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ÖZET
Bu çalışmada, ilk ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin velilere yönelik psikolojik yıldırma davranışları
gösterme düzeyi incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde desenlenmiştir. Bu
amaçla, araştırmacılar tarafından ilk aşamada nitel yöntemle öğretmen ve velilerden elde edilen psikolojik
yıldırma davranışları, bu çalışmada, beşli-Likert tipi iki ayrı ölçme aracı şeklinde düzenlenmiş ve uygulanmıştır.
Ölçme araçlarına ilişkin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış, tek faktörlü birer yapı özelliği gösterdikleri
anlaşılmıştır. Çalışmada, sonuç olarak hem öğretmenlerin hem de velilerin öğretmenlerin velilere yönelik
psikolojik yıldırma davranış düzeyinin düşük olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte velilerin, gelir düzeyi
ve öğrenim düzeyi yükseldikçe daha yüksek düzeyde psikolojik yıldırma davranışı algıladıkları; öğretmenlerde
ise erkek öğretmenlerle evli öğretmenlerin velilerin daha fazla psikolojik yıldırma davranışlarına maruz
kaldıklarını düşündükleri belirlenmiştir. Benzer çalışmaların özellikle farklı demografik özelliklere sahip başka
bir evrende yapılması; velilerde gelir ve öğrenim düzeylerine öğretmenlerde cinsiyet ve medeni durum
değişkenlerine odaklı yıldırma davranışlarına ilişkin görüşlerin irdelenmesi önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik yıldırma, eğitim örgütlerinde mobing, okul aile ilişkileri.

The Extent of Mobbing towards Parents in Elementary and Secondary
Schools in Teacher-Parent Relations
ABSTRACT
The purpose of the study is to determine the extent of mobbing behaviours towards parents in elementary and
secondary schools in teacher-parent relations. This study was conducted as a survey research which is one of
quantitative methods. For this reason, in the first stage, the data gathered qualitatively about mobbing behaviours
parents were exposed in their relations with teachers were listed in two five-Likert scale forms and were applied.
Reliability and validity of the questionnaires were measured and it was found that each of them had one factor
structure. According to the findings both parents and teachers think that the extent of mobbing behaviours
reflected to parents were low accordingly. However, according to the analysis of parents’ data, the more the
income and the higher the education levels are the higher level of mobbing they think parents were exposed. On
the other hand, the analysis of the teachers’ data showed that man teachers and married teachers believed more
than the others that parents experienced mobbing behaviours. The same research can be carried on a population
with different characteristics focusing on the reasons of different views of the independent variables.
Keywords: Mobbing, mobbing in educational organizations, parent-school- relations
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EXTENDED SUMMARY
As Conn (2004) points out well psychologists and behaviour specialists maintain that bullies come in
all shapes and sizes. Students bully other students; students bully teachers. Teachers bully students;
teachers bully other teachers and parents. Those with the power bully; those who feel powerless also
bully. What mostly meant by mobbing is that intentional attitudes and behaviours which are repeated
at least once a week or continuously in relation to a visible purpose. Mobbing can be defined in terms
of behavioural, written, verbal or oral expressions; gestures or mimics which are oriented towards
personality, self-esteem, body or psychological state. Leymann describes totally forty-five different
behaviour of mobbing which can be classified in five main groups. These five main groups are: 1)
preventing ones communication and self-expression 2) isolating form social relations 3)
disrupting self-esteem 4) attacking to one’s life well-being and to the professional standards and
quality and 5) attacking directly to ones health.
In this regard, it is vital to carry on research in order to understand analyse the issue comprehensively
including all parts that are likely to experience bullying or mobbing and are likely to bully or mob
others. The most important significance of this study is to be the pioneer study considering the term
mobbing in relation to parents. For these reasons, in this study the extent of mobbing towards parents
in elementary schools in teacher-parent relations was examined.
This research was conducted in qualitative and quantitative methods. The research was carried on in
the central districts of Antalya province in 2011-2012 education years. The population consisted of
5500 teachers working in 178 primary schools and 129.073 parents. The sample was determined
using cluster sampling. In deciding the sample size sample size tables were used. As a result, the
sample consisted of 381 teachers and 384 parents. In order to gather data from teachers and parents
two questionnaires were developed. In the first stage, the data gathered qualitatively about mobbing
behaviours parents were exposed in their relations with teachers were listed in two five-Likert scale
forms, one for teachers and one for parents and were applied. The questionnaires consisted of two
parts. The first part consisted of questions about demographic information and the second part of the
questionnaires consisted of questions in order to determine the views of teachers and parents about
mobbing directed to parents by teachers. In this sense, the second port of the teachers’ questionnaire
consisted of 28 questions and parents’ questionnaire consisted of 40 questions.
In the analysis process, first of all, the questionnaires were first subjected to validity and reliability
analysis. In order to test validity exploratory factor analysis were realized. In the factor analysis of
teachers’ questionnaire Bartlett's Test of Sphericity χ2 value was found to be 14838,831 and p<.005.
In the factor analysis of parents’ questionnaire Bartlett's Test of Sphericity χ2 value was found to be
29400,492 and p<.005. On the other hand, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy of
teachers ‘questionnaire was found to be .984. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy of
parents’ questionnaire was found to be .98. Total variance explained in teachers’ ‘questionnaire was
79.948% and total variance explained in parents’ questionnaire was 86.768%. In the reliability tests,
Cronbach’s Alpha Coefficient of teachers’ questionnaire was Cronbach’s Alpha Coefficient of both
teachers and parents ‘questionnaires were found to be .99. Last of all the data were analysed using
parametric tests.
The findings show that both parents and teachers think that the extent of mobbing behaviours reflected
to parents was low accordingly. However, according to the analysis of parents’ data, the more the
income and the higher the education levels are the higher level of mobbing they think parents
experience. On the other hand, the analysis of the teachers’ data showed that man teachers and
married teachers believed more than the others that parents experienced mobbing behaviours.
It seems that the relationship of the income level variable and experiencing mobbing is reverse in that
the highest income group of parents reported that they believed more that teachers mob parents. This
is likely to be about awareness and sensibility to the issue. In other words, the group with more income
is likely to be more aware of such behaviours. The second interesting result is about the gender of
parents. The data show that 68,2 % of the parent participants were women. This may mean first that
parental duties are imposed by women in Turkey and secondly, in this case mostly women are
mobbed. On the other hand, this premise needs to be proved by other studies focusing on this variable.
The findings showed that parents ‘education variable was also significant determinant of mobbing.
Although these findings provide us important clues, because it is a pioneer study there is a need for
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further qualitative and quantitative studies focusing especially on the reasons of different views of
participants in regard to independent variables. As for teachers, again there is a need for further
research to understand the reasons why they have different views in regard to marital status and
gender.
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GİRİŞ
Bilindiği gibi, toplumun eğitim ihtiyacının giderilmesi amacıyla oluşturulan temel kurumlardan biri
okuldur. Ancak okulun öğrenciye istenilen davranışları tek başına kazandırması olanaklı değildir.
