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İLGİLİ ALGILARI 

 
 
       
 
Özet  

 
 Bu araştırmanın amacı, anasınıfı öğretmenlerinin akran zorbalığı ile ilgili 

algılarını incelemektir. Araştırma, 2008–2009 eğitim ve öğretim yılının birinci 

yarıyılında Trabzon il merkezinde bulunan ilköğretim okullarının anasınıflarında 

çalışan 13 öğretmenle yürütülmüştür. Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımının 

yöntemlerinden biri olan “özel durum çalışması” kullanılmıştır. Öğretmenlerin 

görüşlerini belirlemek amacıyla “yarı yapılandırılmış görüşme formu” 

kullanılmıştır. Veri analizi sürecinde “sürekli karşılaştırmalı analiz” tekniği 

kullanılmıştır. 

  Araştırmada elde edilen sonuçlar;  anasınıfı öğretmenlerinin zorba 

davranışlarla ilgili algılarının farklı olduğu, ebeveyn tutumlarının ve sosyal 

çevreyi zorba davranışların nedeni olarak gördükleri ve ebeveynlere bilgi vermeyi 

en önemli önleme etkinliği olarak belirttiklerini göstermiştir. Araştırmada elde 

edilen bulgular literatür çerçevesinde tartışılarak akran zorbalığı konusunda hem 

ilgililere hem de bu konuda gelecekte yapılacak araştırmalara ilişkin önerilerde 

bulunulmuştur.  
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GİRİŞ 

Saldırgan davranışın bir alt sınıfı olarak kabul gören akran zorbalığı çeşitli 

kültürlerde farklı olarak tanımlansa da evrensel bir kavram olarak kabul 

görmektedir. Akran zorbalığı daha çok çocukluk döneminde ve ergenliğin ilk 



dönemlerinde ele alınmaktadır. Zorbalık, kurbanın korkmasına, acı çekmesine 

neden olan, taraflar arasında güç dengesizliğinin olduğu, güçlü olanın kendinden 

güçsüz olana baskı yaptığı, kurbanın herhangi bir kışkırtmada bulunmadığı ve 

aynı çocuklar arasında tekrarlı olarak yapılan fiziksel, sözel ve psikolojik 

saldırıları içerir (Nansel ve diğ., 2001). Zorbalık fiziksel saldırganlıkla sınırlı 

değildir. Başkalarının duygularını incitmek, sözel olarak hakaret etmek ya da 

sosyal olarak dışlama yoluyla güven ve özsaygılarını sarsmakta zorbalığa dahil 

edilebilir (Hazler, 1996). 

 

Yetişkinler zorbalık olayını çoğu kez “çocuk oyunu” veya “şakalaşma” olarak 

görebilmekte ve yaşanan bu olayın sonucunda felakete neden olabilecek travmatik 

olayların ortaya çıkabileceğini görememektedirler. Oysa zorbalıkla oyun oynama 

ve şakalaşma arasında ince bir çizgi bulunmaktadır.  Ebeveynler, öğretmenler 

veya diğer çocuklar bu ince çizginin ayırımını iyi yapamadıkları için yaşanan bu 

olayların bu olayı yaşayanlar üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri görmezden 

gelirler (Hazler, 1996). 

 

Zorba davranışlarda bulunan çocuklarda, zorba davranışlara maruz kalan (kurban) 

çocuklarda ve zorba davranışlara şahit olan diğer çocuklarda da kişilik özellikleri 

ve ileriki yaşamlarında toplumsal ilişkileri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu 

belirten birçok araştırmaya rastlanmaktadır. Bu araştırmalarda, zorba davranışlara 

maruz kalan çocukların depresyon ve psikosomatik belirtiler gösterdikleri 

belirlenmiştir (Dake, Price, ve Telljohann, 2003). Ayrıca okul ortamında yaşanan 

zorba davranışlar öğrencilerin yeterlilik ve değerlilik duygularını olumsuz yönde 

etkilemekte ve özsaygı gelişimlerini engellemektedir. (Gün ve Koç, 2006). Kısaca 

zorba davranışlar okulda yaşanan şiddetin en yaygın biçimi olup hem okul 

atmosferini hem de öğrenme yaşantılarını olumsuz etkilemektedir (Bilgin & 

Kartal, 2008). Bu nedenle de akran zorbalığı mutlaka fark edilmeli ve uygun 

stratejilerle, önleyici programlarla ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar 

yapılması gerektiğine inanılmaktadır.  

