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ÖZET 
Amaç: Bu çalışmada 12-15 yaş arası, düşük sosyoekonomik düzeydeki bir bölgeki
bir ilköğretim okulunda eğitim gören ve şiddet davranışları gösteren  bir grup
erkek ergen ile aynı okuldan, şiddet davranışları göstermeyen  akranlarının
kendileri ve aileleri ile ilgili değişkenler açısından karşılaştırılması ile  ergenlerde
şiddete yönelik davranışlara ilişkin risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Okulda şiddet davranışları gösteren (n=22 ) ve göstermeyen (n=19 )
öğrencilerin aile ilişkileri, aile içi şiddet ve çevresel risk faktörleri ile ilgili bilgiler
hem ergenlerden hem de annelerinden yüzyüze görüşülerek alınmıştır. Ergenlikte
Benlik Algısı Ölçeği , Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği , Çocuk Depresyon Ölçeği ,
Conners öğretmen ve ebeveyn ölçekleri  kullanılarak çocuğa ilişkin faktörler
araştırılmıştır. Aile işlevleri ve anne baba psikopatolojisini değerlendirmek amacıyla
Genel Sağlık Anketi  ve Aile Değerlendirme Ölçeği  kullanılmıştır. 
Bulgular:  Bu çalışmanın sonuçları okulda şiddete yönelik davranışlar gösteren
ergenlerin aile içi şiddet yaşantıları, kendilik algısı ve kendilik değeri açısından
önemli fark göstermediğini ortaya koymuştur. Şiddet kullanan grubun kendini okul
başarısı açısından daha yetersiz bulduğu ve bu grupta dikkat eksikliği
hiperaktivite belirtilerinin daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.
Sonuç: Bulgular okulda şiddete yönelen ergenlerin bu davranışlarının akran grubu
içinde kabul edilmelerinde etkili olduğunu düşündürmektedir. (Nö rop si ki yat ri Ar fli vi
2012; 49: 260-265)
Anah tar ke li me ler: Ergen, okulda şiddet, aile içi şiddet, dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu, aile işlevleri, benlik algısı

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması
bildirmemişlerdir.

ABS TRACT
Objective: In this study,  a group of violent male adolescents  aged  12-15 years
old, who were students of a primary school located in a district where  families
with low socioeconomic status (SES) live  was compared with  a non-violent peer
group in terms of self and family variables, in an aim to understand the risk factors
related to adolescent violent behavior.  
Methods:  Data were gathered about the family relations, presence of domestic
violence, and other enviromental risk factors for a group of adolescents who
show violent behavior at school (n: 22) and compared to their non-violent peers
(n: 19) from the same school by getting information both from the adolescents
themselves and their mothers. The Self-Perception Profile for
Adolescents,Rosenberg Self-Esteem Scale , Children’s Depression Inventory and
the Connors’ Rating Scales  were used to measure the relevant variables. Family
characteristics were investigated by direct interviews with the mothers and by
using the General Health Questionnaire  and the Family Assessment Device  for
both mothers and fathers.  
Results: The results of this study showed that adolescents who were violent at
school were similar to non-violent ones in terms of domestic violence and self-
perception and self-esteem.  The violent group perceived themselves as being
worse in terms of academic performance and showed higher levels of attention
deficit hyperactivity symptoms. 
Conclusion: The results suggest that the violent behaviour at school for some
adolescents may be a way of proving themselves and being accepted by their
peers. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2012; 49: 260-265)
Key words: Adolescence, violence at school, violence at home, attention deficit
hyperactivity disorder, family functioning, self-perception
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Giriş

Ülkemizde ergenlik döneminde görülen şiddete yönelik
davranışların giderek artması, şiddetin gençlik kültürünün bir
parçası haline geldiği endişelerine neden olmaktadır.  Gençlerdeki
şiddetin nedenlerini  araştıran çalışmaların üzerinde yoğunlaştığı
en önemli konulardan birisi şiddete maruz kalma veya şahit olmanın

ruhsal gelişim üzerindeki etkileridir.  Evde ya da toplumda şiddete
maruz kalan çocuklarda çocuğun sosyal dünya algısı etkilenmekte,
güven duygusu zedelenmektedir. Bu konudaki araştırmalar şiddet
kullanmaya yönelmenin çocuğun kendisini güvende hissetmek için
yöneldiği bir başa çıkma mekanizması olduğunu ve saldırgan
davranışları normalize etmeye yönelik bilişsel stratejilerin
kullanımıyla sorunun daha kalıcı hale geldiğini göstermektedir (1).



Garbarino, şiddetin yoğun yaşandığı ortamları ergenler  açısından
"zehirli çevreler" olarak nitelendirmektedir (2). Özellikle büyük
şehirlerde bu tür ortamlarda yaşayan  ergenlerin kurbanlaşma
sürecini yaşadıktan sonra kendilerinin de saldırgan olmaya
yönelme riski taşıdığına dikkat çekmektedir. 