Kazanılan davranışların önemli bir kısmı da ailenin katkısı ile oluşur (Gümüşeli, 2004). Aile katılımı,
öğrencilerin okul başarısına etki eden en önemli etmenlerden biridir. Çünkü öğrencilerin okul başarısı
sadece okulda öğretmen-öğrenci etkileşimi sonucunda gerçekleşmemektedir. Ebeveynler de
çocuklarına okuldaki etkinlikleri tamamlayıcı nitelikte çok önemli katkılar sunabilirler (Aslanargun,
2007). Okul aile işbirliğinin yapılması, öğretmenleri ailede yapılanlar hakkında, ana babaları ise
okulda yapılanlar hakkında bilgilendirerek birbirlerini tanıma fırsatı yaratmaktadır. Öğretmen ve anne
babalar belirledikleri amaçlara ve beklentilere ulaşmak için birlikte hareket etmenin gerekliliğine
inanmalıdır. Ailelerin okulda verilen eğitime katılmaları ev ve okul arasında devamlılığı
sağlayacağından programın başarılı olmasında etkili olacaktır (Aral, Kandır ve Can, 2000). Bu
bakımdan Epstein (1995)’ın belirttiği gibi çocukların ailelerine gösterilen ilgi, okulun çocuklara
sağlayabileceği hizmetin de kalitesi açısından bir ölçü oluşturacaktır. Bu çerçevede ailelerin
çocuklarının eğitimi için okula önem vermeleri ve yüksek beklentiler geliştirmeleri okulun başarısı
açısından başta gelen destekleyici unsurlardan biri olarak değerlendirilebilir (Berger, 1991; HooverDempsey ve Sandler, 1997).
Öğretmen aile ilişkileri de diğer insan ilişkileri gibi düzenli ve etkili bir iletişimi gerektirir (Aral ve
diğerleri, 2000). Velilerle iletişimi geliştirmede amaç onlardan katılım ve geri bildirim almak yoluyla
okul, veli ve öğretmen arasındaki bağları güçlendirmektir. Okul ile veliler arasında karşılıklı güvenin
geliştirilmesinde iyi bir iletişim büyük önem taşır (Sarıtaş, 2004). Öğretmen-veli iletişimi denildiğinde
iki yönlü bir iletişim düşünülmelidir. Bu iletişimi öğretmen başlatabildiği gibi aynı biçimde veli de
ilgili kişilerle kolaylıkla iletişime geçebilmelidir. Bu noktada velilerin iletişime geçme ve çocukları
hakkında bilgi alma isteklerinin özellikle öğretmenler tarafından teşvik edilmesi ve iletişime
isteklendirilmeleri çocuğun öğrenme düzeyi açısından yararlı olacaktır (Eroğlu ve Demiray, 2008).
Etkili bir okulda öğretmen veli iletişimi karşılıklı bilgilenmeyi ve bilgilendirilmeyi gerektirir. Bu
anlamda okul ile aile her zaman birbirine muhtaçtır. Anne baba ve öğretmenler çocuğun faydası
doğrultusunda birbirlerini çok yönlü bilgilendirmek zorundadırlar (Çelik, 2005).
Okul-aile işbirliğinin, hem öğrencilerin gelişimi hem de okulların etkililiği açısından büyük önem
taşımasına rağmen, uygulamada bir takım problemlerle karşılaşıldığı anlaşılmaktadır. Pek çok yazarın
bu konuda evrensel olarak geçerli olduğunu düşündükleri neden velilerle ilişkiler konusunun okulun
bütüncül bir politikası olmaktan çok tek tek öğretmenlerin sorumlu olduğu bir alan olarak
anlaşılmasıdır (Epstein 2001; Jordon, Orozco, ve Averett, 2001; Voorhis ve Sheldon, 2004). Okul aile
ilişkilerindeki sorunların ortaya çıkma nedenleri 1) okulların yalnızca velilerden bir şeyler
isteyecekleri zaman onlarla ilişki kurmaları, 2) velilere çok kısıtlı bir görüşme süresi ayırmaları, 3)
öğretmenle veya yöneticiyle görüşebilmek için randevu almanın güç olması, 4) okul yönetiminin bu
konudaki farkındalığının zayıflığı ve 5) Velilere iletilecek olan mesaj veya bilgilerin doğrudan
görüşme yerine çocuklarla iletilmesi şeklinde sıralanmaktadır (Becker ve Epstein, 1982; Dean, 2001;
Epstein ve Dauber, 1991; Greenwood ve Hickman, 1991; Miedel ve Reynolds, 1999).
Türk eğitim sisteminde, eğitim-öğretimin niteliğini olumsuz etkileyen çeşitli etkenlerden birisi de
çocuğun hayata hazırlanmasında birinci derecede role ve öneme sahip iki unsur olan okul ile aile
arasında iş birliğinin yeterince kurulamayışıdır. Veli görüşme günleri dışında, velilerle örgütlü bir
koordinasyon söz konusu olmadığı vurgulanmaktadır (Aytaç, 2000). İşbirliği sürecinin aksamasında
veli ve öğretmenler arasında yaşanan sorunların ve fikir farklıklarının da etkisi bulunmaktadır.
Öğretmen ve veliler arasındaki fikir, davranış ve beklenti farklılıkları, velilerin ve öğretmenlerin
işbirliği sürecine ilişkin birlikte ortak amaçlar belirlememesinden ve isteklerini açık bir şekilde
paylaşmamasından kaynaklanabilmektedir. İşbirliği sürecinin uygulanması konusunda her iki tarafın
da şikâyetlerinin olması ve isteklerinin farklı olması, bu sürecin tek taraflı değil karşılıklı çabalarla
gerçekleşebilecek bir durum olduğunu göstermektedir (Balkar, 2009). Velilerin okula etkin
katılımlarının sağlanmasına ilişkin hem yöneticilerin, hem öğretmenlerin hem de velilerin görüşlerinin
olumlu olduğuna ilişkin ortaya çıkan bulgular bu çabaların gösterilmesi için gerekli iklimin var
olduğuna işaret etmektedir (Sabancı, 2009). Lasky (2000)’ye göre öğretmenlerle veliler arasında
makul bir ilişki ve işbirliğinin bulunmaması öğretmenlerin velilerin eğitim sisteminin en zayıf halkası
olduklarını düşünmelerine yol açmaktadır. Bu düşüncenin temelinde yatan nedenin öğretmenlerin
velilerle ilişkilerinde çoğunlukla hayal kırıklığı yaşamaları olduğu ileri sürülebilir. Henry (1996)
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velilerin öteden beri okulun eşit, etkin ve katılımcı bir üyesi olmak yerine temsil ya da destek
niteliğinde bir rol üstlendiklerini belirtmiştir. Henry (1996) bu olgunun eğitimcilerin velileri kendi
alanlarına müdahale eden istenmeyen bir taraf olarak görmelerine neden olduğunu; sonuç olarak ise
görüş, öneri ve katılımlarına karşı mesafeli olduklarını vurgulamıştır. Nitekim Ünal, Yıldırım ve Çelik
(2010) ilköğretim okulu müdürlerinin ve öğretmenlerinin görüşlerine göre birincisi, öğrenci velilerinin
bir bölümünün çocuklarının eğitim öğretimine ilişkin olarak bilinçsiz ve ilgisiz olduklarını, bunun
sonucu olarak çocukları için neyin iyi olduğunu bilmediklerine, bu çerçevede okulla yeterince işbirliği
yapmadıklarına ve sadece içgüdüsel olarak çocuklarını koruma davranışı gösterdiklerini; bu
kabullerden hareketle müdürlerin ve öğretmenlerin velilerden beklentilerinin sadece söylenenleri
yapmaları ve çalışmalarına müdahale etmemeleri şeklinde olduğunu belirlemişlerdir. Bu görüşlerin
Cibulka ve Kritek (1996) ve Lasky (2000)’ nin de belirttiği geleneksel bakış açısını yansıttıkları
söylenebilir. Buna göre, 1) Öğretmen ve diğer eğitimci personel öğrencilerin nasıl öğretileceği
konusunda velilerden daha bilgilidirler. 2) Öğrencinin neye ihtiyacı olduğuna ilişkin eğitimcilerin
velilere göre daha kapsamlı ve dengeli görüşleri vardır. 3) Öğretmenlere çocukların eğitiminde
uzmanlıklarına güvenle geniş bir otonomi tanınmalıdır. 4) Öğretmenler velilere öğrenci ödevleri veya
sınıfta gönüllü katılım şeklinde görevler verebilmelidir.
