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Amaç: Okuldaki akran istismarı ve fiziksel şiddet üzerinde daha fazla 
durulurken, okul ekibinden kaynaklanan şiddet veya duygusal şiddet 
daha az ele alınan konulardır. Bu çalışmada öğrencilerin okul ortamında 
maruz kaldıkları duygusal ve fiziksel şiddetle ilgili değişkenlerin araştırıl-
ması amaçlanmıştır.

Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı tipteki bu çalışma İzmir ili Konak ilçesinde-
ki ilköğretim okullarının beşinci sınıfında okuyan 434 öğrenciye anket 
uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın araştırmacıları tarafından 
hazırlanan anket formu çocuk ve ailenin sosyodemografik özelliklerini, 
çocuğun yetiştiği yer, aile geliri, karnedeki not ortalaması ve son bir yıl 
içinde öğretmenlerinden, ebeveynlerinden ve akranlarından gördükleri 
duygusal ve fiziksel şiddeti araştıran sorulardan oluşmaktadır. Verilerin 
istatistiksel analizinde ki-kare testi, Mann-Whitney U testi ve lojistik 
regresyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışma grubu 214 (%49,3) kız ve 220 (%50,7) erkek öğ-
renciden oluşmaktadır. Öğrencilerin %59,4’ü öğretmenlerden, %52,8’i 
ebeveynlerden ve %61,8’i okuldaki çocuklardan en az bir tür duygusal 
şiddete maruz kaldığını ve %42,9’u öğretmenlerden, %33,6’sı ebevey-
nlerden ve %24,9’u okuldaki çocuklardan en az bir tür fiziksel şiddete 
maruz kaldığını bildirmiştir. Başka bir çocuğun dövülmesi ile karşılaşma 

%53 ve bunu televizyonda/sinemada izleme %52,8 oranında bildiril-
miştir. En az bir tür şiddet maruziyeti göz önüne alındığında; kadın öğ-
retmenlerden, erkek öğretmenlerden ve babadan duygusal ve fiziksel 
şiddet ile okuldaki çocuklardan fiziksel şiddet gören öğrencilerde erkek 
cinsiyeti anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur. Öğretmenlerin uyguladığı 
duygusal ve fiziksel şiddete maruz kalma ile ilişkili etkenlerin lojistik reg-
resyon analizi ile değerlendirilmesi sonucunda; öğretmenlerden duy-
gusal şiddet için öğretmenlerden fiziksel şiddet, okuldaki çocuklardan 
duygusal şiddet ve ebeveynlerden duygusal şiddet görmenin; öğret-
menlerden fiziksel şiddet için ise erkek cinsiyeti, okuldaki çocuklardan 
fiziksel şiddet ve öğretmenlerden duygusal şiddet görmenin öngörücü 
olabileceği saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada, öğrencilerin maruz kaldıkları öğretmen, ebeveyn 
ve okuldaki çocuklar gibi farklı kişiler tarafından uygulanan ve farklı tür-
lerdeki şiddetin bir arada bulunma eğiliminin saptanması, şiddet maru-
ziyeti açısından ortak risk etkenlerinin olabileceğini düşündürmektedir. 
Bu çalışmada saptanan risk etkenleri, şiddeti önleyici girişimlerin plan-
lanmasında yol gösterici olabilir.  

Anahtar kelimeler: Duygusal şiddet, fiziksel şiddet, öğretmen, öğrenci

ÖZ

Introduction: While peer abuse or physical violence in school is em-
phasized more, the physical and emotional violence caused by school 
staff has been emphasized less. The purpose of this study was to in-
vestigate the variables related to emotional and physical violence that 
students are exposed to in the school environment.

Methods: This cross-sectional and descriptive study was conducted by 
applying a questionnaire to 434 fifth-grade students receiving educa-
tion in the primary schools in Konak district of Izmir province. Being 
prepared by the researchers of this study, the questionnaire consisted 
of questions about the socio-demographic features of the child and 
the family, the place where the child has been raised, family income, 
average grade, and the emotional and physical violence of teachers, 
parents, and peers s/he has been exposed to within the last year. The 
Chi-square test, Mann-Whitney U test, and logistic regression analysis 
were used for statistical analyses.