 



ARAŞTIRMANIN AMACI 

 

Bu çalışmanın amacı, anasınıflarında yaşanan zorba davranışlarına ilişkin 

öğretmenlerin okul zorbalığı ile ilgili algılarını incelemek ve buna bağlı olarak 

zorbalığın nedenlerini ve önlemeye ilişkin görüşlerini belirlemektir. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

Bu çalışmada son yıllarda sosyal bilimlerde yaygınlaşan nitel araştırma 

yaklaşımının yöntemlerinden biri olan “özel durum çalışması” kullanılmıştır. Bu 

yöntemin seçilmesinin temel nedeni katılımcıların uygun düşünce ve algılarının 

detaylı bir şekilde ortaya çıkarılmaya çalışılmasıdır. Araştırmada öğretmenlerin 

algılamalarına dayalı olarak okullarda yaşanan zorba davranışların nedenlerini ve 

önlemeye yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla “yarı yapılandırılmış görüşme 

(mülakat) formu” kullanılmıştır.  

 

Katılımcılar 

 

Araştırmaya Trabzon ili merkez ilköğretim okullarının anasınıflarında çalışan 13 

öğretmen katılmıştır. Bu öğretmenler her okuldan bir öğretmen olmak üzere 13 

ayrı okuldan seçilmiştir. Katılımcı öğretmenlere ait ön bilgilerle ilgili tablo 

aşağıda verilmektedir:  

 

Tablo 1. Katılımcılarla İlgili Ön Bilgiler 
Katılımcılar Yaş Hizmet Yılı Cinsiyet Rehberlikle ilgili 

Hizmet İçi 
Eğitim Aldı mı? 

Ö1 28 8 K Aldı 
Ö2 27 8 K Aldı 
Ö3 24 8 K Almadı 
Ö4 37 13 K Aldı 
Ö5 39 14 K Aldı 
Ö6 27 5 K Aldı 
Ö7 21 1 K Almadı 



Ö8 24 2 K Aldı 
Ö9 35 14 K Aldı 
Ö10 24 3 K Almadı 
Ö11 26 2 K Aldı 
Ö12 27 5 K Aldı 
Ö13 28 7 K Aldı 

   

 

ARAŞTIRMANIN VERİ ANALİZİ 

Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilen verilerin ses kayıt cihazıyla 

kaydedilmesi planlanmış ancak mülakat yapılan öğretmenlerin kayıt istememesi 

üzerine veriler kâğıt üzerine dökülmüştür. Verilerin önceden düzenlenmiş 

kategorilere göre analiz edilmesinden ziyade, veriler elde edildikten sonra 

kategorilere ayrılmıştır. Bu işlem sürecinde, temellendirilmiş kuram yaklaşımı 

çerçevesinde,  elde edilen veriler incelenerek, sürekli karşılaştırmalar yapılarak 

benzer veriler sınıflandırılıp kategoriler elde edilmiştir.  Elde edilen bu kategoriler 

bulguların daha kolay anlaşılması tablolar halinde sunulmuş ve tablolardaki 

veriler araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşmelerinde kaydedilen konuşma 

metinleri ile desteklenmiştir.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular dört kategori halinde 

sunulmaktadır. Bu kategoriler; öğretmenlerin “zorbalık” kavramı ve zorbalığın 

nedenleri hakkındaki görüşleri, çocukların zorba davranış sergilemelerinde 

cinsiyet etkisine ilişkin algıları ve öğretmenlerin zorbacı davranışları önlemeye 

ilişkin algılarını incelemeye yöneliktir.      