Son yıllarda yönetim ve çalışma psikolojisi alanında araştırma yapan bilim adamları, işyeri bağlantılı
psikolojik bir sorundan kaynaklanan yeni bir işyerinden uzaklaşma olgusu saptamışlardır. Başlangıçta
işyerinde var olan rekabetten kaynaklanan psikolojik baskılarla ortaya çıktığı düşünülen, ancak varlığı
ve boyutunun önemi daha önce fark edilmeyen ve özellikle istifa ederek işyerinden ayrılan çalışanlar
arasında sık görülen bu olguya, “mobbing” (psikolojik yıldırma) adı verilmektedir (Tınaz, 2008).
İşyerinde psikolojik yıldırma, çalışma yaşamının var oluşundan bu yana yaşanan, ancak insan
doğasının gereğinden ötürü açığa çıkarmaktan kaçınılan, adeta bilinmezden gelinen karmaşık, çok
boyutlu ve çok disiplinli bir kavramdır (Acar ve Dündar, 2008). Psikolojik yıldırma kavramı, ilk
olarak 60’lı yıllarda Konrad Lorenz tarafından hayvan davranışları ile ilgili; 1970’li yıllarda ise PeterPaul Heinemann tarafından çocuklar arasındaki kabadayılık ve zorbalık içeren davranışları ile ilgili
olarak kullanılmıştır (Davenport, Schwartz ve Elliot, 2003). İş yaşamında psikolojik yıldırma
kavramının ise Heinz Leymann tarafından çalışanlar arasında benzer tipte uzun dönemli düşmanca ve
saldırgan davranışları tarif etmek üzere kullanıldığı görülmektedir (Tınaz, 2008). Leymann’a göre,
psikolojik taciz, kişiler arası rekabetin yarattığı psikolojik ve duygusal bir baskı aracıdır. Ancak
Leymann psikolojik tutum ve davranışları işyeri ortamında meydana gelen diğer şiddet
davranışlarından özellikle ayırmak gerektiğini bildirmektedir. Buna göre, psikolojik taciz çoğunlukla
açık bir amaca uygun olarak en azından haftada bir ve sürekli olarak tekrarlanan kasıtlı tutum ve
davranışları ifade etmektedir (Akgeyik, Güngör, Uşen ve Omay, 2009; Einarsen, Hoel, Zapf, ve
Cooper, 2003; Namie ve Namie, 2003). Psikolojik yıldırma; kişiliğe, saygınlığa, bedene ya da
psikolojik bütünlüğe yöneltilmiş davranış, söz, eylem, jest ve mimik veya yazılı ifadelerdir (Godin,
2004). Leymann davranışın temel yapısına göre beş ana başlıkta topladığı toplam kırk beş farklı
psikolojik yıldırma davranış özelliği tanımlamıştır (Davenport ve diğerleri, 2003). Bu beş ana başlık
şöyledir: 1) Kendini göstermesini ve iletişimini engelleme. 2) Sosyal ilişkilerden yalıtma. 3)
Saygınlığına saldırıda bulunulmak. 4) Yaşam kalitesine ve mesleki duruma saldırıda bulunmak. 5)
Doğrudan sağlığa saldırıda bulunmak. Örgütlerde çalışanlara yönelik oluşan baskı ve zorlama olarak
ifade edilen psikolojik yıldırma olgusu birçok olumsuz sonuç yaratmaktadır. Bireysel ve örgütsel hatta
toplumsal düzeyde ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilen psikolojik yıldırma olgusunun farkına
varılması, nedenlerinin belirlenmesi ve önlemlerin geliştirilmesi oldukça önemlidir (Tetik, 2010).
Okullarda psikolojik yıldırma davranışlarının çok yönlü olarak yönetici-öğretmen-diğer personelöğrenci ve veliyi ilgilendiren bir konu olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim alan yazınında en çok inceleme
konusu yapılan alanlardan birinin öğrencilerin maruz kaldıkları psikolojik yıldırma davranışları olduğu
görülmektedir. Örneğin ilköğretim okullarında yapılan bir araştırmada öğrencilerin % 20,9’unun diğer
öğrencilere karşı psikolojik taciz kullandıkları, öğrencilerin çoğunun bu tür tacizlere ya maruz kaldığı
ya da tanıklık ettiği ve ailelerin de bu durumlardan haberdar olduğu ortaya konulmuştur (Plourde,
2005). Başka bir çalışmada öğrencilerin % 16,2’ sinin ayda birkaç kez olmak üzere düzenli olarak
%7’sinin ise haftada birkaç kez olmak üzere tacize maruz kaldıkları belirlenmiştir (Fekkes, Pijpers ve
Verloove-Vanhorick, 2005). Psikolojik yıldırma ile ilgili diğer bir mağdur kesimin öğretmenler odluğu
anlaşılmaktadır. Yöneticilerinin ve meslektaşlarının öğretmenlere psikolojik yıldırma uygulamaları
yaygın olarak bilinen ve incelenen bir konudur. Ancak öğretmenlere yönelik farklı yıldırma
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kaynaklarının olduğu görülmektedir. Velilerin, öğrencilerin ve hizmetlilerin de öğretmenlere
psikolojik yıldırma uyguladıklarını belirlenmiştir (Yaman, Vidinlioğlu ve Çitemel, 2010). Gökçe, (2012)
öğrencilerin ve velilerin öğretmenleri okuldan attırmakla tehdit ettiklerini bulmuştur. Bir başka
çalışmada öğretmenlerin % 49.5’inin veliler tarafından psikolojik yıldırma davranışına maruz
bırakıldıkları anlaşılmıştır (Johnson, 2008).
Bütünde değerlendirildiğinde Conn (2004)’ün de belirttiği gibi okullarda psikolojik yıldırma
davranışlarının herkese ve her şekilde gösterilebildiğine ilişkin psikologlar ve davranış bilimciler
görüş birliğindedir. Bu çerçevede öğrenciler diğer öğrencilere, öğrenciler öğretmenlere, öğretmenler
öğrencilere, öğretmenler diğer öğretmenlere, meslektaşlarına ve velilere psikolojik yıldırma
davranışları gösterebilmektedir. Başka bir değişle elinde güç bulunduran da kendini güçsüz hisseden
de psikolojik yıldırma davranışları gösterebilmektedir. Bu bakımdan okullarda psikolojik yıldırma
olgusunun tüm taraflarını içeren çalışmaları yapılması sorunun kapsam ve derinliğinin anlaşılabilmesi
ve etkin çözümler üretilebilmesi açısından önemlidir. Bu nedenlerle bu çalışmada ilk ve ortaokulda
görev yapan öğretmenlerin velilere yönelik psikolojik yıldırma davranışları gösterme düzeyi
incelenmiş ve aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. İlk ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmenlerin velilere yönelttikleri
psikolojik yıldırma düzeyi nedir?
2. Öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmenlerin velilere yönelttikleri psikolojik yıldırma düzeyi
cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, görevde çalışma süresi ve yaş değişkenlerine göre farklılık
göstermekte midir?