Results: The study group consisted of 214 (49.3%) female and 220 
(50.7%) male students. Students reported that they were exposed to 
at least one type of emotional violence from 59.4% of teachers, 52.8% 
of parents, and 61.8% of children at school; they were exposed to at 
least one type of physical violence from 42.9% of teachers, 33.6% of 

parents, and 24.9% of children at school. While the rate of encoun-
tering with the beating of another child was 53%, the rate of watching 
this in television/cinema was 52.8%. Regarding exposure to at least one 
type of violence, males were found to be significantly more exposed to 
emotional and physical violence from male teachers, female teachers, 
and fathers and physical violence from children at school. The factors 
regarding the exposure to emotional and physical violence by teachers 
were evaluated using logistic regression analysis, and it was determined 
that the physical violence from teachers, emotional violence from chil-
dren in school, and emotional violence from parents could predict the 
emotional violence from teachers. For males, physical violence from 
children in school and emotional violence from teachers could predict 
the physical violence from teachers. 

Conclusion: In this study, the determination of the tendency of to-
getherness of different types of violence applied to students from 
different people groups like teachers, parents, and children in school 
makes us think about the possibility of common risk factors in terms of 
violence exposure. The risk factors determined in this study may guide 
us in planning protective interventions aimed at violence. 
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GİRİŞ
Başkalarının üzerinde güç ve denetim sağlamayı amaçlayan tüm şiddet veya 
istismar davranışları, toplumdaki eşitsizliklere dayanır. Çocuklara yönelik 
şiddeti uygulayanlar ile kurbanları arasında da bir güç dengesizliği vardır. 
Çocukların fiziksel, cinsel, duygusal, psikolojik, manevi, kültürel veya sözel 
olarak maruz kalabildikleri şiddet, bir kez olabildiği gibi aylarca veya yıllarca 
da sürebilmektedir (1). Duygusal istismar, duygusal kötü muamele, psiko-
lojik şiddet veya sözel istismar terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanıla-
bilirken (2), fiziksel istismarın fiziksel cezadan ayrımı da net değildir (3). 
Fiziksel istismar, yaralamaya yol açabilen veya yaralama niyetiyle yapılan ey-
lemler olarak; fiziksel ceza ise çocuğun hatalı davranışlarını kontrol etmek 
veya düzeltmek için, yaralama değil, acı verme niyetiyle uygulanan eylemler 
olarak tanımlanmaktadır  (3). Bazı çocuk koruma servislerinin bu konuda 
uyguladıkları “24 saat” kuralı, 24 saatten sonra iz hala duruyorsa, fiziksel 
ceza sınırının aşılarak fiziksel istismara geçildiğini belirtmektedir (4). Araş-
tırmalarda, çocuğa yönelik istismarın duygusal boyutundan daha çok cinsel 
ve fiziksel boyutlarının ele alındığı dikkati çekmektedir (5).

Aile üyelerinden, öğretmenlerinden veya akranlarından gördükleri şiddet, 
çocukların duygusal ve fiziksel sağlıklarına zarar vermektedir (6). Bağırma, 
kaba ve sert tutum, acımasızca eleştirme, kişiliğini aşağılama gibi duygusal 
şiddet davranışları, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimlerini tehlikeye dü-
şürmektedir (7). Boylamsal çalışmaları değerlendiren yakın tarihli bir me-
taanalizde, şaplak ve bedensel ceza uygulanması ile uzun vadede içe yöne-
lim sorunları, dışa yönelim sorunları ve düşük bilişsel performans arasında 
önemsiz-küçük, ama genelde anlamlı ilişki olduğu bildirilmiştir (8). 

Çoğu kez yakın aile ortamında olan istismar, aile dışı çevrede de olabilmek-
tedir. Çocukların okul ortamında öğretmenlerinden istismara uğramaları-
nın sık görülmesine karşın, bu konuda araştırmalar azdır (7). Okulda şid-
det, çocukların yaşadıkları en önemli sosyal sorunlar arasında sayılmaktadır. 
Okulda şiddetin akran istismarı boyutu üzerinde daha fazla durulurken, 
okul ekibinden kaynaklanan şiddet daha az ele alınmıştır (9). Çocuklar okul 
ekibinden duygusal, fiziksel ve cinsel kötü muamele görebilmektedirler 
(10). Okulda disiplin ve davranış değiştirme amacıyla uygulanan bedensel 
ceza, ABD ve İngiltere gibi bazı gelişmiş ülkelerde bile hala izin verilen bir 
yöntemdir (11). Bedensel cezanın tüm ortamlarda yasaklanmasını, ilk ola-
rak 1979’da İsveç benimsemiştir. Günümüzde bu yasağı benimseyen 46 
ülke arasında, Türkiye bulunmamaktadır (12).  

