýþma bulgularý da önemli olacaktýr.
Ayrýca izleyen dönemdeki çalýþmalarda yordama
geçerliðine kanýt oluþturabilecek çalýþmalarla da
bulgularýn desteklenmesinin önemli olabileceði
düþünülmektedir.
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