Ülkemizde yapılan çalışmalar şiddetin gençlik için ciddi bir
problem olmaya başladığını  doğrulamaktadır.  Ankara'da 12-21 yaş
arası gençlerle yapılan çalışmada evde şiddete tanık olduğunu
belirtenlerin oranı %17, yaşadıkları mahallede şiddete tanık
olduğunu belirtenlerin oranı %28, okulda tanık olduğunu
belirtenlerin oranı ise %34 bulunmuş ve örneklem grubunun yalnızca
%27'si yaşamı boyunca hiç şiddete maruz kalmamış olduğunu
belirtmiştir (3). Bu çalışmada özellikle düşük sosyoekonomik
düzeyden gelen grupta şiddete maruz kalma oranının çok daha
yüksek olduğu da gösterilmiştir. 

Gençler arasında artan şiddeti azaltmaya yönelik programlar
geliştirilebilmesi için şiddete yol açan nedenleri ortaya çıkaracak
çalışmalara gereksinim vardır.  Öncelikle akranlarına oranla daha
yüksek düzeyde şiddet davranışı gösteren ergenlerin özelliklerinin
iyi tanımlanması gereklidir.  Uluslararası literatürden gelen bilgiler
şiddet kullanan ergenlerin yakın arkadaş ilişkisi kurmakta
zorlandığını ve arkadaşları tarafından daha az sevildiğini
göstermektedir. Bu grup ergenlerin yakın ilişkilerde güvensizlik
hissettikleri ve ilişkileri konusunda karamsar oldukları gösterilmiştir
(4).  Bu bulgular şiddete yönelen ergen grubunun daha fazla
depresif belirti gösteren, benlik saygısı daha düşük bir grup olduğu
düşüncesine neden olmaktadır.  Bu araştırmanın amacı bu
hipotezin test edilmesidir.  Bu amaçla ergenlerin benlik imajı,
depresyon düzeyi okul ve aile içinde şiddet davranışını arttıran risk
faktörlerinin neler olduğu değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın hipotezleri:
1. Okulda akranlarına oranla daha fazla şiddet kullanan

ergenlerin benlik imajı daha olumsuz, depresif belirtileri daha
yüksektir.

2. Okulda şiddet kullanan ergenler daha fazla fiziksel şiddet
yaşanan ailelerden gelmekte, evde daha fazla şiddete maruz
kalmaktadır. 

Yöntem

Bu çalışma okul yönetiminin okuldaki şiddete yönelik
davranışlarla baş etmek için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Psikiyatrisi  kliniğinden yardım istemesi üzerine okuldaki
şiddeti anlama ve okul yönetimini yönlendirme amaçlı bir
danışmanlık sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir.  Okul
yönetimi erkek öğrencilerin bir grubunun akranlarına ve
öğretmenlerine yönelik şiddet ve zorbalık davranışlarında artış
olması üzerine başvurmuştur. Alınan bilgide ilköğretim ikinci
kademede (6-8. sınıflar), bazı öğrencilerin yanlarında kesici alet
taşıma ve öğretmenleri tehdit etmeye varan davranışlar gösterdiği
ve bu davranışlarla başa çıkma konusunda yönetimin zorluk
yaşadığı öğrenilmiştir.  Sorunlar erkek öğrencilerde görüldüğü ve
şiddete yönelik davranışların gelişim süreci söz konusu olduğunda
kızlar ve erkeklerin farklı gelişim çizgileri gösterdiği (5,6)
bilindiğinden çalışmaya yalnızca erkek öğrenciler alınmıştır. 

Örneklem grubu Ankara'da şehrin görece düşük SED ailelerinin
yaşadığı bir ilköğretim okulu orta kademe öğrencisi erkeklerden
oluşmuştur.  Okuldaki öğrenci sayısı 697 olup her sınıfta 40-50
arasında değişen sayıda  öğrenci  bulunmaktadır. Öğrencilerin 380
tanesi erkektir.  Örneklem grubunun seçiminde her sınıf için iki
öğretmene, sınıftaki bütün erkek öğrencileri okulda şiddet kullanma
davranışlarına göre puanlamalarını isteyen bir form iletilmiştir.
Öğretmenlere verilen yönerge şöyledir: 

"Lütfen sınıfınızdaki erkek öğrencilerin tümünü ne düzeyde
fiziksel veya sözel şiddet kullandığına göre 1 ile 5 arasında
puanlayınız. Bu puanlamayı yaparken diğer çocuklarla ne sıklıkla
fiziksel veya sözel kavgalara girdiğini, vurduğunu, ittiğini, zorbalık
yaptığını, küfrettiğini, tükürdüğünü, başkalarını sözel olarak
rahatsız ettiğini veya eşyalara zarar verdiğini göz önünde tutunuz."