Okulda fiziksel ve duygusal şiddeti değerlendiren araştırmalarda; yaş, cinsi-
yet, sınıf/okul/öğretmen özellikleri, dini/kültürel etkenler, azınlık grubundan 
olma gibi aile özellikleriyle ilgili değişkenlerin etkili olduğu belirtilmektedir 
(9). Çoğu kez evde karşılaşılan ve okulda sürdürülen bedensel cezanın ço-
cuğun saldırganlığını arttırarak bir şiddet döngüsü oluşturduğu bildirilmek-
tedir (11). Çocuğun saldırganlığında, annenin istismarının babanınkinden 
daha önemli rol oynayabileceği belirtilmektedir. Bu durum, çocuğun başlıca 
bakım vereni olan annesinden daha çok kötü muameleye maruz kalmasıyla 
ve çocuk için annesinin, çocukluktan erken yetişkinliğe kadar başlıca duy-
gusal destek kaynağı olan birincil bağlanma figürü olmasıyla açıklanmaktadır  
(13). 

Çocuğun okul ekibinden gördüğü şiddet uzun süreli olumsuz etkilere yol 
açabilmektedir (9). Okulda ne kadar bedensel ceza kullanılırsa, o kadar 
öğrenci şiddeti ve cinayet olduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır 
(11). Öğretmenlerin saldırgan davranışlarını sosyal etkileme ve çatışma çö-
zümü için meşru yollar olarak gören öğrenciler, bunları “sosyal öğrenme” 
yoluyla içselleştirebilirler (9). Öğretmenler ve okul ekibinin çocuğun psiko-
lojik ve sosyal becerilerinin gelişiminde önemli etkileri vardır. Çatışma çöz-
me becerileri, empati ve başkalarına saygı gibi özelliklerin kazanılmasında 
öğretmenler çok önemli modeller olurken (10), akranlar da davranışlarıyla 

model olmaktadır (14). Öğretmenlerin kötü muamelesi öğretmen-öğrenci 
ilişkilerini de etkilemektedir; öğretmenine saygı duymak yerine korkmayı 
öğrenen çocuk için öğretmen kaçınılacak veya uzak durulacak biri haline 
gelebilmektedir (9). Onları korumakla, desteklemekle ve yardım etmekle 
görevli olan kimselerin şiddetine maruz kalma veya tanık olma (9,11), ço-
cuklarda korku, öfke, saldırganlık, düşük benlik saygısı, güvensizlik, iletişim 
sorunları, otoriteyi sevmeme, akran ilişki sorunları ve öğrenme sorunlarına 
yol açarak gelişimi etkileyebilmekte ve uyku sorunları, okul fobisi, depres-
yon, anksiyete gibi ruhsal bozukluklara neden olabilmektedir (11). 

