SETSCI Conference Indexing System,
Volume 3 (2018), 1370-1376

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN AKRAN ZORBALIĞINA
MARUZ KALMA DURUMLARI İLE DUYGULARINI YÖNETME
BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN1, Hatice ÖZASLAN2
1Temel
2Temel

Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi A.D. Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi A.D., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye
Sorumlu yazar: gulumsergultekin@yahoo.com
Konuşmacı: haticedizmanozaslan@yahoo.com
Sunum/Kağıt türü: Sözlü

Özet: Çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminin en kritik noktalarından biri olan arkadaşlık ilişkileri toplumsal ilişkilerine öncülük
eder ve çocukların doğru davranışlarda bulunması açısından çok önemlidir. Akran zorbalığı; saldırgan pozisyonda olan bir birey
ile bir kurban arasında geçen ve saldırganın kurbanı bilinçli bir biçimde baskı altına alması, acı ve sıkıntı vermesiyle sonuçlanan,
zorbanın kurbana yaptıklarından haz aldığı ve dikkat edilmediği takdirde etkileri uzun süreli olabilen bir saldırganlık türüdür.
Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların akran şiddetine maruz kalma düzeyleri ile duygularını
yönetme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Etimesgut
ilçe merkezinde bulunan bağımsız anaokullarına ve ilkokulların bünyesindeki anasınıflarına devam eden 48 ay ve üzeri 130
çocuk oluşturmuştur. Araştırmada çocuklara ilişkin demografik verileri elde etmek amacıyla “Genel Bilgi Formu”, akran
şiddetine maruz kalma düzeylerini belirlemek için “Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği” ve duyguları yönetme becerilerini
belirlemek için “OSBED Öğretmen Formu” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPPS 20 paket programında, normal dağılımı
incelendikten sonra parametrik testler ile analiz edilmiştir. Bağımsız değişkenlerin kategori sayısına göre, bağımsız örneklemler
için Tek Yönlü Varyans Analizi, aradaki ilişki için ise Pearson Korelasyon Katsayısı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda
elde edilen veriler literatür ışığında tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Okul Öncesi dönem, akran zorbalığı, duygusal gelişim, duyguları yönetme becerileri, saldırganlık.