3. İlk ve ortaokulda öğrenim gören öğrenci velilerinin görüşlerine göre öğretmenlerin velilere
yönelttikleri psikolojik yıldırma düzeyi nedir?
4. İlk ve ortaokulda öğrenim gören öğrenci velilerinin görüşleri medeni durum, öğrenim durumu, aylık
gelir durumu ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır?
YÖNTEM
Bu çalışma tarama modelinde desenlenmiştir.
Çalışma Grubu ve Örneklem
Araştırmanın çalışma evreni 2011-2012 eğitim öğretim yılında Antalya ili merkez ilçelerinde bulunan
178 resmi ilk ve ortaokulda görev yapmakta olan yaklaşık 5500 öğretmen ve bu okullarda öğrenim
görmekte olan 129.073 öğrencinin velilerinden oluşmuştur. Örneklem oransız küme örnekleme yolu
ile yansızlık kuralına göre örneklem genişliği tablolarından yararlanılarak belirlenmiştir. Buna göre
öğretmenlerde örneklem 381, velilerde ise 384 kişiden oluşmuştur. Araştırmaya katılan öğretmen ve
velilerden geri dönen 333 öğretmen ile 352 veli ölçme aracı değerlendirmeye alınmıştır (Balcı, 2004;
Büyüköztürk, 2001; Karasar, 1994; Patton, 1990).
Veri Toplama Araçları
Veri toplamak amacı ile araştırmacılar tarafından geliştirilen öğretmen ve veli görüşlerini belirlemeye
yönelik iki ayrı ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçme aracının geliştirilmesinde birinci aşamasında nitel
araştırma yöntemi ile öğretmenlerin velilere yönelik yıldırma davranışlarına ilişkin öğretmenlerin ve
velilerin görüşlerini içeren iki ayrı liste elde edilmiştir (Yüksel, 2011). İkinci aşamada ise birinci
aşamada öğretmen ve velilerden elde edilen davranış listeleri beşli-Likert tipi iki ayrı ölçme aracı
şeklinde düzenlenmiş ve uygulanmıştır. Öğretmenlere uygulanan ölçme aracının birinci bölümünde
demografik bilgilere ikinci bölümünde ise yıldırma eylemlerini tanımlayan 28 maddeye yer
verilmiştir. Velilere uygulanan ölçme aracının birinci bölümde demografik bilgiler ikinci bölümünde
ise veli görüşüne göre yıldırma eylemlerini tanımlayan 40 maddeye yer verilmiştir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. İlk aşamada ölçme araçlarına geçerlik
ve güvenirlik testleri yapılmıştır. Bu amaçla öncelikle öğretmenlere ve velilere uygulanan ölçme
araçlarına açımlayıcı faktör analizi yapılmış. Öğretmenlere uygulanan ölçme aracında Bartlett's Test of
Sphericity Testi χ2 değeri 14838,831 (p<.005) velilere uygulanan ölçme aracında Bartlett's Test of
Sphericity Testi χ2 değeri 29400,492 (p<.005) bulunmuştur. Öğretmenlere uygulanan ölçme aracının
KMO değerinin .984, velilere uygulanan ölçme aracınnın KMO değerini ise .986 oldukları
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belirlenmiştir. Her iki ölçme aracında da KMO’nun .60’dan yüksek, Bartlett testinin anlamlı çıkması
sonucu verilerin faktör analizi için uygun olduğu görülmüştür. Açımlayıcı faktör analizinde .40’ın
üstündeki faktör yük değerine sahip maddeler analize dahil edilmiştir. Öğretmenlere uygulanan ölçme
aracında maddelerle ilgili olarak tanımlanan faktörün ortak varyanslarının (communalities) ise 0.506
ile 0.879 arasında velilere uygulanan ölçme aracında ise 0.636 ile 0.930 arasında değiştiği
gözlenmiştir. Hem öğretmenlere hem de velilere uygulanan ölçme araçlarına yapılan faktör
analizlerinin sonucunda tek faktörlü birer yapı özelliğinde oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlere
uygulanan ölçme aracında belirlenen tek faktörün toplam varyansı açıklama oranı % 79.948’dir.
Velilere uygulanan ölçme aracında belirlenen tek faktörün toplam varyansı açıklama oranı %
86.768’dir. Yapılan güvenirlik testlerinde ise güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) öğretmenlere ve
velilere uygulanan ölçme araçlarında .99 olarak belirlenmiştir.
Son olarak alt-üst %27 grupların madde ortalama puanlarının karsılaştırılmasına ilişkin t-testleri
yapılmıştır (Büyüköztürk, 2001; Leech, Barrett, ve Morgan, 2005, Mason J. 2002; Patton, 1990; Rubin
& Rubin, 1995). Öğretmenlerin ve velilerin görüşlerine dayalı olarak hazırlanan psikolojik yıldırma
ölçeğinde yer alan maddelerin faktör analizi sonuçları ile ölçeğin yıldırma davranışlarını ne derece
ayırt ettiğine ilişkin yapılan alt-üst %27 grupların madde ortalama puanlarının karsılaştırılmasına
ilişkin t-testi sonuçları Tablo 1’de ve Tablo 2'de verilmiştir.
Tablo 1. Öğretmenlerin Algılarına Göre, Öğretmen Veli İlişkilerinde Psikolojik Yıldırma Kavramı İçinde
Değerlendirilebilecek Tutum ve Davranışlara İlişkin Faktör Analizi Sonuçları
Öğretmenlerin algılarına göre psikolojik
Faktör Yük Madde Toplam T (Üst %27 ve
yıldırma davranışı olarak belirlenen maddeler
Değerleri
Korrelasyonu1
Alt %27)2
1. Veliyi yok sayma
,939
,841
-23,941*
2. İmalı davranışlar sergileme
,938
,909
-25,070*
3. İletişimi bozan davranışlar sergileme
,937
,888
-28,421*
4. Veliyi karşılama sırasında gösterilen hoşnutsuzluk
,932
,913
-24,535*
5. Veliye karşı güvensizlik duyduğunu gösterme
,930
,908
-25,881*
6. Veliyi dışlama
,926
,918
-22,278*
7. Aşağılayıcı davranışlar sergileme
,925
,915
-30,292*
8. Veli hakkında asılsız söylentiler yayma
,923
,903
-30,753*
9. Saygısızlık içeren davranışlar gösterme
,920
,819
-34,643*
10. Çözüm bulmada isteksizlik hissettirme
,920
,920
-25,357*
11. Kasıtla kötü niyetli davranışlar sergileme
,917
,885
-25,856*
12. Kişilik haklarına saygısızlık
,917
,932
-29,075*
13. Öğretmenin benmerkezci davranışları
,916
,926
-29,067*
14. Velinin görüşme teklifini reddetme
,916
,909
-24,841*
15. Veliye uygun görev vermeme
,911
,828
-27,873*
16. İletişim kurmada isteksizlik gösterme
,909
,893
-27,374*
17. Yapıcı davranmama
,907
,893
-32,741*
18. Veliyi önemsememe
,901
,805
-32,318*
19. Veliyi gereksiz sorularla rahatsız etme
,900
,915
-23,525*
20. İletişim kurmaya değer görmediğini hissettirme
,895
,888
-34,701*
21. Önyargı içeren söz ve davranışlar gösterme
,895
,933
-25,260*
22. Ayrımcı davranma
,893
,910
-34,627*
23. Veliyi görev almaya zorlama
,879
,904
-29,138*
24. Görüşmekten kaçındığını hissettirme
,852
,924
-33,264*
25. Veliyi yerli yersiz eleştirme
,837
,932
-29,114*
26. Kendi doğrularında ısrar etme
,830
,695
-12,922*
27. Gereksiz yere nasihat verme
,816
,872
-27,837*
28. Çıkar gözetme
,722
,900
-34,494*
1
2
n=333
n1=n2=90
* p<.001

Tablo 1 incelendiğinde öğretmen görüşlerine dayalı olarak geliştirilen ölçekte yer alan tüm maddeler
için madde-toplam korelasyonlarının .69 ile .93 arasında değiştiği ve t değerlerinin anlamlı çıktığı
görülmektedir. Buna göre ölçekteki maddelerin güvenirliklerinin yüksek ve aynı davranışı ölçmeye
yönelik oldukları söylenebilir.