Bu şekilde 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden her iki öğretmen
tarafından da şiddet kullandığı belirtilen toplam 25  erkek öğrenci
araştırmanın örneklem grubu olarak seçilmiştir . Bu işlemi yaparken
her sınıfta her iki öğretmenden de 5 veya 4 puan alan öğrenciler
seçilmiştir.   Kontrol grubu da aynı şekilde öğretmenler tarafından
hiç şiddet kullanmadığı belirtilen (1 veya 2 olarak puanlanan)
öğrencilerden her sınıftaki 5. ve 15. den sonra gelen ilk 1 veya 2
puan alan öğrencilerin seçimi ile rasgele örnekleme yöntemi ile
oluşturulmuştur.   Bu şekilde seçilen kontrol grubu 20 öğrenciden
oluşturulmuştur.  Her sınıftan denek ve kontrol grubuna 2 öğrenci
alınması planlanmış ancak yukardaki koşullar gerçekleşmediğinde
1 öğrenci alınmıştır. Daha sonra oluşturulan liste rehberlik
öğretmeni ile birlikte tekrar incelenmiştir. Araştırma grubundan 2,
kontrol grubundan 1 öğrenci mental retardasyon tanısı almış
oldukları için liste dışı bırakılmıştır.  Araştırma grubundan bir diğer
öğrenci ise çalışma sürecinde trafik kazası geçirerek öldüğü için
gruptan çıkmıştır. 

Ölçekler:
1.  Ergenlerle ilgili ölçekler: 
Sosyodemografik Değerlendirme Formu 
Bu form demografik bilgileri, okulla ilgili bilgileri ve çocuğun

evde ve okulda maruz kaldığı şiddeti sorgulayacak şekilde
araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Sosyodemografik form
çocuklarla karşılıklı görüşme yapılarak doldurulmuştur. 

Çocuk Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) 
Kovacs (7) tarafından geliştirilmiş olan ve çocuklardaki

depresyon belirtilerini sorgulayan bu ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik
çalışması Öy (8) tarafından yapılmış olup yaygın olarak
kullanılmaktadır. 

Ergenler için Benlik Algısı Profili Ölçeği (SPP-A)
Ergenlerin kendileri ile ilgili farklı alanlardaki algılamalarını

değerlendirmeye yarayan ve aynı zamanda da bir kişi olarak
kendisini ne kadar değerli algıladığını ölçen bu araç Harter (9)
tarafından geliştirilmiştir (10). Psikopatoloji belirtileri gösteren
ergenleri sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştıran çalışmada
kontrollere göre kendilerini "okul başarısı", "iş yeterliliği", "yakın
arkadaşlık" ve "genel benlik değeri" alanlarında daha olumsuz
algıladıkları gösterilmiştir (11). Ergenler için Benlik Algısı Profili
ergenlerin kendilerini dokuz farklı alanda ne düzeyde yeterli
algıladıklarını değerlendirir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik
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çalışması yapılmış ve ülkemizde yapılan bir çalışmada psikiyatrik
bozukluk tanısı alan ergenlerin daha olumsuz bir benlik algısı
gösterdikleri gösterilmiştir (12). 

Rosenberg  Benlik Saygısı Ölçeği 
Bu ölçek ergen yaş grubu için Morris Rosenberg (13) tarafından

geliştirilmiştir. Türkçe çevirisi yapılmış ve formun geçerlilik ve
güvenirliği yeterli düzeylerde bulunmuştur (14). Ölçeğin kendisi
oniki kategoriden oluşmuştur. Bu çalışmada yalnızca benlik-saygısı
kategorisi kullanılmıştır. 

Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği 
Bu ölçek Conners ve arkadaşları (CPRS-28), tarafından çocukların

okul ortamındaki yıkıcı davranışlarını değerlendirmek üzere
geliştirilmiştir(15). 28 maddelik ölçek dikkat eksikliği, hiperaktivite,
karşı çıkma karşı gelme ve davranım bozukluğu boyutlarını
değerlendirir. Bu çalışmada Dereboy ve ark. tarafından Türkiye
örnekleminde geçerlilik çalışması yapılmış formu kullanılmıştır (16).

Conners Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği 
Conners ve arkadaşları tarafından ebeveynlerce gözlemlenen

yıkıcı davranış bozukluğu belirtilerini değerlendirmek üzere
geliştirilmiş bir ölçektir (CPRS-48) (15). Ölçeğin Türkçe çevirisi ve
geçerlilik çalışması yapılmıştır (17). 

2. Ebeveyn ve Aile İşlevleri ile İlgili Ölçekler
Sosyodemografik Form

Bu form annelere uygulanmak üzere hazırlanmış;  genelde aile
ile ilgili soruları içermekle birlikte özellikle aile içinde anne ve
çocuklara yönelik sözel ve fiziksel saldırıları soruşturma amaçlı
oluşturulmuştur.  Sosyodemografik form annelerle karşılıklı
görüşülerek doldurulmuştur

Genel Sağlık Anketi (GSA)
Genel sağlık anketi anksiyete ve depresyon gibi sık görülen

psikiyatrik belirtileri ölçen ve sağlık durumundaki  değişimlere
duyarlı kişinin kendini değerlendirmesine dayanan bir araçtır
(GHQ-12)(18).

