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Ergenlik dönemi, bireyin dünyayı keşfetme ve özerklik ih-
tiyacının bir sonucu olarak dış dünyaya daha fazla yönel-
diği, daha fazla sosyal etkileşimlerde bulunarak sosyal be-
cerilerini önemli ölçüde geliştirdiği bir dönemdir (Parker 
ve Benson, 2004). Bu süreçte bazı ergenler olumlu sosyal 
becerilerini geliştirerek, başarılı bir akademik yaşantının 
ardından iyi bir kariyere sahip olurken, bazı ergenler ise 
bu dönemde gösterdikleri olumsuz sosyal davranışlar ne-
deniyle problemli bir yaşama sahip olabilmektedirler.

Araştırmacılar, uzun yıllardır, neden bazı çocukların yasa-
lara uyarken, diğerlerinin suça karıştıkları hatta suç kari-
yeri geliştirdikleri sorusuna yanıt bulmaya çalışmışlardır 
(Cavell, Hymel, Malcolm ve Seay, 2007). Suçluluk ve ben-
zeri problem davranışlar, bu tür davranışların yetişkin-
likte de sürebilmesi, okulu yarıda bırakma, iş ve meslek 
sahibi olamama gibi toplumda üretken bir yetişkin olarak 
yer alamama, maddi ve manevi kayıplar gibi hem ergenin 
yaşamı ve hem de toplumsal açısından önemli sonuçlara 
sahiptir (Farrington, 2005; Loeber ve Stouthamer-Loeber, 
1998).

Ergenlerin sorun yaratan ya da rahatsız edici davranış 
örüntülerini ifade etmek için literatürde çok fazla sayıda 
kavram kullanılmaktadır. Bu kavramlara bakıldığında; 
saldırganlık, davranım bozukluğu (conduct disorder), 
suçluluk, antisosyal davranış, madde kötüye kullanımı, 
dışsallaştırılmış (externalizing) davranış, problem dav-
ranış, yıkıcı davranış (disruptive behavior), karşıt olma/
karşı gelme bozukluğu (oppositional defi ant disorder) 
gibi çok sayıda kavram kullanılmaktadır. Ancak olumsuz 
sosyal davranışların ifade edilmesine ya da sınıfl andırıl-
masına ilişkin bu kadar farklı kavramların kullanılması 
kavram kargaşasına yol açabilmektedir; örneğin bazen bu 
kavramların birbirinin yerine kullanıldığı ya da araştırma 
kapsamında ölçülen davranışların doğru kavramla ifade 
edilmediği görülmektedir (örn.; Ma, 2005; Torrente ve 
Vazsonyi, 2008).

Olumsuz davranış örüntülerine ilişkin literatürdeki en 
kapsayıcı ve geniş kavramın problem davranış olduğu gö-
rülmektedir. Donovan ve Jessor (1985) madde kullanımı, 
suçluluk gibi toplumsal kurallar açısından istenmeyen ve 
sorun kaynağı olarak görülen tüm davranışların problem 
davranış olarak tanımlanabileceğini belirtmişler ve yap-
tıkları çalışmada da farklı türdeki problem davranışların 
ortak bir faktör altında birleştiklerini göstermişlerdir. İlgili 
araştırmalarda ise olumsuz tüm sosyal davranışların, bi-
rey ya da toplum üzerinde olumsuz sonuçlara neden oldu-
ğu için problem davranışın bir türü olarak görülebileceği 
belirtilmiştir (Rhule-Louie ve McMahon, 2007). 

Problem davranışla ilgilenen araştırmalarda ise bu dav-
ranışların temelde içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış dav-
ranışlar olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir (Ackerman, 
Brown ve Izard, 2003; Eisenberg ve ark., 2001). İçselleştiril-
miş davranışlar; içe kapanma (withdrawal), kaygı, korku, 

psikosomatik belirtiler, depresyon gibi davranış problem-
leri ile nitelendirilirken; çocukluk ve ergenlik döneminde-
ki dışsallaştırılmış davranışlar, zayıf dürtü kontrolü, karşı 
gelme, yıkıcı, hiperaktif, saldırgan, antisosyal ya da suç 
içeren davranışları kapsamaktadır (Bailey, Hill, Oester-
le ve Hawkins, 2009; Eisenberg ve ark., 2001; Grietens ve 
ark., 2004; Olson, Schilling ve Bates, 1999). İçselleştirilmiş 
ve dışsallaştırılmış davranışlar farklı nitelikteki davranış-
lar olmakla birlikte; yapılan araştırmalarda bu iki davranı-
şın çoğunlukla eş zamanlı olarak görüldüğü ortaya kon-
muştur (Gilliom ve Shaw, 2004; Youngstrom, Findling ve 
Calabrese, 2003).