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Tablo 2. Velilerin Algılarına Göre, Öğretmen Veli İlişkilerinde Psikolojik Yıldırma Kavramı İçinde
Değerlendirilebilecek Tutum ve Davranışlara İlişkin Faktör Analizi ve Madde Analizi Sonuçları
Velilerin algılarına göre öğretmenlerin velilere yönelik
Faktör Yük Madde Toplam T (Üst %27 ve
psikolojik yıldırma davranışlarına ilişkin belirlenen maddeler
Değerleri
Korrelasyonu1
Alt %27) 2
1. Öğretmenin kasıtlı olarak kötü niyetli davranması
,964
,822
10,890*
2. Öğretmenin veliye verdiği görev nedeniyle pişmanlık
,963
,909
11,967*
duyduğunu ima etmesi
3. Veli ile ilişkilerinde tutarsız olma
,960
,850
12,262*
4. Görüşmeyi belirsiz zamana erteleme
,958
,944
11,815*
5. Çocuğunun sınıfını değiştirmesi için baskı yapma
,956
,953
12,339*
6. Kişilik haklarına saygısızlık içeren söz ve davranışlar
,956
,952
12,438*
7. Kendini dışlanmış hissettirme
,955
,938
13,210*
8. Saygısızlık yapma
,955
,940
12,621*
9. Görev verirken çıkar gözetme
,955
,952
11,876*
10. Öğretmenin veliye yönelik yıkıcı davranması
,955
,927
11,764*
11. Veliyi okuldan uzaklaştırma çabası yansıtma
,955
,840
8,901*
12. İmalı davranışlarla rahatsız etme
,954
,907
10,656*
13. Fiziksel şiddete maruz bırakma
,954
,947
12,560*
14. Fiziksel jest ve mimiklerle rahatsız etme
,952
,949
12,442*
15. Baskıyla sindirme çabası gösterme
,952
,952
11,939*
16. Aşağılayıcı söz ve davranışlar gösterme
,951
,943
12,315*
17. Görüşmeyi reddetme
,947
,953
11,850*
18. Değerlendirmelerinde kaba sözler kullanma
,947
,925
12,190*
19. Veli ile ilgili her konuda yargılayıcı konuşma
,946
,944
11,217*
20. Gereksiz sorularla rahatsız etme
,944
,918
11,661*
21. Görev almaya zorlama
,943
,928
12,176*
22. Veli ile ilişkide yalnızca kendi ihtiyaçlarını dayatma
,942
,934
10,622*
23. Veliyi işbirliği yapmaya değer görmeme
,942
,962
11,817*
24. Veliye önemsiz olduğu mesajı verme
,938
,950
12,189*
25. Uygun olmayan görev vererek moral bozma
,938
,790
10,464*
26. Çözüm bulmaya isteksiz davranma
,933
,952
11,756*
27. Veli hakkında sürekli önyargı ile görüş bildirme
,932
,884
10,625*
28. Veliye yönelik kayıtsız kalma
,930
,939
12,241*
29. Gerginliğini veliye yansıtma
,929
,930
11,908*
30. Kasıtlı olarak görev vermeme çabası gösterme
,923
,915
12,168*
31. Sözlü ve yazılı iletişimle sürekli olumsuz mesajlar verme
,922
,952
12,337*
32. Veliler arasında ayrım yapma
,919
,911
11,427*
33. Görüşmeye gereken önemi vermeme
,916
,918
12,054*
34. Kaba davranışlar sergileme
,914
,956
12,545*
35. Velinin görüşme arzusunu söndürme çabası yansıtma
,911
,957
12,431*
36. Veliye güvenmediğini yansıtma
,889
,934
12,189*
37. Kendi doğrularında ısrar etme
,856
,940
11,604*
38. Misafirperver olmama
,847
,961
11,794*
39. Velinin kendini ifade etmesini engelleyici tutum gösterme
,829
,951
12,011*
40. Gereksiz yere veliye nasihat verme
,798
,950
11,737*
1
2
n=352
n1=n2=95
* p<.001

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen görüşlerine dayalı olarak geliştirilen ölçekte yer alan tüm maddeler
için madde-toplam korelasyonlarının .79 ile .96 arasında değiştiği ve t değerlerinin anlamlı çıktığı
görülmektedir. Buna göre ölçekteki maddelerin güvenirliklerinin yüksek ve aynı davranışı ölçmeye
yönelik oldukları söylenebilir.
Öğretmenlerden ve velilerden elde edilen verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama,
standart sapma, parametrik testlerden ilişkisiz örneklemler için t-testi, ilişkisiz örneklemler için tek
faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. Tek faktörlü varyans analizi sonucunda
gruplar arasında anlamlı farklılık çıkması durumunda farkın hangi gruplar arasında olduğunu
belirlemek için Post-Hoc testlerinden Scheffe testi yapılmıştır. Anlamlılık testlerinin tümünde p<.05
düzeyi esas alınmıştır (Büyüköztürk, 2001; Leech ve diğerleri, 2005, Mason J. 2002; Patton, 1990;
Rubin & Rubin, 1995).
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BULGULAR
Bu bölümde öncelikle birinci ve ikinci alt problemlere ilişkin bulgu ve yorumlara yer verilmiştir. Bu
amaçla öncelikle öğretmenlere ve velilere ilişkin demografik bilgiler daha sonra öğretmenlerin
algılarına göre öğretmen veli ilişkilerinde psikolojik yıldırma kavramı içinde değerlendirilebilecek
tutum ve davranışların gösterilme düzeyine ilişkin görüşler ile bu görüşlerin cinsiyet, medeni durum,
öğrenim durumu, görevde çalışma süresi ve yaş değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına
ilişkin bulgular ve yorumlar sunulmuştur.
Tablo 3. Öğretmenlere ve Velilere İlişkin Demografik Bilgiler
Öğretmenler
Değişkenler
Değişken Aralıkları
N
%
0-2000
Aylık Gelir
2001-4000
4001 ve üzeri
Kadın
190
57,1
Cinsiyet
Erkek
143
42,9
Evli
300
90,1
Medeni Durum
Boşanmış
33
9,9
Dul
1-10 yıl arası
139
41,7
Çalışma Süresi
11–20 yıl arası
129
38,7
21 yıl ve üzeri
65
19.6
İlk-orta-lise
Ön lisans
34
10,2
Öğrenim Durumu
Lisans
271
81,4
Lisansüstü
28
8,4
20-30 arası
90
27,0
31-40 arası
128
38,4
Yaş
41-50 arası
92
27,6
51 +
23
6,9

Öğrenci Velileri
N
%
260
73,9
82
23,3
10
2,8
240
68,2
112
31,8
336
95,5
16
4,5
295
83,8
17
4,8
31
8,8
9
2,6
-

Tablo 3’te araştırmaya katılan öğretmen ve velilere ilişkin demografik bilgiler sunulmuştur. Genel
olarak değerlendirildiğinde öğretmenlerde kadın ve erkek oranlarının yaklaşık olarak homojen olduğu
anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin ağırlıklı olarak evli ve az sayıda boşanmış katılımcılardan oluştuğu,
çoğunluğunun 1 ile 20 yıl arasında çalışma sürelerine ve lisans düzeyinde eğitime sahip oldukları
görülmektedir. Velilerden oluşan katılımcıların ise ağırlıklı olarak orta ve alt düzey gelir gurubunda
bulundukları, evli oranının yüksek olduğu ve öğrenimlerinin ise ağırlıklı olarak lise ve öncesi düzeyde
yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.