12 ve 28 maddelik versiyonları bulunmaktadır. Bu çalışmada 12
maddelik formu kullanılmıştır. Formun Türkçede geçerlilik ve
güvenilirlik çalışması birinci basamak sağlık hizmetine başvuran
hastalarda yapılmıştır (19). 

McMaster Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) (20)
Bu ölçek aile işlevlerinin altı yönünü değerlendirmektedir,

ayrıca da bir aile işlevi genel değerlendirme puanı elde
edilmektedir. Maddeler aile üyesi tarafından dörtlü likert skalasında
puanlanmaktadır. Her iki ebeveynin puanlarının ortalaması aile
puanını oluşturmaktadır. İkiden yüksek puanlar, belirtilen alandaki
işlev bozukluğuna işaret etmektedir.  Türkçe formun geçerlilik ve
güvenirliği Bulut tarafından yapılmıştır (21).

İşlem:
Çalışmanın yapılması için Milli Eğitim Bakanlığından izin alınmış

ve araştırma okul yönetiminin işbirliği ile yürütülmüştür.  Örneklem
bölümünde belirtilen yöntemle araştırma grubu ve kontrol
gruplarının oluşturulmasından sonra çalışmada kullanılan ölçeklerle
ilgili eğitim almış Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi

Fakültesi öğrencileri tarafından görüşülerek ölçekler çocuklar ve
annelerine uygulanmıştır.  Bu görüşmede sosyodemografik form
görüşmeci tarafından doldurulmuş, diğer ölçekler sınıftaki
uygulama sırasında araştırmaya katılan öğrenciler tarafından
doldurulmuştur. Babalar tarafından doldurulması için GSA ve ADÖ
ölçekleri eve gönderilmiştir.  Daha sonra araştırmaya alınan
öğrencilerin anneleri okula davet edilmiş ve aynı şekilde onlarla da
görüşme yapılarak ölçeklerin doldurulması sağlanmıştır. Çalışmada
hem çocuklar hem de annelerinden yazılı onam alınmıştır. 

Veri toplama aşamasının tamamlanması sonrasında
araştırmacı tarafından öğretmenlerle ve annelerle bir dizi toplantı
yapılarak okuldaki şiddet sorunu ele alınmış ve çözüm yolları
üzerinde çalışılmıştır. Aynı şekilde şiddet kullanan ergenlerle de
toplantı yapılmış ve şiddet kullanmadan sorunlarını çözüme
ulaştırma yolları üzerinde birlikte çalışılmıştır. 

İstatistiksel Analiz
Araştırmanın verileri SPSS 10.0 istatistik paket programı

kullanılarak analiz edilmiştir. Kategorik değişkenlerin analizinde Ki-
kare testleri kullanılmıştır. Sürekli değişkenlerin karşılaştırmaları
Mann Whitney-U testi ile yapılmıştır.  Anlamlılık açısından p değeri
0.05 olarak kabul edilmiştir.  

Bulgular

Gerek araştırma grubunu gerekse kontrol grubunu oluşturan
öğrencilerin çoğunluğu anne babanın eğitim durumuna
bakıldığında düşük sosyo ekonomik düzeyli ailelerden gelmektedir..
%90.2 si çekirdek aile üyesidir. Ortalama kardeş sayısı 2,85 
(1-5 arası) olarak belirtilmiştir. Aileye ilişkin bu verilerde gruplar
arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.  Ebeveynlerin iş ve eğitim
durumları Tablo 1’de gösterilmiştir. Gruplar arasında anne ve
babaların iş ve eğitim durumları açısından farklılık yoktur. 

Çocuklara sorulan gelecek beklentisine ilişkin sorularda %19,5
kesinlikle üniversite mezunu olacağına inandığını, %43,9 "büyük
ihtimal" üniversite mezunu olacağını; %12,2 "büyük ihtimal"
üniversite mezunu olamayacağını, %24,4 ise kesinlikle üniversite
mezunu olamayacağına inandığını söylemişlerdir. Bu sorulara
verilen yanıtlar açısından araştırma ve kontrol grupları arasında
fark bulunmamıştır. 