 

Zorbalığın Tanımı Hakkındaki Görüşler 

 

Öğretmenlerin zorba davranışı kaba kuvvet, hakkını şiddetle arama, istenmedik 

davranış ve davranış bozukluğu olarak ele aldıklarını belirtmişlerdir. 



Tablo 2. Öğretmenlerin Algılamalarına Göre Zorbalık 
Katılımcılar Kaba kuvvet Hakkını şiddetle 

arama 
İstenmedik 

davranış 
Davranış 

Bozukluğu 

Ö1 √    
Ö2   √  
Ö3 √    
Ö4    √ 
Ö5 √    
Ö6 √ √   
Ö7 √    
Ö8 √ √   
Ö9   √  
Ö10 √ √   
Ö11 √ √   
Ö12    √ 
Ö13 √ √   

 
Bu konuda öğretmenlerin görüşlerinden bazıları şu şekildedir: 

Katılımcılardan Ö1 “İnsanın sinirlenince karşısındakine ve etrafındaki canlı 

cansız her şeye karşı göstermiş olduğu kaba davranış olarak görüyorum.” 

Ö13: “İstediklerini baskı ile elde etme, güç kullanma geliyor aklıma.” 

Ö7: “Zorbalığı geçici bir davranış bozukluğu olarak düşünüyorum.” 

 

Zorbalığın Nedenleri 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmenler okullardaki şiddet olaylarının 

nedeni olarak; sosyo-ekonomik düzey, aile, görsel medya, çevre faktörleri olarak 

görmektedir. Bu veriler Tablo 3’te sunulmuştur. 

 

Tablo 3. Öğretmenlerin Zorbalığın Nedenleri Hakkındaki Görüşleri. 

Katılımcılar Sosyo - 
ekonomik 
düzey 

Aile Görsel medya Çevre Yanlış Bakıcı 
Seçimi 

Ö1  √ √ √ √ 



Ö2 √ √  √  
Ö3  √  √  
Ö4 √ √  √  
Ö5 √ √ √ √  
Ö6  √ √ √  
Ö7  √  √  
Ö8 √ √  √  
Ö9  √  √  
Ö10 √ √  √  
Ö11  √  √  
Ö12  √  √  
Ö13  √  √  

 

Tablo 3’te verilen kategorilerde en çok vurgu yapılan nedenler aile, sosyo-

ekonomik düzey ve çevre olarak ön plana çıkmaktadır. Katılımcı öğretmenlerin 

konuşmalarından elde edilen iki alıntıda bu görüşler aşağıdaki gibi dile 

getirilmiştir. 

Bu konuda Ö1 şunları belirtmiştir; “Evdeki yaşantıların daha fazla etkili 

olduğunu düşünüyorum. Çocuğun yanlış bakıcıya verilmiş olması nedeniyle çocuk 

birtakım olumsuz yaşantı geçirmiş olabiliyor. 

  

Ö13 görüşlerini “Ev bu konuda çok önemli. Çocuklar bu yaşlarda model alarak 

öğrendiği için anne babanın göstermiş olduğu model davranışlar çok etkili 

oluyor.  

Ö4 bu konudaki düşüncelerini, “Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerin 

çocuklarında bu davranışların görülme olasılığı biraz daha fazla 

 

 

Zorba Davranışlarda Cinsiyet 

Çalışma grubunda bulunan öğretmenlerin çoğu (dokuz öğretmen) erkek 

öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha çok zorba davranışlarda bulundukları 



ifade etmişlerdir. Çalışma grubundaki sadece bir öğretmen, cinsiyet değişkeninin 

zorbalık üzerinde etken olmadığını belirtmektedir. Ayrıca diğer üç öğretmen de 

kızların zorba davranış gösterdiklerini söylemektedirler.  