The Relationship Between Pre-School Children's Exposure to Peer
Bullying and Their Ability to Manage Their Emotions
Abstract: Friendship relations, one of the most critical aspects of social and emotional development of the child, pioneers social
relations and are very important for children to behave properly. Peer bullying; an aggressive position between an individual and
a victim and the attacker's conscious pressure on the victim, pain and distress. The result is a kind of aggression that can be long
lasting if the victim receives pleasure from what he / she does to the victim. This research was conducted to investigate the
relationship between the level of exposure to peer violence and the ability to manage emotions in preschool children. The study
group consisted of 130 children, 48 months of age and over, attending to independent kindergartens and kindergartens in primary
schools in Etimesgut district of Ankara. The "General Information Form" was prepared to obtain the personal information of the
children in the research, the "OSBED Teacher Form” were used to determine emotion management skills. The obtained data
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were analyzed by SPPS 20 packet program. One-way analysis of variance were used for independent samples by looking at the
number of categories of independent variables. After the normal distribution of the obtained data was examined, Pearson's
Moments Correlation Coefficient was examined for the relationship between the variables. The data obtained from the research
were discussed in the light of the literature.
Key Words: Preschool period, peer bullying, emotional development, emotion management skills, aggression.
I. GİRİŞ
Akran sözcüğü Arapça kökenli bir kelime olup, yaş ve cinsiyet gibi özellikler bakımından birbirine denk olanlar anlamına
gelmektedir. Okul öncesi dönemde akran ilişkileri çok önemlidir. Çünkü çocuğun yaşamındaki ilk sosyal ilişkilerin örneğini
oluşturur ve sosyal becerilerin, toplumsal kuralların ve rollerin öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlar [1]. Akran şiddeti; bir
çocuğun bir ya da daha fazla çocuk tarafından tekrarlı, uzun süre olumsuz eylemlere maruz bırakılması olarak tanımlanabilir [2].
Bir diğer tanıma göre ise akran zorbalığı; saldırgan pozisyonda olan bir birey ile bir kurban arasında geçen ve saldırganın kurbanı
bilinçli bir biçimde baskı altına alması, acı ve sıkıntı vermesiyle sonuçlanan, zorbanın kurbana yaptıklarından haz aldığı ve dikkat
edilmediği takdirde etkileri uzun süreli olabilen bir saldırganlıktır [3]. Yapılan pek çok araştırma okul öncesi eğitim kurumlarında
çocukların akranları ile başarılı ilişkiler kurmasının onların tüm gelişim alanlarına önemli katkılar sağlarken [4], [5], [6], tam
tersi başarısız akran etkileşimin okul öncesi dönemde hem kısa hem de uzun vadede olumsuz pek çok probleme neden olduğu
vurgulanmaktadır [7], [8], [9].
Yapılan bir derleme çalışmasında akran şiddetine maruz kalma beş kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler dolaylı akran
şiddetine maruz kalma, ilişkisel akran şiddetine maruz kalma, sözel akran şiddetine maruz kalma, fiziksel şiddete maruz kalma
ve çoklu akran şiddetine maruz kalma kategorileridir. Burada dolaylı akran şiddetine maruz kalan çocuklarda zorbalar onlarla
ilgili yalan söyler, başkalarına ondan bahseder, arkasından konuşur ve dedikodu çıkarırlar. İlişkisel akran şiddetine maruz kalan
çocuklarda akranları gruba girmesine ve katılmasına izin vermez, akranları tarafından reddedilir. Sözel akran şiddetine maruz
kalan çocuklarda akranları kurbanla alay eder, güler, isim takar, tehdit eder. Fiziksel şiddete maruz kalan çocuklarda vurma,
itme, tekmeleme, çimdikleme gibi fiziksel saldırganlığa maruz kalırlar. Çoklu akran şiddetine maruz kalan çocuklarda ise
belirlenmiş akran şiddeti tiplerinin birden fazlası bir arada bulunur [10].
Duyguları yönetme becerileri çocuklar için en önemli becerilerdendir ve bu becerilerin gelişimi yaşam boyu devam eder.
Duyguları yönetme becerisi beş ayrı yeterlilik içerir. Bunlar; özdenetim, güvenilirlik, vicdanlı olma, uyumlu olma ve
yenilikçiliktir. Sosyalleşme sürecinin en önemli unsurlarından biri olan duygu düzenleme becerileri, başkalarıyla pozitif
etkileşimleri başlatmak ve sürdürmek için önemlidir [11], [12], [13].