Tablo 1. Araştırmaya alınan öğrencilerin sosyodemografik  özellikleri

Anne Baba 

Yaş (ort.,min-max) 37,9 (29-50) 41,7 (32-56)

Eğitim düzeyi  (%)
Eğitimi yok 17,1 9,8
İlkokul mezunu 58,8 48,8
Ortaokul mezunu  19,8 26,8
Lise mezunu 2,4 12,2
Universite mezunu 2,4 2,4
Meslek (%)
Ev hanımı 90,2 -
Memur 7,3 31,7
İşçi 2,4 34,1
Emekli - 16,6
Esnaf - 7,3
İşsiz - 12,2
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Araştırma grubundaki öğrencilerin %36,4'ü kontrol grubundaki
öğrencilerin %21,1'i yaşamlarında en az bir kez trafik kazası
geçirdiklerini bildirmişlerdir. Araştırma grubunun %77,3’ü, kontrol
grubunun %68,4'ü boş zamanlarında sokakta olduklarını belirtmiştir.
Trafik kazası ve boş zaman geçirme aktiviteleri açısından araştırma
ve kontroller arasında fark bulunmamıştır. 

Okulda şiddet kullanan ve kullanmayan gruplar, sosyodemografik
özellikler bakımından karşılaştırıldığında sadece  şiddet kullanan
grubun daha fazla oranda yarım zamanlı işlerde veya yaz tatillerinde
çalıştığı ve daha yüksek alkol kullanım oranlarına sahip olduğu
bulunmuştur (Tablo 2).Şiddet kullanan grubun not ortalaması daha
düşüktür, bu grupta okuldan kaçma oranı daha yüksektir, ödevini
yapmadan okula gelme oranı daha yüksektir. Buna karşılık şiddet
kullanan grup kullanmayan gruba göre daha fazla sayıda arkadaşı
olduğunu belirtmiştir (Tablo 3). Her iki grupta da evde fiziksel şiddete
maruz kalma oranı oldukça yüksektir. Fiziksel şiddet; dayak, itme,
tokat atma gibi şekillerde olabilmektedir. Şiddet uygulayan kişi
çoğunlukla "baba" olarak bildirilmiştir. Her iki grubun günlük yaşam
içinde karşılaştığı şiddete ilişkin deneyimleri Tablo 4’de verilmiştir.

Başkalarına karşı fiziksel şiddet uygulamaya ilişkin olarak,
araştırma grubu, kontrol grubuna oranla daha sık kavga ettiğini,
arkadaşlarına zorbalık uyguladığını bildirmekle birlikte  aynı
zamanda daha sıklıkla da zorbalığa maruz kaldığını
bildirmektedir.  Her iki grupta da çocukların yaklaşık yüzde ellisi
insanların bir kesici alet veya silah kullandığı kavgalara şahit
olduklarını bildirmişlerdir. Kontrol grubunda bir kişi, araştırma

Tablo 2. Araştırma ve kontrol grubunun özellikleri.  

Araştırma Kontrol İstatistik,
(n=22) (n=19) p değeri

Yaş (ort) 14,3 13,2 Z:2,3, p=0,02

Sınıf (%)
6.: 13,6 36,8 χ2: 3,1
7.: 50 31,6 p:0,2
8.: 36,4 31,6

Psikiyatrik başvuru (%) 13,6 0 χ2: 2,7, p=0,09

Trafik kazası geçirme (%) 36,4 21,1 χ2: 1,15, p=0,3

Ameliyat geçirme (%) 27,3 15,8 χ2: 0,78, p=0,5

Yaz tatillerinde çalışma (%) 59,1 26,3 χ2: 4,4 p=0,05

Spor yapan (%) 9,1 31,6 χ2: 3,2, p=0,07

Boş zamanı sokakta geçiren (%) 77,3 68,4 χ2: 0,4, p=0,7

Alkol kullanımı (%) 40,9 10,5 χ2: 4,7, p=0,02

Sigara kullanımı (%) 27,3 15,8 χ2: 0,7, p=0,4

Tablo 3. Okul Yaşamı

Araştırma Kontrol İstatistik, p değeri

Ders notu ortalaması(ort.) 4,6 3,37 Z: 1,8, p: 0,04

Okula gitmediği gün sayısı(ort.) 8,5 gün 6,8 gün Z:0,9, p: 0,34

Okulda yakın arkadaş sayısı(ort.) 5,4 3,1 Z: 2,1, p:,0,03

Ödev yapmama:  (%)
Hiçbir zaman 4,8 12,2
Ayda birden az 12,1 17,1 χ2: 9.3
Ayda birden fazla 24,4 17,1 p:0,05
Haftada birden fazla 12,2 0

Okuldan kaçma: (%)
Hiçbir zaman: 31,8 63,2 χ2: 8,2
Nadiren: 27,3 31,6 p: 0,08
Sıklıkla: 31,8 5,3
Çok sık: 9,1

Üniversite mezunu olacağını 
düşünenlerin oranı (%):
Mutlaka 9,1 31,6 χ2: 4,4
Büyük olasılık evet: 50,0 36,8 p:0,21
Büyük olasılık hayır: 9,1 15,8
Mümkün değil: 31,8 15,8