Öğretmenlerden öğrencilere yönelik şiddet üzerine dünyada ve ülkemizde 
çok az araştırma yapılmıştır (15). Öğrencilerin maruz kaldıkları duygusal ve 
fiziksel şiddetin yaygınlığının ve şiddet riski yüksek olan grupların saptanma-
sı, şiddeti önlemeye yönelik politikalar geliştirilmesinde önemlidir (9). Farklı 
kültürlerde çocuk hakları, öğretmenlere verilen önem ve farklı cinsiyetlere 
bakış açısından değişen yaklaşımlar bulunduğundan (9), ülkemizdeki duru-
mun belirlenmesine yönelik araştırmalara gereksinim vardır. Ülkemizde 
okulda fiziksel şiddet gündemde daha fazla yer bulabilirken (15), değerlen-
dirilmesi daha güç olan ve çocuğun ruhsal gelişiminde önemli etkileri olan 
duygusal şiddetin daha az ele alındığı dikkati çekmektedir. Bu çalışmada, 
öğrencilerin okul ortamında maruz kaldıkları duygusal ve fiziksel şiddetle 
ilgili değişkenlerin araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Kesitsel, tanımlayıcı tipteki bu çalışma İzmir ili Konak ilçesindeki ilköğretim 
okullarının beşinci sınıf öğrencilerine anket uygulanarak gerçekleştirilmiş-
tir. Bu alandaki araştırmalarda kullanılan ISPCAN Child Abuse Screening 
Tool-Children’s Institutional Version gibi gereçlerin Türkçe uyarlaması bu-
lunmadığından ve literatürde araştırmacılar tarafından hazırlanan gereçler 
yaygın olarak kullanıldığından, bu çalışmada araştırmacıların hazırladığı an-
ket formu uygulanmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu 
çocuk ve ailesinin sosyodemografik özelliklerini, çocuğun yetiştiği yer, aile 
geliri, karnedeki ilk dönem not ortalaması (karne notu) ve son bir yıl için-
de maruz kaldığı veya tanık olduğu duygusal ve fiziksel şiddeti araştıran 
sorulardan oluşmaktadır. Anketteki sorular, bu alandaki literatüre dayana-
rak hazırlanmış ve sosyal açıdan uygun bir anlatımla düzenlenmiştir. Kadın  
veya erkek öğretmenlerin ve anne veya babaların öğrencilere uyguladıkları 
duygusal şiddet (bağırıp çağırma, korkutma, ayrım yapma, küçük düşürme, 
arkadaşlarıyla kıyaslayıp yetersiz bulma, alay etme veya dalga geçme, iste-
mediği halde lakap veya isim takma) ve fiziksel şiddet (kulak çekme, cetvel, 
sopa vb. ile vurma, dövme, bir yere kapatma veya dışarı atma, bir şey fırlat-
ma) davranışları ile okuldaki çocukların uyguladıkları duygusal şiddet (alay 
etme veya dalga geçme, istemediği halde lakap veya isim takma, korkutma, 
istemediği hareketleri yapmaya zorlama) ve fiziksel şiddet (dayak, eşya veya 
parasını zorla alma, bıçak veya silahla tehdit) davranışları değerlendirilmiştir. 
Öğretmenlerin, ebeveynlerin ve okuldaki çocukların uyguladığı en az bir 
tür duygusal veya fiziksel şiddete maruz kalma ile ilişkili olabilecek öğrenci-
lerin bireysel ve ailesel özellikleri araştırılmıştır.

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen bir proje (Proje No: 
2003K120360) kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma için gereken ku-
rumsal onay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü izni alınmıştır. Tüm çalışma süreci 
Helsinki Bildirgesi ilkelerine uygun olarak yürütülmüştür. 

Çalışmaya alınacak öğrenci sayısı Epi İnfo 2002 programında, görülme 
sıklığı %50 alınarak %5 sapma ile %95 güven aralığında hesaplandığında, 
373 olarak bulunmuştur. Çalışmaya %10 yedek alındığında 410 öğrenciye 
ulaşılması planlanmıştır. Çalışmanın yapıldığı eğitim yılında Konak ilçesinde, 
İzmir nüfusunun üçte birinden fazlasını oluşturan 782309 kişi yaşamaktadır 
(16); Konak ilçesindeki 125 ilköğretim okulunda toplam 110724 (105887’si 
resmi (%95,6), 4837’si özel (%4,4) okullarda) öğrenci ve beşinci sınıfta 

Aras ve ark. Öğrencilerin Maruz Kaldıkları Şiddet Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 303-310

304



13311 öğrenci bulunmaktadır.  Her okuldan bir sınıf küme kabul edilerek 
çalışmaya alınmıştır. Sınıflarda ortalama 28 öğrenci olduğu varsayılarak 15 
(14 resmi, 1 özel) okul seçilmiştir. Çalışmaya alınan okullar ve sınıflar basit 
rastgele sayılar tablosuna göre belirlenmiştir. Araştırmacılar, çalışmaya alı-
nan sınıfların uygun olan ders saatlerinde, 2006 Nisan ayında, anket uygu-
lamasını gerçekleştirmişlerdir. Uygulama öncesinde, öğrencilere çalışmanın 
amacı açıklanmış ve çalışmaya katılmayı kabul edip etmedikleri sorulmuştur. 
Veri toplama sırasında çalışmaya alınan sınıflarda bulunan tüm öğrenciler 
çalışmaya katılmaya gönüllü olmuşlardır. Uygulama öncesinde anketin nasıl 
yanıtlanacağına ilişkin öğrenciler bilgilendirilmiş, uygulama sırasında anlaya-
madıkları sorular açıklanmıştır. Uygulama sırasında öğretmenlerin sınıfta 
olmaması sağlanmıştır. Öğrencilerin öğretmenlere ilişkin soruları yanıtlar-
ken okulda karşılaştıkları tüm öğretmenlerin davranışlarını dikkate almaları 
istenmiştir. Çoğu maddesi doldurulmayan 9 anket formu değerlendirme 
dışı bırakılmış, kalan 434 öğrencinin verileri değerlendirilmiştir. Böylece, 
hedeflenen öğrenci sayısının yaklaşık %106’sına ulaşılmıştır.