Tablo 4. Öğretmenlerin Algılarına Göre, Öğretmenlerin Velilere Yönelttikleri Psikolojik Yıldırma Düzeyi
Öğretmenlerin görüşleri
S
N
X
Öğretmenlerin velilere yönelttikleri psikolojik yıldırma
333
2,0696 1,19763

Tablo 4’te verilen bulgulara göre öğretmenlerin velilere yönelttikleri psikolojik yıldırma davranışları
düşük düzeydedir ( x =2,0696).
Öğretmenlerin velilere yönelttikleri psikolojik yıldırma düzeyi cinsiyet, medeni durum, öğrenim
durumu, görevde çalışma süresi ve yaş değişkenlerine göre öğretmen görüşleri aşağıda sunulmuştur.
Cinsiyet değişkenine ilişkin yapılan t-testi sonucunda anlamlı bir fark bulunduğu belirlenmiş ve tablo
3’te sunulmuştur.
Tablo 5. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmenlerin Velilere Yönelttikleri Psikolojik Yıldırma Düzeyi
Öğretmenlerin görüşleri
N
S
sd
t
p
X
Öğretmenlerin velilere yönelttikleri A.Erkek 143 2,3751 1,21164
331 4,135 .000
psikolojik yıldırma
B.Kadın 190 1,8397 1,13701
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Tablo 5’te verilen bulgulara göre öğretmenlerin velilere yönelttikleri psikolojik yıldırma düzeyinde
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark vardır [t(331)= 4,135, p<.000]. Buna göre erkek öğretmenler (
x =2,3751) kadın öğretmenlere ( x =1,8397) göre velilere psikolojik yıldırma davranışlarını daha fazla
yöneltildiği görüşündedir.
Tablo 6. Medeni Durum Değişkenine Göre Öğretmenlerin Velilere Yönelttikleri Psikolojik Yıldırma Düzeyi
Öğretmenlerin görüşleri
N
S
sd
t
p
X
A.
Evli
300
1,9236
1,10115
Öğretmenlerin velilere yönelttikleri
331 7,205 .000
psikolojik yıldırma
B. Boşanmış 33
3,3972 1,23859

Tablo 6’da verilen bulgulara göre öğretmenlerin velilere yönelttikleri psikolojik yıldırma düzeyinde
medeni durum değişkenine göre anlamlı bir fark vardır [t (331)= 7,205, p<.000]. Buna göre boşanmış
olan öğretmenler ( x =3,3972) evli öğretmenlere ( x =1,9236) göre velilere psikolojik yıldırma
davranışının daha fazla yöneltildiği görüşündedir.
Tablo 7. Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Öğretmenlerin Velilere Yönelttikleri Psikolojik Yıldırma Düzeyi
Öğretmenlerin görüşleri
N
S
F
p
Fark
X
A. Ön lisans
34
1,8582 1,08976
Öğretmenlerin velilere yönelttikleri
B. Lisans
271 1,9593 1,12246 21,078 ,000 A-C
psikolojik yıldırma
C. Lisansüstü 28
3,3941 1,26031

Tablo 7’de verilen bulgulara göre öğrenim durumu değişkenine göre öğretmenlerin velilere
yönelttikleri psikolojik yıldırma davranışlarına ilişkin görüşleri arasında fark vardır [F (2-330)= 21,078,
p<.05]. Görüşler arasındaki farkın kaynağını belirlemek üzere yapılan Post-Hoc testlerinden Scheffe
testinin sonuçlarına göre lisansüstü öğrenime sahip öğretmenler ( x =3,3941) ön lisans derecesine sahip
öğretmenler ( x =1,8582) göre velilere daha yüksek düzeyde psikolojik yıldırma davranışının
yöneltildiğini düşünmektedir.
Tablo 8. Görevde Çalışma Süresi Değişkenine Göre Öğretmenlerin Velilere Yönelttikleri Psikolojik Yıldırma
Düzeyi
Öğretmenlerin görüşleri
N
S
F
p
Fark
X
A. 1-10 yıl arası 139 2,6883 1,37965
Öğretmenlerin velilere yönelttikleri
A-B
B. 11-20 yıl arası 129 1,6085 ,80304
39,225 ,000
psikolojik yıldırma
A-C
C. 21 +
65
1,6615 ,78577

Tablo 8’de verilen bulgulara göre görevde çalışma süresi değişkenine göre öğretmenlerin velilere
yönelttikleri psikolojik yıldırma davranışlarına ilişkin görüşleri arasında fark vardır [F (2-330)= 39,225,
p<.05]. Görüşler arasındaki farkın kaynağını belirlemek üzere yapılan Post-Hoc testlerinden Scheffe
testinin sonuçlarına göre 1-10 yıl arası kıdeme sahip öğretmenler ( x =2,6883), 11-20 yıl arası ( x
=1,6085) ve 21 yıl ve fazla kıdeme sahip öğretmenlere göre ( x =1,6615) velilere daha yüksek
düzeyde psikolojik yıldırma davranışının yöneltildiğini düşünmektedir.
Tablo 9. Yaş Değişkenine Göre Öğretmenlerin Velilere Yönelttikleri Psikolojik Yıldırma Düzeyi
Öğretmenlerin görüşleri
N
S
F
p
X
A. 20-30 arası 90
2,6294 1,40003
Öğretmenlerin velilere yönelttikleri B. 31-40 arası 128 2,0050 1,16041
11,209 ,000
psikolojik yıldırma
C. 41-50 arası 92
1,7003 ,88320
Ç. 51+
23
1,7158 ,84189

Fark
A-B
A-Ç

Tablo 9’da verilen bulgulara göre görevde yaş değişkenine göre öğretmenlerin velilere yönelttikleri
psikolojik yıldırma davranışlarına ilişkin görüşleri arasında fark vardır [F (3-329)= 11,209, p<.05].
Görüşler arasındaki farkın kaynağını belirlemek üzere yapılan Post-Hoc testlerinden Scheffe testinin
sonuçlarına göre 20-30 arası yaş aralığındaki öğretmenler ( x =2,6294), 31-40 yaş aralığındaki ( x
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=2,0050) ve 51 ve daha fazla yaşlardaki öğretmenlere göre ( x =1,7158) velilere daha yüksek düzeyde
psikolojik yıldırma davranışının yöneltildiğini düşünmektedir.
Bu bölümde ikinci ve üçüncü alt problemlere ilişkin bulgulara ve yorumlara verilmiştir. Bu amaçla
önce öğretmenlerin velilere yönelttikleri psikolojik yıldırma düzeyi daha sonrada medeni durum,
öğrenim durumu, gelir durumu ve cinsiyet değişkenlerine göre velilerin görüşleri aşağıda sunulmuştur.