Tablo 4. Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Zorba Davranışlar Hakkındaki 
Görüşleri 

Katılımcılar K E 
Ö1 √  
Ö2 √  
Ö3 √  
Ö4 √  
Ö5 √ √ 
Ö6 √  
Ö7  √ 
Ö8 √  
Ö9 √  
Ö10  √ 
Ö11 √  
Ö12 √  
Ö13  √ 

 

 Bu konuda; T7: “Bu yaş grubu için zorba davranış pek gözlenmese de zaman 

içerisinde bu davranışlara rastlayabiliyoruz. Bu davranışlarda genellikle, en 

azından kendi sınıfı içinde, kızlarda daha sık görülmektedir. Davranış genelde 

hemcinslerine karşı gösterilmekte, bazen de karşı cinse karşı 

gösterilebilmektedir.” 

 

Ö13: Kızlar çocuklarının arkadaşlarına yönelik saldırgan davranışlar 

gösterdiklerine şahit oluyorum. 

 

Ö12: “Cinsiyet zorba davranışları gösterme konusunda kesinlikle etkilidir. 

Genellikle bu yörede erkek çocuklar zorbacı davranış sergilemektedirler.” 

 

Ö5: “Erkek öğrencilerde zorba davranışları gösterme oranı daha fazla ama 

problemli kız çocuklarında da gözlemliyoruz.” 

 

Zorba Davranışları Önleme  

 



Öğretmenler zorba davranışların önlenmesine yönelik olarak en çok aile ile etkili 

iletişim kurma, bunun yanında çocuğun gelişimine yararlı olabilecek programlar 

seyrettirme ve şiddet içerikli filmlerden uzak kalmalarını sağlama ve özellikle 

çocukta zorbalık söz konusu olduğunda durumu kabullenerek öğretmenle işbirliği 

içerisine girme konusunda aileyi bilinçlendirmek için seminerler vermeyi tercih 

ettikleri görülmektedir. Bunun dışında veli toplantıları, sorumluluk bilinci 

kazandırma, kurul çalışmaları gibi faaliyetleri de belirtmişlerdir. 

 
Tablo 5. Öğretmenlerin Zorba Davranışları Önleme Yönelik Önerileri 

Katılımcılar Seminer 
verme 

Veli 
görüşmeleri 

Sorumluluk CD 
izletme 

Etkili 
iletişim 
(birebir  

ilgilenme) 

Rehberlik 
servisi ile 
iletişime 
geçme 

Hikaye 
tamamlama 
çalışması 

Ö1  √  √ √   
Ö2  √   √   
Ö3  √   √   
Ö4  √ √  √   
Ö5  √   √   
Ö6 √ √ √ √ √   
Ö7  √   √   
Ö8  √  √ √   
Ö9  √ √  √   
Ö10 √ √ √  √   
Ö11 √ √  √ √   
Ö12  √ √  √ √ √ 

Ö13 √ √   √ √  
 

Bu konudaki görüşlerini T2 şu şekilde ifade etmektedir: “Konferanslar verilebilir. 

Çocuklar için görsel öğeler daha etkili olduğundan bu tür görsel seçimler 

yapılabilir. Slayt gösterileri ya da kartlar hazırlanabilir.” 

Ö1 “Çocuğa sevdiği faaliyetler yaptırılmalı, ailesi, öğretmeni ve arkadaşlarını 

sevmesi için teşvikte bulunulmalıdır.  

 

Ö13 bu konuda şu önerileri sunmuştur: “Öğrencileri ve anne-babayı 

bilgilendirmek için seminerler verilebilir. Ayrıca sorun okul- aile işbirliği ile 



çözülmeye çalışılmalıdır. Ancak ileri boyutta ise rehberlik servisi ile bağlantıya 

geçilmelidir.” 