Tablo 4. Araştırma ve kontrol grubunun şiddete ilişkin yaşantıları 

Araştırma Kontrol ki-kare,
(%) (%) p değeri

Evde fiziksel şiddet görenler 68,2 57,9 5,5, p=0,5

Okulda başkalarına karşı 
şiddet kullananlar 81,8 42,1 6,9, p=0,008

Okulda zorbalığa maruz kalanlar 81,8 57,9 6,5, p=0,08

Okulda zorbalık yapanl 68,2 31,6 5,4, p=0,02

Silahlı şiddete şahit olmuş veya 
kendisine karşı silah ya da bıçak 
kullanılmış olanlar 50 43,1 0,97, p=0,3

Tablo 5. Araştırma ve Kontrol Gruplarının ÇDÖ, Benlik saygısı ve
Benlik Algısı Profili Puanlarının karşılaştırılması (t-testi)

Ortalama puan Araştırma Kontrol Z ve p değeri

Conner’s  Öğretmen Ölçeği 74,8 46,0 3,5, p=0,00

Conner’s Ebeveyn Ölçeği 79,4 79,1 1,0, p=0,3

ÇDÖ 13,8 18,2 0,2, p=0,8

Rosenberg Benlik-Saygısı 1,85 2,0 0,11, p=0,9

SPP: Okul başarısı 2,37 2,81 2,0, p=0,04

SPP:Sosyal kabul 2,64 2,85 1,7, p=0,8

SPP: Atletik Yeterlilik 2,54 2,75 1,0, p=0,2

SPP: Fiziksel görünüm 2,69 2,62 0,6, p=,0,5

SPP: İş yeterliliği 2,68 2,77 0,4, p=0,7

SPP: Davranışsal ilişki 2,91 2,83 0,3, p=0,8

SPP:Benlik değeri 2,81 2,95 0,5, p=0,6

SPP: Yakın arkadaşlıklar 2,78 2,86 0,1, p=0,1

SPP: Romantik çekicilik 2,74 2,60 0,9, p=0,3

ÇDÖ: Çocuk Depresyon Ölçeği; SPP: Benlik algısı profili alt ölçekleri
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grubunda ise beş kişi kendisi bir silah veya kesici aletle tehdit
edildiğini bildirmiş; araştırma grubundakilerden bir kişi ise
kendisinin silah kullandığını bildirmiştir. 

Tablo  5 de görüldüğü gibi kontrol grubundaki ortalama depresif
belirti düzeyi okulda şiddet kullanan gruptan daha yüksektir, ancak
aradaki fark istatistiksel anlamlılık göstermemektedir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Her çocuk için hem anne hem de öğretmenler tarafından

Conners ölçekleri doldurulmuştur. Annelerin doldurdukları ölçekte
iki grup arasında farklılık görülmezken öğretmenlerin doldurduğu
ölçeklerde gruplar arasında anlamlı fark görülmüştür. 

Aile Özellikleri (Tablo 5).
Çocuklarla yapılan görüşmelerde okulda şiddet kullanan

çocukların %68,2’si ve kontrol grubunun %57,9’u evde şiddete maruz
kaldıklarını, bunun genelde ceza olarak gerçekleştiğini, şiddetin
genelde babalar tarafından uygulandığını bildirmişlerdir. İki grup
arasında yüzdeler açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. 

Annelerle görüşülerek doldurulan forma göre;  şiddet
kullanan gruptaki çocukların annelerinin %33,3’ü, kontrol
grubundaki çocukların annelerinin %16,7’si evde kocaları
tarafından tokat atma, vurma ya da daha ciddi dövme şeklinde
fiziksel şiddete maruz kaldıklarını bildirmişlerdir. Hepsi şiddetin
çocukların gözü önünde meydana geldiğini belirtmiştir.
Araştırma grubundaki çocukların annelerinin %36,4’ü, kontrol
grubundaki çocukların annelerinin %27,8’i eşlerinin hakaret ve
tehditlerine maruz kaldıklarını ve bu durumların da çocukların
gözü önünde gerçekleştiğini belirtimştir.  İki grupta belirtilen
şiddet olayları sayısal olarak karşılaştırıldığında iki grup arasında
evde şiddet olayları açısından istatistiksel anlamlı fark
görülmemiştir. 

Annelerin ve babaların GSA ölçeği ile değerlendirilen ruhsal
belirti düzeyi ve Aile İşlevleri ölçeği ile değerlendirilen puanları
Tablo 4'de gösterilmiştir. GSA ölçeği puanlarına göre şiddet
kullanan grubun annelerinin %63,6'sı, kontrol grubu annelerin
%47,4’ü, GSA da psikiyatrik soruna işaret eden kesme noktasının
üstünde kalmıştır. İki grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır 
(Ki-kare: 1,09, p=0,35).

Aile İşlevleri
Aile işlevleri ölçeğine göre iki grup karşılaştırıldığında, ölçeğin:

ailede roller, duygusal tepkililik, genel işlevler alanlarında şiddet
kullanan çocukların ailelerinin işlev düzeyinin daha düşük olduğu
ortaya çıkmıştır. 