İstatistiksel Analiz
Kaydedilen verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for the Social Scien-
ces Inc; Chicago, IL, ABD) 11,0 paket programı kullanılmıştır. Gruplar arasın-
da, sıklıklar Yates düzeltmeli ki-kare testi uygulanarak, ortancalar ise Mann- 
Whitney U testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Öğretmenlerden duygusal 
ve fiziksel şiddet görmenin öngörücü değişkenleri ikili lojistik regresyon 
modeli kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu modelde bağımsız değişkenler, 
tek değişkenli analizde anlamlı bulunan değişkenlerden seçilmiştir. Kardeş 
sayısı, aylık gelir, karne notu sayısal değişkenler olarak modele dâhil edil-
miştir. Cinsiyet (erkek=1), anne ve baba eğitimi (ilköğretim/daha düşük 
eğitim=1), öğretmenlerden/ebeveynlerden/okuldaki çocuklardan duygusal 
şiddet görme (var=1) öğretmenlerden/ebeveynlerden/okuldaki çocuk-
lardan fiziksel şiddet görme (var=1) ikili değişkenler olarak modele dâhil 
edilmiştir. Tüm analizlerde 0,05’ten küçük p değerleri istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edilmiştir.  

BULGULAR
Çalışma grubundaki 434 öğrencinin 22’si (%5) özel okulda okumaktadır. 
Öğrencilerin 7’si (%1,6) sınıfta kalmış olduğunu ve 84’ü (%19,4) (63’ü il/ilçe 
merkezinden, 21’i kasaba/köyden) 6 ay-11 yıl kadar önce (Ortalama: 5,2±2,6 
yıl) İzmir dışından gelerek burada yaşamaya başladığını bildirmiştir. Öğrencile-
rin 378’inin (%87,1) öz annesinin ve babasının olduğu ev ortamında yaşadığı, 
45’inin (%10,4) anne ve babasının boşandığı, 75’inin (%17,3) tek çocuklu aile-
de yaşadığı, 359’unun (%82,7) kardeşi olduğu saptanmıştır. Çalışma grubun-
daki öğrencilerin ve ailelerinin özellikleri Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulmaktadır.

Çalışma grubundaki öğrencilerin 344’ünün (%79,3) kadın ve 90’ının  
(%20,7) erkek sınıf öğretmeni vardır. Sınıf öğretmenleri de dâhil okuldaki 
tüm öğretmenlerin öğrencilere uyguladıkları şiddet davranışları sorulmuş-
tur. Öğrencilerin, son bir yıl içinde öğretmenlerinden gördüklerini bildir-
dikleri duygusal ve fiziksel şiddet davranışlarına ilişkin bulgular Tablo 3’te 
yer almaktadır. Kadın ve erkek öğretmenler bir arada değerlendirildiğinde, 
öğrencilerin %59,4’ü öğretmenlerinden en az bir tür duygusal şiddet ve 
%42,9’u en az bir tür fiziksel şiddet gördüğünü bildirmiştir. ‘Ayrım yapma’ 
dışında öğretmenlerin uyguladıkları tüm şiddet davranışları erkek öğren-
cilerde kızlardan anlamlı olarak daha yüksek oranda bildirilmiştir. Erkek 
öğretmenlere kıyasla kadın öğretmenlerin daha fazla oranda en az bir tür 
duygusal şiddet veya en az bir tür fiziksel şiddet uyguladıkları bildirilmiştir.