Dışsallaştırılmış davranışlar başlığı altındaki sınıfl an-
dırmada karmaşa yaratan iki davranış türü antisosyal 
davranış ve suç davranışlarıdır. Antisosyal davranışlar, 
diğerlerinin temel haklarının ve sosyal kuralların ihlalini 
içeren, aile, akran, okul ve sosyal çevre gibi sosyal birim-
leri olumsuz olarak etkileme potansiyeline sahip her türlü 
davranış olarak tanımlanmaktadır. Bu eylemler, insanları 
yaralama ya da mala zarar verme niyetiyle yapılan yasa-
dışı davranışları ve okuldan kaçma gibi genel olarak kabul 
edilmiş kurallara ve otoriteye meydan okumayı içerir. An-
tisosyal davranış örnekleri; özel eşyaya zarar verme, kasıt-
lı olarak yangın çıkarma, hırsızlık, madde kullanma, ara-
ba kaçırma, alkollü araba kullanma, adam öldürme, silah 
kullanarak birinden zorla bir şey alma, birini dövme ya da 
fi ziksel olarak saldırma, kavga etme, devlet malına zarar 
verme, vurma, silah taşıma gibi davranışlar olarak sırala-
nabilir (Bor, McGee ve Fagan, 2004; Clark, Vanyukov ve 
Cornelius, 2002; Light ve Dishion, 2007; Maddox ve Prinz, 
2003; Monahan, Steinberg ve Cauffman, 2009). Maddox 
ve Prinz (2003), antisosyal davranışın tanımı göz önünde 
bulundurulduğunda, suçluluğun antisosyal davranışlar 
kapsamında ele alınmasının daha doğru olduğunu, ancak 
literatürde kimi zaman suçlulukla antisosyal davranışın 
birbirlerinden ayrılarak ele alınması yönünde bir eğilim 
olduğunu belirtmiştir. 

Çocukluk döneminde antisosyal nitelikteki davranışlar 
davranım bozukluğu ya da karşıt olma bozukluğu olarak 
adlandırılmakta ve yetişkinlik döneminde de devam eden 
antisosyal davranışlar, antisosyal kişilik bozukluğu adını 
almaktadır (Krueger, Markon, Patrick, Benning ve Kramer 
2007). Çocukluk döneminde görülen davranım bozuklu-
ğu, yetişkinlikteki antisosyal davranışın oldukça güçlü bir 
yordayıcısıdır (Loeber, 1982).

Problem davranışların; genetik geçiş (Bailey ve ark., 2009), 
fi zyolojik faktörler (Raine, 2002), zor mizaç özellikleri (Gue-
rin, Gottfried ve Thomas, 1997), düşük zeka (Koenen, Caspi, 
Moffi tt, Rijsdijk ve Taylor, 2006) gibi biyolojik faktörlerin 
yanı sıra ebeveyn reddi (Henry, Tolan ve Gorman-Smith, 
2001), yetersiz izleme (Stattin ve Kerr, 2000) gibi çeşitli ebe-
veyn uygulamaları, sapkın akranlar (Goldstein, Davis-Kean 
ve Eccles, 2005), düşük akademik başarı ve okula bağ geliştir-
meme (Maddox ve Prinz, 2003; Maguin ve Loeber, 1996), 
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düşük sosyoekonomik düzeye sahip mahalle (Xue, Leventhal, 
Brooks-Gunn ve Earls, 2005) gibi temel sosyalleştirici ajan-
larla ilişkili olduğu çok sayıda araştırma ile ortaya kon-
muştur. 

Olumlu sosyal davranışlar ise başkalarının yarar görmesi 
ya da ilişkiler arasındaki uyumu arttırmak niyetiyle, diğer 
insanlara karşı ilgi ve empati gösterme, paylaşma, işbirliği 
yapma, rahatlatma, yardım etme gibi davranışları içeren 
özgeci, sosyal kabul gören, normatif davranışlardır (Hay, 
1994; Jackson ve Tisak, 2001; Ma, 2005; Smith ve Mackie, 
2000). Ebeveynlerine hediye verme, karşıdan karşıya geç-
mek isteyen engelli insanlara yardım etme, hata yapan 
birisine sempati gösterme, bir tartışmayı durdurmaya ça-
lışma, kötü bir davranışta bulunduktan sonra özür dileme, 
ağlayan ya da üzgün birisini rahatlatma, oyunu izleyen bi-
risini katılması için davet etme, herhangi bir kurumda gö-
nüllü çalışma, olumlu sosyal davranışlara örnek olarak ve-
rilebilir (Ma, 2005; Markiewicz, Doyle ve Brendgen, 2001). 
Eron ve Huesmann (1984) olumlu sosyal davranışların, 
saldırgan davranışların tam tersi olan davranışlar olarak 
kabul edilebileceğini belirtmişlerdir. 