Okul öncesi çocuklarda duyguları yönetme becerileri çocuğun sosyal duygusal gelişimi açısından önemli bir gelişim
basamağıdır. Duyguları yönetme becerileri bebeklik döneminde başlamasına rağmen, duygu düzenlemenin ve kontrolünün
gelişimi okul öncesi yılları için kritik bir öneme sahiptir. Yaşamın ilk yıllarında bebekler olumsuz deneyimler sırasında
huzursuzluk düzeylerini düşürebilirler. Örneğin, doktorun muayenesinde iğne yapılan bir çocuk annesin yüzüne veya doktorun
nazik dokunuşlarına odaklanarak kendi kendini sakinleştirebilir. Bebeklerin çoğunun olumsuz duygularını bu şekilde azalttığına
inanılmaktadır [14]. Yapılan bir çalışmada dikkatini yoğunlaştırarak duygularını kontrol edebilen bebeklerin okul öncesi döneme
geldiklerinde toplumsal yeterliliklerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır [15]. Okul öncesi çocukların duygular hakkında
konuşmak için kullandıkları kelime dağarcığı hızlı bir şekilde genişler. Bu kelime dağarcığını duyguları anlama, yorumlama ve
yönetme becerilerinde kullanırlar. Duygular hakkında bilgilerin artması, çocukların başkalarıyla iyi geçinme çabalarına büyük
ölçüde katkıda bulunur. Çocuklar duyguların nedenleri, sonuçları ve davranışsal işaretlerinden bahsederler. Üç ile beş yaşında,
arkadaşça ve anlayışlı davranışlarda, birine zarar verdikten sonra hatayı telafi etme istekliliğinde ve yaşıtlarla girilen
çekişmelerde yapıcı tepkide bulunabilirler [16], [17].
Çocukların erken yaşlarda kazanacakları sosyal-duygusal gelişim becerileri daha sonraki yılların duygusal davranışlarının
temelini oluşturacaktır. Nitekim yapılan araştırmalarda erken yaşlarda duyguları tanıma, anlama ve düzenleme gibi duygusal
becerilerle ilgili yaşanan problemlerin, çocuklarda yıkıcı davranış problemleri ile ilişkili olduğunu göstermektedir [18], [19].
Çocuklardaki bu yıkıcı davranışlardan en önemlisi hiç şüphesiz ki akran zorbalığıdır. Çocukların akran şiddetine çok küçük
yaşlardan itibaren maruz kaldıkları bildirilmektedir. Eğitimin ilk basamağını teşkil eden okul öncesi eğitim kurumlarına devam
eden çocukların akran şiddetine maruz kalma düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi; risk gruplarının tespit edilebilmesi
bakımından önem taşımaktadır. Bu araştırmanın temel amacı 48 aylık ve üzeri okul öncesi eğitim alan çocukların akran şiddetine
maruz kalma düzeyi ile duyguları yönetme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
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II. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu araştırmada, okul öncesi eğitime devam eden çocukların akran şiddetine maruz kalma düzeyleri ile çocukların
duygularını yönetme becerileri ilişkisini incelemek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli; iki
ve daha çok sayıda değişken arasında birlikte değişimin varlığı ve/veya derecesini araştıran genel tarama modelidir [20].
Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Etimesgut ilçe merkezinde bulunan bağımsız anaokullarına ve ilköğretim
anasınıflarına devam eden 48 ay ve üzeri 130 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada çocuklara ilişkin demografik verileri elde etmek
amacıyla “Genel Bilgi Formu”, akran şiddetine maruz kalma düzeylerini belirlemek için “Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği”
ve duyguları yönetme becerilerini belirlemek için “OSBED Öğretmen Formu” kullanılmıştır.
“Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği (AŞMKÖ)” çocukların akran şiddetine maruz kalma düzeyini belirlemek
amacıyla 1997’de Kochenderfer ve Ladd tarafından 5-6 yaş çocukları için geliştirilen Akranların Şiddetine Maruz Kalma-Kişisel
Değerlendirme Ölçeği’nden yola çıkılarak yine Kochenderfer ve Ladd tarafından 2002 yılında geliştirilmiştir. Ölçek 2008 yılında
Gülay tarafından Türkçe’ye uyarlanmış, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır [21].
TÜBİTAK tarafından desteklenen, “Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi (OSBEP)” kapsamında Okul Öncesi
Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği (OSBED) geliştirilmiştir [22]. Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği (OSBED),
36-72 aylık çocukların sosyal becerilerine ilişkin yeterliliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ölçekten elde edilen puanlar,
çocukların sosyal becerilerine ilişkin performansları konusunda durum belirlemeye yönelik veriler ortaya koymaktadır. OSBED,