 

Ayrıca Ö6 da “Bana göre aileler bilinçlendirilmeli, okuldaki faaliyetler ev 

eğitimine de yayılmalı, çocuğa paralel bir eğitim verilmelidir.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Bu çalışmada anaokullarında meydana gelen zorbalık olaylarının öğretmenlerin 

bakış açılarıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma bulgularına göre 

araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir kısmı zorbalık kavramını kaba 

kuvvet, hakkını şiddetle arama olarak tanımlamaktadırlar. Öğretmenlerin zorba 

davranışı daha çok fiziksel zorba davranış açısından ele almaları, literatürdeki 

öğretmenlerin okullarda yaşanan zorba davranışları rapor ederken fiziksel ve sözel 

zorba davranış türleri oranlarının yüksek olduğunu gösteren araştırma sonuçları 

ile bir açıdan benzerlik göstermektedir. Bilgin ve Kartal (2008)’in “öğrenci, veli 

ve öğretmen gözüyle ilköğretim oklularında yaşanan zorbalık” adlı 

çalışmalarında, öğretmenler, okullarda en çok fiziksel ve sözel zorba davranış 

türlerinin yaşandığını rapor etmişlerdir.  

 

Bu çalışmada katılımcı öğretmenler,  okullardaki zorba davranışların nedenleri 

olarak, sosyo-ekonomik düzey, aile, görsel medya, ve çevre gibi faktörleri 

göstermişlerdir. Anne-baba tutumlarını olumsuz algılayan, aile ortamındaki ilişki 

ve etkileşimden mutsuz olan öğrenciler, akran gruplarında baskın olmak, değer 

görmek için saldırgan davranışları seçebilirler. Ya da anne-baba arasındaki 

olumsuz tutum ve davranışları model alarak zaman içinde kendi tutum ve 

davranışlarını oluşturabilirler. Yapılan bir araştırmaya göre, zorba öğrenciler 

ebeveyn ilgisinden ve sıcaklığından mahrum olmaları nedeniyle bulundukları 

ortamda güç gösterisinde bulunarak kabul görmek istemektedirler (Dölek, 2001). 

Schwartz ve diğerlerinin (1998) yaptığı bir boylamsal çalışmada, hem zorba hem 



de kurban olan öğrencilerin ebeveyn saldırısına uğradığı, anne-baba çatışmalarına 

tanık olduğu, annenin düşmanca tutumuna maruz kaldığı sonuçları elde edilmiştir.  

Öğretmenler zorbalığın bir başka nedeni olarak sosyo-ekonomik düzey üzerinde 

görüş belirtmişlerdir. Yapılan araştırmalarda zorbalık davranışı ile sosyo-

ekonomik düzey ilişkisi konusunda farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu konuda 

yapılan çalışmalara bakıldığında; Glover ve diğerleri (1998) yaptıkları araştırmada 

sosyo-ekonomik düzey ile zorbalık davranışı arasında bir ilişki bulunmadığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Whitney & Smith (1993) yaptıkları çalışmada, sosyo-

ekonomik düzeyi düşük bölgelerdeki okullarda zorbalığın daha yoğun yaşandığını 

belirtmektedirler. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük aile ortamında bulunan çocuklar, 

ailesi üst sosyo-ekonomik düzeyde bulunan çocuklardan daha yüksek oranda 

zorbalığa uğramaktadırlar (Koç, 2006). Türkiye’de Pişkin’in (2003) yaptığı bir 

çalışmada, ilköğretim okullarında zorbalık davranışının üst sosyo-ekonomik 

düzeyden gelen öğrenciler arasında daha yaygın olduğunu belirtmektedir.  