Olumlu sosyal davranmaya güdülenmenin içsel ve dışsal 
ödüller gibi çok çeşitli nedenleri olabilmektedir (Linden-
berg, Fetchenhauer, Flache ve Buunk, 2005). Jackson ve 
Tisak (2001) olumlu sosyal davranmanın çok çeşitli neden-
leri olabileceğini; çocuğun davranışlarını gözlemlemenin, 
çocuğun hangi nedenle, olumlu sosyal davranış göster-
diğine ilişkin çok az bilgi sağlayabileceğini belirtmişler-
dir. Örneğin bir çocuk diğerinin sıkıntısını gidermek için 
olumlu sosyal davranışlar gösterebileceği gibi, bir yetişki-
ni etkilemek, kendini daha iyi hissetmek ya da gelecekte 
bunun kendisine olumlu olarak geri dönmesini sağlamak 
amacıyla bu şekilde davranmak zorunda olduğunu hisse-
debilir. 

Carlo ve Randall (2002) ergenlerin olumlu sosyal davra-
nışlarının altı farklı türünü tanımlamışlardır. Bunlar; ka-
musal (başkalarının önünde), gizli (gerçekleştiren kişi bi-
linmemektedir), acil (herhangi bir kriz anında), duygusal 
(diğerlerinin duygusal ipuçlarına tepki olarak), itaatkar 
(talep edildiğinde) ve özgeci olumlu sosyal davranışlardır. 
Araştırmacılar, daha fazla oranda kamusal olumlu sosyal 
davranışlar gösteren ergenlerin daha hazverici ve onay 
yönelimli bir ahlaki muhakemeye sahip olduklarını; daha 
fazla oranda duygusal ya da itaatkar olumlu sosyal dav-
ranış gösteren ergenlerin ise daha üst düzey ahlaki mu-
hakemeye sahip olduklarını belirtmişlerdir. Boxer, Tisak 
ve Goldstein (2004) ise olumlu sosyal davranışlara ilişkin 
daha farklı bir kavramsallaşma getirerek, olumlu sosyal 
davranışları, özgeci, proaktif ve tepkisel olarak üçe ayır-
mışlardır. Özgeci olumlu sosyal davranış, herhangi bir 
kişisel kazanç beklemeden gönüllü olarak davranmayı 
içermektedir. Proaktif olumlu sosyal davranış, araçsal ve 
amaç yönelimli tepkileri kapsamaktadır. Reaktif olumlu 
sosyal davranış ise bir bireyden algılanan olumlu özellik-
lere karşılık olarak olumlu duygusal tepki vermeyi içer-
mektedir.

Problem davranışların aksine olumlu sosyal davranışlar, 
çocuk ve ergenlerin olumlu psikososyal gelişimine önemli 
katkılar sağlamaktadır. Sempati (Carlo ve Randall, 2002), 
bakış açısı alma (Eisenberg ve Fabes, 1998) yüksek ben-
lik kontrolü (Sanson ve ark., 2004) gibi bireysel özellikler 

olumlu sosyal davranışlarla ilişkiliyken, aynı zamanda, 
ebeveynle duygusal bağ (Clark ve Ladd, 2000), anne-ba-
banın kendi aralarındaki olumlu ve kaliteli ilişkisi (Marki-
ewicz ve ark., 2001), ebeveynin ergeni izlemesi (Cantillon, 
2006), arkadaşlarla olumlu ilişkiler (Ellis ve Zarbatany, 
2007), olumlu sosyal davranışları olan arkadaşlara sahip 
olma (McNamara-Barry ve Wentzel, 2006), akademik ba-
şarı da (Maguin ve Loeber, 1996) ergenin olumlu sosyal 
davranışları ile pozitif olarak ilişkilidir.

Ergenin kendi bireysel ve fi zyolojik özelliklerinin yanı sıra 
sosyalleşme sürecinde ayrı ayrı önemli yerleri bulunan 
aile, arkadaş, okul ve yaşanılan mahalle, ergenin olumlu 
bir sosyal gelişim göstermesinde de önemli bir yere sahip-
lerdir. Ergenin sağlıklı fi ziksel gelişiminin ardından, sos-
yal çevresiyle destekleyici ve yakın ilişkileri olumlu sosyal 
davranışlarını güçlendirerek, ergenin uyumlu ve başarılı 
bir yaşama sahip olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle son 
yıllarda, bebeklik döneminden ergenliğin son yıllarına ka-
dar uzanan oldukça geniş kapsamlı müdahale çalışmaları 
ile problem davranışlar azaltılmaya, olumlu sosyal davra-
nışlar ise güçlendirilmeye çalışılmaktadır (Cavell ve ark., 
2007; Greenwood, 2008).
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