36-72 aylık çocukların öğretmenleri ve anne-babalarına yönelik olmak üzere iki ayrı form şeklinde düzenlenmiştir. Her iki
formda genel/demografik bilgiler dışında 36-72 aylık çocukların gelişim düzeylerine yönelik 49 sosyal beceri maddesi
bulunmaktadır. Ölçek her bir çocuk için çocuğun eğitimini sürdürdüğü sınıfın öğretmeni, çocuğun annesi veya babası tarafından
doldurulmakta ve çocuğun sosyal beceri performansı alt boyutlar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Okul Öncesi Sosyal Beceri
Değerlendirme Ölçeği (OSBED) dört alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; Başlangıç Becerileri, Akademik Destek Becerileri,
Arkadaşlık Becerileri ve Duygularını Yönetme Becerileridir. OSBED’de yer alan maddelerin cevap seçenekleri için beşli
derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin puanlamasında, eğer çocuk bu beceriyi kullanmada hemen hemen hiç iyi değil ise
1 puan, nadiren iyi ise 2 puan, bazen iyi bazen de iyi değil ise 3 puan, çoğu zaman iyi ise 4 puan ve hemen hemen her zaman iyi
ise 5 puan verilir. Ölçekten alınacak en yüksek puan 245, en düşük puan 49’dur. Ayrıca ölçeğin her bir alt boyutundan alınan
puanlar da ayrı ayrı hesaplanabilir. Ölçekten alınan puanların yüksekliği çocuğun o boyuta ilişkin sosyal becerilerinin gelişmiş
olduğunu gösterirken, puanın düşük olması o boyuta ilişkin sosyal becerilerin yetersiz olduğunu gösterir. Ölçekten alınan toplam
puanın yüksekliği çocuğun sosyal becerileri kazandığının göstergesidir [22].
Araştırmada Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği’nin (OSBED) alt boyutlarından duyguları yönetme
becerileri boyutu kullanılmıştır. Duygularını yönetme becerileri, duygularını (mutlu, üzgün, kızgın, vb) tanıma, yönetme ve
kontrol etme becerileridir. Bu beceriler duygularını başkalarını rahatsız etmeden gösterme, engellenme durumuyla baş etme,
hatalarıyla baş etme, başkalarının duygularını anlama, baskı altında sakin kalma, alay etmeyle baş etme, hayır cevabını kullanma,
isteğini erteleme, tepki vermeden önce düşünme, hayır cevabını kabul etme, hakkını koruma ve kendiliğinden çözülecek
sorunları görmezden gelme becerileri olmak üzere toplam 12 maddeden oluşmaktadır. Duygularını Yönetme Becerileri ölçekte
38-49 numaralı maddeler arasında yer almaktadır. Bu boyuttan alınacak minimum puan 12, maksimum 60 puandır [22].
OSBED öğretmen formu için 3 yaş grubuna ait norm örneklemden hesaplanan alfa katsayılarının .88 ile .96; 4 yaş grubu
için .90 ile .97; 5 yaş grubu için .88 ile .96; norm örneklemin tümü için ise .90 ile .96 aralığında değiştiği belirlenmiştir. Norm
örneklemin tümü için OSBED’den elde edilen alfa katsayısı .96 olarak belirlenmiştir. Anne Baba formundan elde edilen alfa
katsayıları ise 3 yaş grubu için .85 ile .95; 4 yaş grubu için .85 ile .95; 5 yaş grubu için .82 ile .95; norm örneklemin tümü için
ise .84 ile .95 aralığında değişmektedir. Norm örneklemin tümü için ölçeğe ait alfa katsayısı .95 olarak belirlenmiştir. Bu
sonuçlar, ölçeğin iç tutarlılık anlamında güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Norm örneklemden aynı çocuklar için
öğretmen ve anne baba formundan elde edilen puanlar arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı hesaplanarak
incelenmiştir. Korelasyon değeri başlangıç becerileri için. 482, akademik beceriler için .454, arkadaşlık becerileri için .441,
duyguları yönetme becerileri için .405 ve toplam puan için .495 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar, çocukların sosyal becerilerini
değerlendirmede öğretmen ve anne babalarının değerlendirmeleri arasında orta düzeyde bir tutarlılığı olduğu şeklinde
yorumlanabilir [22].
Araştırma verileri SPSS 20 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada normallik varsayımını incelemek amacıyla,
örneklem büyüklüğünün 50’den fazla olması sebebiyle, Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır. Bununla birlikte, dağılıma ait
çarpıklık ve basıklık değerleri de incelenmiştir. Değişkenlerin normal dağıldığı ve parametrik testlerin uygulanabileceği
görülmüştür. Araştırmada, araştırmaya katılan çocukların akran şiddetine maruz kalma durumları ile duygularını yönetme
becerileri arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı testi ile incelenmiştir.
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III. BULGULAR