Tablo 10. Velilerin Algılarına Göre, Öğretmenlerin Velilere Yönelttikleri Psikolojik Yıldırma Düzeyi
Velilerin görüşleri
N
S
X
Öğretmenlerin velilere yönelttikleri psikolojik yıldırma 352 1,7439 1,22709

Tablo 10’da verilen bulgulara göre öğretmenlerin velilere yönelttikleri psikolojik yıldırma davranışları
düşük düzeydedir ( x =1,7439).
Velilerin görüşlerine göre öğretmenlerin velilere yönelik psikolojik yıldırma davranışları medeni
durum ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılık göstermemiştir. Öğrenim durumu, aylık gelir durumu
ve cinsiyet değişkenlerine ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur.
Tablo 11. Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Öğretmenlerin Velilere Yönelttikleri Psikolojik Yıldırma Düzeyi
Velilerin görüşleri
N
S
F
p
Fark
X
A. ilk-orta ve lise 295 1,7361 1,22144
17
1,0971 ,16078
Öğretmenlerin velilere yönelttikleri B. Ön lisans
3,898 ,021 B-C
psikolojik yıldırma
C. Lisans
40
2,0763 1,41358
Ç. Lisansüstü
-

Tablo 11’de verilen bulgulara göre öğrenim durumu değişkenine göre velilerin öğretmenlerin velilere
yönelttikleri psikolojik yıldırma davranışlarına ilişkin görüşleri arasında fark vardır [F (2-349)= 3,898,
p<.05]. Görüşler arasındaki farkın kaynağını belirlemek üzere yapılan Post-Hoc testlerinden Scheffe
testinin sonuçlarına göre lisans öğrenimine sahip veliler ( x =2,0763) ön lisans derecesine sahip
velilere ( x =1,0971) göre velilere daha yüksek düzeyde psikolojik yıldırma davranışının yöneltildiğini
düşünmektedir.
Tablo 12. Aylık Gelir Durumlarına Göre Öğretmenlerin Velilere Yönelttikleri Psikolojik Yıldırma Düzeyi
Velilerin görüşleri
N
S
F
p
Fark
X
A. 0-2000
260 1,5786 1,06687
Öğretmenlerin velilere yönelttikleri
A-B
B. 2001-4000 82
2,0012 1,44100 22,531 ,000
psikolojik yıldırma
A-C
C. 4001+
10
3,9325 ,75176

Tablo 12’de verilen bulgulara göre aylık gelir değişkenine göre velilerin öğretmenlerin velilere
yönelttikleri psikolojik yıldırma davranışlarına ilişkin görüşleri arasında fark vardır [F (2-349)= 22,531,
p<.05]. Görüşler arasındaki farkın kaynağını belirlemek üzere yapılan Post-Hoc testlerinden Scheffe
testinin sonuçlarına göre gelir düzeyi en yüksek olan veli gurubunun ( x =3,9325) gelir düzeyi orta ( x
=2,0012) ve alt ( x =1,5786) düzeyde olan guruplara göre velilere daha yüksek düzeyde psikolojik
yıldırma davranışının yöneltildiğini düşünmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışmada ilk ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin velilere yönelik psikolojik yıldırma
davranışları gösterme düzeyi incelenmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından nitel araştırma
yöntemi ile elde edilen velilere yöneltilen psikolojik yıldırma davranışları beşli-Likert tipi ölçme
araçlarına dönüştürülerek uygulanmış ve analiz sürecinde parametrik testlere tabi tutularak
yorumlanmıştır.
Alanyazınında psikolojik yıldırma davranışlarının çok sayıda faktörle ilişkilendirildiği görülmektedir.
Bunlar bireyin içinde bulunduğu gurubun psikolojisi, sosyal kültürel çevre ve global ekonomik
nedenler ya da örgütsel nedenler, mağdurun özelliklerinden kaynaklanan nedenler, saldırganın
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özelliklerinden kaynaklanan nedenler, sosyal sistem ve sosyal etkileşim sürecinin özelliklerinden
kaynaklanan nedenler şeklinde sıralanabilir (Gökçe 2009; Lutgen-Sandvik ve Sypher 2009).
Eğitim örgütlerinde psikolojik yıldırmayı konu alan çalışmaların daha çok ast-üst ilişkilerine ve
öğretmenlerin öğrencilere yönelttikleri psikolojik yıldırma davranışlarına odaklandıkları
görülmektedir (Koç ve Bulut, 2009; Camodeca, 2003; Cemaloğlu ve Ertürk, 2008; Yaman ve
diğerleri, 2010). Söz gelimi, psikolojik şiddet konusunda yapılan bazı çalışmalarda öğretmenlerin
iletişim biçimine, sosyal ilişkilerine, itibarlarına ve görevlerine, yasam kalitesine ve sağlığına yönelik
farklı düzeylerde psikolojik şiddete maruz kaldıkları belirlenmiştir (Aydın, 2009; Onbaş, 2007).
Psikolojik şiddetin öğretmenlerde yarattığı olumsuz etkilere ilişkin de önemli bulgular elde edilmiştir.
Örneğin, Yaman ve diğerleri (2010) öğretmenlerin yaşadıkları psiko-şiddetin onlarda motivasyon
sorunlarına, işe gitmek istememeye, huzursuzluk ve depresyona neden olduğunu bulmuştur. Başka bir
çalışmada psikolojik yıldırmanın kişinin kendine saygısı, duygusal, fiziksel ve zihinsel sağlığı
üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirlenmiş; endişe, depresyon ve alkol kullanımı ile intiharda artışa
neden olduğu bulunmuştur (Lutgen-Sandvik ve Sypher 2009). Hangi psikolojik yıldırma davranışının
hangi etkiye neden olduğunu belirlemek güç görünmekle birlikte genel olarak her bir psikolojik
yıldırma davranışının farklı semptomlara yol açtığı belirtilmektedir. Örneğin anlamsız görevler
vermek kişinin kendi görüşlerini ifade etmesini engellemektedir. Kişi hakkında dedikodu yapmak
onda strese neden olmaktadır (Vartia, 2001).
Türkiye Milli Eğitim Sisteminde de veliler çocuklarının eğitim ve öğretimi sürecinin önemli bir
parçası olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle öğrenci başarısını ve okul etkililiğini artırmada velilerle
işbirliği konusunda çalışmalar yapılmaktadır (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, [MEB], 2012). Veli
katılımının öğrenci başarısı üzerinde olumlu etkisini gösteren araştırma sonuçları mevcuttur. Örneğin
(Arslan, 2008) veli toplantılarına her zaman katılım göstermeye çalışan ailelerin çocuklarının daha
başarılı olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre ailelerin veli toplantılarına katılma sıklığı öğrencilerin
okul başarılarını etkilemektedir. Bu bakımdan okulun velilerin psikolojik, duygusal ve zihinsel yönünü
destekleyici bir yaklaşım göstermesi önemlidir (Berger, 1991; Hoover-Dempsey ve Sandler, 1997).
Velilerin okulla iletişimlerinde çeşitli sorunlar olduğu anlaşılmaktadır. Bu sorunlar arasında öğrenci
velilerinin öğretmenlerle yeterli düzeyde görüşememeleri; öğretmenlerle rahat iletişim kuramamaları;
okul etkinliklerine yeterli derecede destek vermemeleri;
okul yönetimi ile rahat iletişim
kuramamaları; çocukları ile ilgili olan sorunlarını yeterince öğretmen ve okul yönetimi ile
paylaşamamaları; eğitim öğretim ve okulla ilgili kararlara ve ders dışı etkinliklere yeterince
katılmamaları gösterilmektedir (Kıranşal, 2007).