Tartışma

Bu çalışmanın amacı büyük şehir sınırlarında bir ilköğretim
okulunda okuyan bir grup ergenin gündelik yaşamında şiddetin
rolünü mercek altına almaktır.  Çalışmanın bulguları okulda şiddet
kullanan ergenlerin kullanmayanlara göre benlik saygısının düşük,
kendilik algısının daha olumsuz olacağı yönündeki hipotezimizi
desteklememiştir. Tam tersine şiddet kullanan grup kontrol grubuna
göre daha çok sayıda arkadaşı olan ve okulda akademik açıdan
başarısız olsa da kendilerini kontrol grubundan farklı algılamayan,
istatistiksel anlamlılığa ulaşmasa da daha az depresif belirti
gösterme eğilimi olan bir grup olarak karşımıza çıkmıştır.
Öğretmenler okulda şiddet kullandıklarını ve arkadaşlarına zorbalık
uyguladıklarını, dikkat eksikliği hiperaktivite belirtileri
gösterdiklerini bildirirken, anneleri tarafından çocuklarla ilgili
olarak bir probleme işaret edilmemiş olması dikkat çekicidir. Bu
durumun nedeni aile işlevlerinın yetersizliği ve ailelerde şiddet
kullanımının yaygın oluşu ile açıklanabilir. Bu çalışma şiddet
kullanmanın doğal olduğu ortamlarda okulda şiddetin de çocuklar
tarafından doğal kabul edildiğini, hatta akran grubu içinde daha
popüler olmaya ve güçlü algılanmaya yol açabileceğini, benlik
saygısını yükselten bir faktör olabileceğini düşündürmektedir.. 

Benlik algısı ile ilgili çalışmalarda ergenlerin bir psikiyatrik
sorunları olduğunda benlik algılarının olumsuz etkilendiği
gösterilmiştir. Özbay ve arkadaşlarının çalışmasında (12) psikiyatri
kliniğine başvuran ergenlerin özellikle sosyal kabul ve kendine değer
verme ile ilgili olarak kendilerini daha olumsuz algıladıkları
gösterilmiştir. Hastahanede yatan, depresyon, anksiyete ve
konversiyon bozukluğu tanısı almış bir grup ergenle yaptıkları
çalışmada Evans ve arkadaşları (22) hastaların okul başarısı, iş
yeterliliği, yakın arkadaşlıklar ve genel benlik değeri alanlarında
kendilerini daha olumsuz algıladıklarını bulmuşlardır. Piko ve
arkadaşlarının (23) Amerikalı ve Macar dışayönelim davranış
problemleri gösteren ergenleri karşılaştırdıkları çalışmada ise
yüksek benlik saygısının dışayönelim problemlerini azaltmadığını,
tam tersine ergen antisosyal davranışları açısından risk faktörü
olarak kabul edilebileceği gösterilmiştir. Bu bulgu bizim
araştırmamızın bulguları ile örtüşmektedir. Bizim çalışmamızda da
şiddet kullanan grup benlik algısı ve benlik değeri açısından şiddet
kullanmayan gruba göre bir fark göstermemiş, daha çok arkadaşı
olan, daha az depresif belirti gösteren bir grup olarak ortaya çıkmıştır.
Çalışmamızda ele alınan okulda şiddet kullanan grup kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında yalnızca okul başarısı açısından kendisini daha
olumsuz algılamakta, bunun dışında kendisi ile ilgili genel bir
olumsuzluk algısı yaşamamaktadır. Okul başarısızlığı,  bu grubun
öğretmenler tarafından daha çok dikkat eksikliği hiperaktivite
bellirtileri gösteren bir grup olarak bildirilmesi ile de uyumlu bir
sonuçtur. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun okul işlevselliği
alanındaki yaşam kalitesi algısını bozduğu Yıldız ve arkadaşlarının
çalışmasında da gösterilmiştir (24).  Ancak bu araştırmada DEHB'li
çocukların ebeveynleri tarafından psikososyal sağlığın genel olarak

Tablo 6. Araştırma ve Kontrol Gruplarının Anne ve Babaların GSA,
ADÖ alt ölçekleri ve Genel Aile İşlevleri Puanlarının karşılaştırılması 