Araştırmada elde edilen veriler değerlendirilmiş ve bulgulara ilişkin analiz sonuçları tablolar halinde sunulmuştur.
Tablo 1. Çocuğun Yaşına Göre Akran Şiddetine Maruz Kalma ve Duyguları Yönetme Becerilerine İlişkin Puan Ortalamaları,
Standart Sapmalar ve Varyans Analizi Sonuçları
Çocuğun Yaşı
N

Akran Şiddetine Maruz Kalma
Puanları
X
SS

Duyguları Yönetme Becerileri Puanları
X

SS

48-60 Ay

12

2,10

2,42

13,24

0,54

60-66 Ay

36

1,48

1,50

16,18

0,32

66 Ay ve Üzeri

82

0,62

1,80

21,62

1.31

Varyans Analizi Sonuçları

sd

F

Gruplararası

2

0,56

Gruplar İçi

p
0,01*

F
0.24

p
0.34

127

Toplam

129

Tablo 1 incelendiğinde, akran şiddetine maruz kalma puanlarının çocuğun yaşına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği
saptanmıştır (F(2-129) =0,56, p<0,05). Farklılığın kaynağını tespit etmek amacıyla yapılan Bonferroni testi sonuçlarına göre,
farklılığın 66 ay ve üzeri çocuklardan kaynakladığı belirlenmiştir. Puan ortalamaları incelendiğinde, çocuğun ay olarak yaşı
arttıkça, akran şiddetine maruz kalma puanlarının düştüğü dikkati çekmektedir.
Duyguları Yönetme Becerilerine ilişkin puan ortalamaları incelendiğinde; çocuğun ay olarak yaşı arttıkça, duyguları
yönetme becerisi puanlarının arttığı görülmektedir. Ancak yapılan varyans analizi sonuçları çocukların yaşının duygularını
yönetme becerilerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturmadığını göstermektedir (p>0,05).
Tablo 2. Akran Şiddetine Maruz Kalma Düzeyi ile Duyguları Yönetme Becerileri Arasındaki Korelasyon Testi Sonuçları
Akran Şiddetine Maruz
Kalma

R
p
N

Duyguları yönetme becerileri
-0.136
0.012*
130

Tablo 2’ye göre Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği puanı ile Duyguları Yönetme Becerileri puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Bu ilişki negatif yönlüdür (R=0,136). Şiddete maruz kalma ölçeği puanı azaldıkça,
duyguları yönetme becerileri puanı artmaktadır. Diğer bir deyişle çocukların duyguları yönetme becerileri arttıkça, daha az akran
şiddetine maruz kalmaktadırlar.