Eğitim sürecinin önemli bir parçası olarak kabul edilen velilerin psikolojik yıldırma konusuna
araştırmalara dahil olma şekli ise öncelikle çocuklarının öğretmenler tarafından maruz bırakıldıkları
psikolojik yıldırma davranışlarına ilişkin görüşlerine başvurulması şeklinde olmuştur. Bunlardan
başka, daha az olmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak velilerin öğretmenlere yönelttikleri
psikolojik yıldırma davranışlarının araştırma konusu yapıldığı söylenebilir (Johnson, 2008; Plourde,
2005; Yaman ve diğerleri, 2010). Bu çalışmada, farklı olarak, öğretmenlerin velilere yönelttikleri
psikolojik yıldırma davranışları inceleme konusu yapılmıştır. Sonuç olarak çalışmada elde edilen
bulgulara göre hem öğretmenlerin hem de velilerin öğretmenlerin velilere düşük düzeyde psikolojik
yıldırma davranışları yöneltildiğini düşündükleri anlaşılmıştır. Bir araştırmada velilerin çocukları
hakkında öğretmen ve yöneticilerle konuşup tartışabilme sıklığının yüzde elli sekize yakın bir oranla
nadiren veya bazen şeklinde cevaplandığı bulunmuştur (Kıranşal (2007). Buna benzer sonuçların okul
ve aile arasındaki iletişim sürecinde ortaya çıkan psikolojik yıldırma davanışları ile ilişkili olduğu
söylenebilir. Başka bir neden de öğretmenlerin ve ailelerin birbirleri hakkındaki olumsuz içerikli görüş
ya da önyargılara sahip olmaları gösterilebilir. Sözgelimi, Gül (2007)’ün bulguları arasında
öğretmenlerin velilerin, çocuk eğitimi konusunda bilgisiz oldukları, çocuklarının okuldaki sorunları ve
ödevleriyle ilgilenmedikleri, çocuklarının olumsuz davranışlarında okulu suçladıkları; benzer şekilde
velilerin de öğretmenlerin kendilerine adil davranmadıklarına, para kaynağı olarak görüldüklerine,
okul hakkında yeterince bilgilendirilmediklerine ve kendilerine güven duymadıklarına ilişkin görüşleri
bulunmaktadır.
Çalışmaya katılan öğretmenlerin ve velilerin demografik değişkenlere göre görüşleri incelendiğinde
velilerin çoğunluğunu düşük gelir düzeyinde oldukları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte gelir düzeyi
ile psikolojik şiddet arasındaki ilişkiyi gösteren tablo 12’de verilen sonuçlarda ise göreli yüksek gelir
düzeyindeki velilerin öğretmenlerin daha fazla psikolojik şiddet gösterdiklerini ifade etmiş olmaları
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konuya gösterdikleri hassasiyet ve farkındalık algılaması ile açıklanabilir. Velilerin çoğunluğunu
kadınların oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda kadınların veli olma başka bir değişle okulun
paydaşı olma sorumluluğunu erkeklere oranla daha fazla üstlendikleri anlaşılmaktadır. Bu durumda
psikolojik yıldırma davranışlarının daha fazla kadınlara yöneldiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak
cinsiyet değişkenine ilişkin analizlerde görüşler arasında bir fark belirlenememiş olması nedeniyle
psikolojik yıldırma davranışlarının özellikle cinsiyet odaklı olduğu söylenemez. Cinsiyet ile psikolojik
yıldırma arasında ilişkinin bulunmadığını ortaya koyan çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Acar ve
Dündar, 2008, Cemaloğlu ve Ertürk, 2007). Velilerin 83,8’inin ilk, orta veya lise düzeyinde öğrenime
sahip oldukları görülmektedir. Velilerin görüşlerinde ön lisans öğrenimine sahip grup (% 4,8) ile
lisans öğrenimine sahip (% 8,8) grup arasında görüş farklılığı belirlenmiştir. Buna göre öğrenim
düzeyi düştükçe psikolojik yıldırma davranışına maruz kalma oranının arttığı söylenebilir. Öte yandan,
öğretmenlerin öğrenim düzeyi yükseldikçe velilerin psikolojik yıldırma davranışlarına daha fazla
maruz kaldıkları görüşü ağırlık kazanmaktadır. Bu durum öğrenim düzeyinin yükselmesinin yıldırma
olgusuna ilişkin farkındalığı ve hassasiyeti artırdığı şeklinde yorumlanabilir. Ancak bazı çalışmalarda
yetenek ve dış görünüş gibi faktörlerin yanında eğitim düzeyinin de iş yaşamında psikolojik
yıldırmaya neden oluşturabildikleri belirtilirken (Turan, 2006) bazı çalışmalarda ise eğitim ile
psikolojik şiddet arasında bir ilişkinin varlığı kanıtlanmamaktadır (Kocaoğlu, 2007). Bu bakımdan
eğitim düzeyi ile psikolojik yıldırma arasındaki ilişkiye odaklanan çalışmalara ihtiyaç olduğu
söylenebilir. Tablo 8'de ve Tablo 9’da verilen bulgularda da görüldüğü gibi 20-30 yaş aynı zamanda
görevdeki kıdemin de düşük olduğu yaşlardır. Her iki değişkende de ortak sonuç daha üst yaş ve
kıdemde bulunun öğretmenlere göre velilere daha fazla yıldırma davranışlarının gösterildiğini
düşünmeleridir. Kıdem arttıkça doğru orantılı olarak psikolojik şiddete başvurma sıklığının da arttığı
yönündeki bulgular bu görüşü destekler niteliktedir (Ocak, 2008). Bu durum göreve yeni başlayan
veya görevin başında sayılabilecek bu öğretmenlerin “idealist” başka bir değişle eleştirel gözlem ve
değerlendirme bakış açısına sahip olmalarına ve buna bağlı olarak konuya duyarlılık düzeylerinin daha
yüksek olmasına bağlanabilir. Gerek, erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere göre gerekse evli
öğretmenlerin boşanmış öğretmenlere göre velilerin daha fazla yıldırma davranışlarına maruz
kaldıklarını düşünmelerinin nedenlerini anlayabilmek için daha derinlemesine bilgi elde etmeye
ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.
Bütünde değerlendirildiğinde bu çalışmayla belirlenen düşük düzeyde de olsa velilere yönelik
psikolojik yıldırma davranışları etkili okul-aile işbirliğinin kurulabilmesinin önünde önemli engel
oluşturmaktadır. Çalık (2007)’ın da belirttiği gibi veli katılımı artık okul etkililiğinin en önemli
göstergelerinden biri olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Çalışmanın velilere yönelik psikolojik
yıldırmayı inceleyen öncü çalışma niteliğinde olması başlı başına bu konuda derinlemesine ve
kapsamlı çalışmalara olan ihtiyaca dikkat çekmek bakımından önemlidir. Bu yönüyle bu alanda
yapılacak çalışmalara kaynaklık etmesi beklenebilir. Bu bakımdan okul ve okul çevresini kapsayan
projelerin paydaşların katılımı ile tasarlanarak uygulanması, velilerin okulun eşit ve etkin bir parçası
olarak değerlendirilebilmesi açısından önemli katkı sağlayabilir. Bununla birlikte mevcut
uygulamalara ek olarak velilerin eğitim süreçlerine katılımının yapısal olarak eğitim sistemine dahil
olabileceği ulusal düzeyde politikaların oluşturulmasına ve toplumla paylaşılmasına gereksinim
olduğu anlaşılmaktadır.
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