 

Araştırmada zorba davranışların ortaya çıkmasında görsel medyanın önemli bir 

etken olduğu da öğretmenler tarafından vurgulanmıştır. Öğretmenlerin zorba 

davranışın nedenleri arasında görsel medya yayınlarını göstermelerinin nedeni 

olarak. yayınların öğrencileri (çocuk ve ergenleri) saldırganlığa ve şiddete 

özendirecek modeller sunduğu söylenebilir. Yakın bir tarihte İstanbul’da bir lisede 

öğrencilerin öğretmenlerine yönelik zorba davranışlar sergilemeleri, yine 

İstanbul’da öğrencilerin sınıf ortamında alkol içerek zorba davranışlar sergilemesi 

ve diğer öğrencilerin bunları kaydetmesi sonucu internette yayınlanmasının 

(http:/www.ntvmsnbc.com/news/387024.asp) diğer okullarda bulunan 

öğrencilerinde bu davranışlarda bulunmalarına neden olduğu ve öğretmenlerin 

bunlara şahit olduğu öğretmenler tarafından ifade edilmektedir. Bu nedenlerden 

dolayı öğretmenlerin görsel medyanın saldırgan, şiddet ve zorba davranışlar 

konusunda yayın ve tutumlarına dikkat çektiği düşünülebilir. 

 

Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin büyük bir kısmı erkek öğrencilerin kız 

öğrencilere göre daha çok zorba davranışlarda bulunduklarını düşünmektedirler. 



Cinsiyet değişkeni ile zorba davranış arasındaki ilişkilerin incelendiği 

araştırmalara bakıldığında da, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre anlamlı 

düzeyde daha fazla fiziksel zorba davranış sergiledikleri, kız öğrencilerin ise daha 

çok dolaylı zorba davranışlarda bulundukları sonucuna ulaşılmıştır (Delfabro, ve 

diğerleri, 2006; Pateraki ve Houndoumadi, 2001; Espelage, Bosworth & Simon, 

2000; Olweus, 1994a; Olweus,1995; Eslea & Smith, 1994; Roland ve 

Munthe,1989; Archer, Pearson & Westeman,1988; Elliot,1992). Bu açıdan 

öğretmenlerin cinsiyet ile zorba davranış arasındaki ilişkiye ilişkin ifade ettikleri 

algıları literatürdeki sonuçlar arasında paralellik bulunduğunu söyleyebiliriz.  

 

Anaokulu öğretmenleri daha çok bilgi kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılarak 

zorba davranışların önlenebileceğine ilişkin görüşler belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin bu görüşlerini değerlendirdiğimizde, okullarda belli bir programa 

dayalı önleyici çalışmaların olmadığını söyleyebiliriz. Farklı ülkelerde zorbalığı 

önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar incelendiğinde her birinin temel 

yaklaşımlarının, kullandıkları stratejilerinve hedef aldığı grupların farklı olduğu 

görülmektedir. Bu programlardan bazıları sadece sınıf temelli oldukları 

görülürken (Andreou, Didaskolou ve Ulachou, 2007; Baldry ve Farrington, 2004) 

bazılarının tüm okulu kapsadığı (Ayas, 2008; Hunt, 2007; O’ Moore ve Minton, 

2005) görülmektedir. Ayrıca bu programlardan bazıları bir grup öğrenciyle 

(Şahin, 2007;Jennifer, Cowie ve Bray, 2004; Nickel, Krawezyk ve Marius, 2005) 

gerçekleştirilirken, bazılarınında sadece öğretmenlerle (Newna-Carlos ve Horne, 

2004; Salmivalli, Kaukiainen ve Voeten, 2005) gerçekleştirildiği görülmektedir. 

 

Okullarda yaşanan zorbalık olayları ele alındığında bu konunun öğretmenlerden 

bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Bu açıdan öğretmenlere ve öğretmen 

adaylarına akran zorbalığı konusunda yeterli bilgilendirme çalışmaları 

yapılmalıdır. Zorba davranışları önlemeye yönelik hazırlanan projelere 

öğretmenlerin katılımı teşvik edilmelidir. Bu konuda yapılan akademik 

çalışmaların gerek okul yönetimleriyle gerekse öğretmenlerle paylaşılması 

gerekmektedir.  
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