IV. TARTIŞMA
Okul öncesi dönemde yaşın ilerlemesiyle birlikte çocuğun dil gelişimi, bilişsel gelişimi ve sosyal gelişiminde de
ilerleme görülmektedir. Çocukların bu gelişim alanlarıyla birlikte kendilerini daha iyi ifade ettikleri, karşılaştıkları
anlaşmazlıkları çözmek için sosyal davranışlar ve sözel tartışma gibi farklı çözüm yollarına başvurdukları düşünülmektedir.
Araştırmada elde edilen bu sonucun çocuğun yaşının ay olarak artışı ile iş birliği gibi sosyal becerilerin gelişmeye başlamasının
yanı sıra dil ve bilişsel gelişimde de görülen artıştan kaynaklandığı düşünülmektedir. Çocukların yaşı arttıkça arkadaşlık
becerileri ve duyguları yönetme becerilerinin olumlu yönde arttığı belirlenmiştir. Bu bulgu, alan yazında yer alan bilgilerle doğru
orantılıdır. Çocuklar duyguları bebeklikten itibaren tanımaya, ayırt etmeye ve anlamaya başlamaktadırlar ve duyguların kontrolü
yaşla birlikte artmaktadır. Özellikle iki yaşından sonra, dil gelişimine paralel olarak duygular daha kolay ifade edilebilmekte;
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duyguları yer ve zamana bağlı olarak kontrol etme yeteneği, üç yaşından itibaren gelişmektedir. Okul yıllarında ise, çocukların
duygularını toplumsal değerlere göre ifade ve kontrol etme yeteneğinin geliştiği görülmektedir [23], [24], [25].
Beynin ve sinir sisteminin olgunlaşmasıyla birlikte çocukların duygusal ifadelerine ket vurmaları ve doyumlarını
ertelemeleri gelişir. Örneğin bir önceki sene salıncağa binmek için sırasını bekleyemeyen çocuklar, bir sonraki sene olgunlaşma
nedeniyle sırasını bekleme konusunda daha iyi bir evreye ulaşır. İki yaşından sonra dil gelişimlerindeki ilerlemeyle duygularını
daha rahat ifade etmektedirler Üç yaşından sonra duygularını yer ve zamana bağlı olarak kontrol etme yeteneği, okul yıllarında
ise duygularını toplumsal değerlere göre ifade ve kontrol etme yeteneği gelişmektedir [26], [27].
Küçük çocukların toplumun oluşturduğu davranışsal kurallara uyması ve kendi amaçlarına ulaşabilmesi için duygularını
yönetmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Duyguları yönetme becerileri, duyguları tanıma ve kontrol edebilmeyi, sosyal ilişkilerin
kalitesini ve empatik becerileri etkilediği için oldukça önemlidir. Çünkü tüm bu becerilerin kazanılması akran zorbalığı ile
mücadelede oldukça önemlidir. Araştırma sonucunda duyguları yönetme becerileri arttıkça, zorbalığa çocukların daha az maruz
kaldığı belirlenmiştir. Literatürde bu sonuca benzer bazı çalışmalar vardır. Örneğin duyguların tanımlanması, anlaşılması ve
düzenlenmesi gibi duyguyla ilgili yeteneklerle ilgili problemlerin, çocuklarda yıkıcı davranış problemleri ile ilişkili olduğu
bildirilmektedir [28]. Duygularını yönetme becerisi yüksek olan çocukların duygularını her koşulda yönetebildikleri, dışsal ve
yıkıcı davranış bozuklukları sergileme olasılıklarının azaldığı bildirilmektedir [29. Bir başka araştırmada duygularını düzenleme
yeteneğini kazanmayan veya geliştirmeyen çocuklar için negatif sonuçlar doğduğu belirtilmiştir. Zayıf duygu düzenleme
becerilerine sahip olan çocukların duygusal becerilerini kazanmış çocuklara kıyasla başkalarına karşı meydan okuyan, saldırgan
davranışlar sergilemelerinin daha olası olduğu vurgulanmaktadır [30], [31].

V. SONUÇ VE ÖNERİLER
Okul öncesi dönem çocuklar duyguları tanımanın sonucunda, karşısındaki kişilerin duygularını anlamlandırabilecek,
kendi duygularını ifade edebilecek ve yönetebilecek, daha sonrasında ise olumlu akran ilişkileri geliştirebilecektir. Akranları ile
olumlu ilişkileri arttıkça farklı duygu durumlarını anlayabilecek ve bu şekilde duygusal ve sosyal deneyimleri artacaktır. Sosyal
becerilerin erken yıllardan itibaren edinilmesi, gelişim sürecini olumlu etkileyecektir. Ancak çocuklar, çeşitli nedenlerle tüm
duygusal durumları tanıma ve sosyal becerileri edinmeye yönelik deneyimler sunacak ortamlara sahip olamayabilirler ve bu
durum onların akran zorbalığını uygulama ve maruz kalmasına neden olabilir. Bunun için, çocukların duyguları tanıma,
anlamlandırma, yönetme ve arkadaşlık becerilerinin desteklenmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak okul öncesi eğitim
döneminde aile ve öğretmen eğitimleri yapılabilir. Duygusal ve sosyal becerileri geliştirmeye yönelik eğitim programları
uygulanabilir, çocukların gereksinimlerine yönelik etkinlikler hazırlanıp uygulanabilir. Özellikle okul öncesi dönem, duyguları
yönetme becerileri kazandırmayla ilgili eğitimin verilebileceği en verimli yıllardır. Duyguları tanıma ve yönetme stratejileri
kolaylıkla bu yaşlardaki çocuklara kazandırılabilir. Okul öncesi dönemden itibaren, çocukların sosyal becerilerinin
geliştirilmesine yönelik sosyal beceri temelli eğitim programları hazırlanması ve bu programlarda duygularını yönetme
becerilerine gereken önemin verilmesi, tüm çocukların bu programlardan faydalanmasının sağlanması önemlidir.
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