Ortalama Araştırma Kontrol Z ve p değeri

Anne GSA 19,4 20,5 0 2, p=0,9

Baba GSA 18,4 20,3 0,3, p=0,8

ADÖ:Problem Çözme 1,7 1,7 0,1, p=0,9

ADÖ:İletişim 2,2 1,9 1,4, p=0,1

ADÖ:Roller 2,3 1,9 2,1, p=0,03

ADÖ:Duygusal tepkililik 2,3 1,7 2,5, p=0,01

ADÖ:Duygusal Katılım 2,0 2,4 1.3, p=0,2

ADÖ:Davranış Kontrolü 2,2 1,8 1,6, p=0,1

ADÖ:Genel işlevler 2,1 1,5 1,9, p=0,05

GSA: Genel Sağlık Anketi;  ADÖ:Aile Değerlendirme Ölçeği Alt Ölçekleri
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bozulduğu ifade edilmişken bizim araştırmamızda ergenlerin kendi
ifadelerine dayanarak ulaşılan bulgularda okul başarısı dışındaki
alanlarda bir farklılık görülmemiştir. Bu bulgular ergenlerde olumsuz
benlik algısının daha çok depresyon, anksiyete gibi içevurum
problemlerine eşlik ettiğini, dışavurum problemleriyle daha az
oranda birliktelik gösterdiğini düşündürmektedir.  Özellikle şiddetin
normal kabul edildiği bir toplumda şiddete başvurmak ergenlerin
kendilerini daha olgun hissetmelerini sağlıyor bile olabilir. Bu bulgu
şiddet uygulamanın altında yatan faktörler arasında kültürlerarası
farklılıklar olabileceğini düşündürmektedir.  Belçika, ABD ve
Rusya'da Vermeiren ve arkadaşları (25) tarafından yapılan
kültürlerarası bir çalışmada, Rus ergenlerde depresyon ve antisosyal
davranışlar arasında bir ilişki bulunmazken diğer iki ülkede ilişkili
bulunmuştur.  Cooley-Quille ve arkadaşları'da (26) bu konuya dikkat
çekerek ergenlerde,  toplumda yüksek düzeyde şiddete maruz
kalmanın depresyon gibi içeyönelim sorunlardan çok dışayönelim
problemleri ile ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Yazarlar toplumda
şiddete maruz kalmanın davranış problemlerine neden olduğunu ileri
sürerek bu davranışın şahit olarak öğrenme ile ilişkili olduğu
görüşünü ileri sürmektedirler. 

Çalışmamızda aile işlevleri iki grup arasındaki en belirgin fark
olmuştur. Aile içi şiddet her iki grupta da yüksek düzeyde olduğundan
iki grup arasında evde şiddetin varlığı bakımından istatistiksel anlamlı
fark bulunmasa da araştırma grubunun annelerinin daha sıklıkla evde
şiddet gördüğü söylenebilir. Aile işlevleri ölçeğinde de  şiddet
kullanan çocukların ailelerinin duygusal tepkililik, ailede roller ve
genel işlevler açısından daha olumsuz bulunması, bu ailelerde
ihmalin de yaygın olabileceğini düşündürmektedir. Benzer
çalışmalarda da erkekler için aile içi şiddetin varlığının dışayönelim
davranış problemleri açısından tek başına risk faktörü oluşturmadığı
(27) bulunmuştur. Moses (6) kızların ve erkeklerin aile içi şiddetten
farklı etkilendiğini belirtmiştir.  Aile içi şiddetin olduğu ailelerde kızlar
erkeklere göre daha yüksek düzeyde anksiyete ve depresyon belirtisi
göstermektedirler. Bu yazara göre şiddete şahit olmak ve yaşamak
erkek ergenler için daha fazla problem yaratmakta ve bir erkek olarak
yeterlilik duygusu geliştirmelerini engellemektedir.  Bu yaklaşım bizim
bulgularımız ile uyuşmamaktadır. 

Bu çalışma okullardaki şiddet probleminin yalnızca ergenlerin
değil daha çok içinde yaşadıkları yüksek riskli çevrenin, aile içi
şiddetin ve çocuğun öğrenme problemlerinin bir sonucu
olabileceğini düşündürmektedir. Türnüklü ve Şahin (28) 13-14 yaş
ergenlerle yaptıkları çalışmada Türkiye'deki ergenlerin kişilerarası
ilişkilerde çatışma çözme stratejileri ve taktiklerinin daha sıklıkla
fiziksel şiddet, küfretme, alay etme ve isim takma gibi davranışları
içerdiğini bulmuşlardır.  

Örneklem sayısının kısıtlılığı ve çalışmanın tek bir okulda
yürütülmüş olması bu çalışma sonuçlarının genel popülasyona
yaygınlaştırılmasını engellemektedir. Ancak araştırmanın hem
çocuklar hem de anneleriyle birebir görüşülerek yapılmış olması,
yalnızca kendini değerlendiren ölçek sonuçlarına dayandırılmaması,
özellikle aile içi şiddet gibi kişinin kendi doldurduğu  anketlerle yeterli
bilgi alınamayan bir konuda karşılıklı görüşme yapılmış olması
araştırmanın güvenilirliğini arttırmaktadır. Özellikle aile içi şiddetin
yaygın olduğu, okullardaki şiddetin kaygı uyandırıcı düzeylere ulaştığı
ülkemizde şiddetin nedenlerini anlamaya ve engellemeye yönelik
daha geniş örneklemli çalışmalara gereksinim vardır.
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