Öğrencilerin son bir yıl içinde ebeveynlerinden gördüklerini bildirdikleri 
duygusal ve fiziksel şiddet davranışlarına ilişki bulgular Tablo 4’te yer 
almaktadır. Anne ve babalar bir arada değerlendirildiğinde, öğrencilerin 
%52,8’i anne veya babasından en az bir tür duygusal şiddet ve %33,6’sı 
en az bir tür fiziksel şiddet gördüğünü bildirmiştir. Ebeveynlerin uygula-

dıkları ‘kulak çekme’ ve ‘bir yere kapatma veya dışarı atma’ davranışları 
erkek öğrencilerde kızlardan anlamlı olarak daha yüksek oranda bildi-
rilmiştir. Babalara kıyasla annelerin daha fazla oranda en az bir tür duy-
gusal şiddet veya en az bir tür fiziksel şiddet uyguladıkları bildirilmiştir.

Öğrencilerin son bir yıl içinde okuldaki çocuklardan gördüklerini bildirdik-
leri duygusal ve fiziksel şiddet davranışlarına ilişkin bulgular Tablo 5’te yer 
almaktadır. Öğrencilerin %61,8’i okuldaki çocuklardan en az bir tür duygu-
sal şiddet ve %24,9’u fiziksel şiddet gördüğünü bildirmiştir.

Öğrencilerin 311’i (%71,7) son bir yıl içinde doğrudan veya televizyonda/sine-
mada başka bir çocuğun dövülmesine tanık olduğunu bildirmiştir. Kızların 149’u 
(%69,6) ve erkeklerin 162’si (%73,6) başka bir çocuğun dövülmesiyle karşı-
laşmıştır (p=0,412).  Kız ve erkek öğrencilerin bildirdikleri başka bir çocuğun 
dövülmesi durumuyla karşılaşma oranlarının dağılımı Tablo 6’da yer almaktadır. 

Öğrencilerin kadın öğretmenlerden, erkek öğretmenlerden, annesinden, ba-
basından ve okuldaki çocuklardan en az bir tür duygusal şiddete veya en az 
bir tür fiziksel şiddete maruz kalmalarıyla ilişkili olabilecek bireysel ve ailesel 
özellikleri değerlendirildiğinde elde edilen bulgular Tablo 7’de yer almaktadır. 

En az bir tür şiddet maruziyeti göz önüne alınarak yapılan değerlendir-
me sonucunda; kadın öğretmenlerden, erkek öğretmenlerden ve babadan 
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Tablo 2. Çalışmadaki öğrencilerin yaş, kardeş sayısı, karne notu ve aylık 
aile gelirleri

 Aralık Ortalama±SS Medyan

Yaş (yıl) (n=434) 10-14 11,0±0,6 11

Kardeş sayısı (n=434) 0-12 1,8±0,9 1

Karne notu (n=434) 1,3-5,0 4,1±0,9 4.3

Gelir (TL) (n=356) 100-7000 1051±1034 800

SS: standart sapma

Tablo 1. Çalışmadaki öğrencilerin ve ailelerinin özellikleri (n=434)

 n (%)

Cinsiyet  

Erkek 220  (50,7)

Kız 214  (49,3)

Yetiştiği şehir  

Doğduğundan beri İzmir’de yaşamış 350  (80,6)

Başka şehirden gelmiş 84 (19,4)

Aile özelliği  

Öz anne ve babanın olduğu aile 378  (87,1)

Parçalanmış aile 56 (12,9)

Ailedeki çocuk sayısı  

Tek veya iki çocuklu aile 262 (60,4)

İkiden fazla çocuklu aile 172 (39,6)

Anne eğitim düzeyi  

İlköğretim veya daha düşük eğitim 274 (63,1)

Lise veya yüksekokul 160 (36,9)

Baba eğitim düzeyi  

İlköğretim veya daha düşük eğitim 246 (56,7)

Lise veya yüksekokul 188 (43,3)



duygusal ve fiziksel şiddet ile okuldaki çocuklardan fiziksel şiddet gören 

öğrencilerde erkek cinsiyeti anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur. Kadın öğ-

retmenler, erkek öğretmenler, anne, baba ve okuldaki çocuklardan fiziksel 

şiddet ile erkek öğretmenlerden duygusal şiddet gören öğrencilerde baba 

eğitimi düşüklüğü; erkek öğretmenlerden ve babadan fiziksel şiddet gören 

öğrencilerde anne eğitimi düşüklüğü anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur. Er-

kek öğretmenlerden, babadan ve okuldaki çocuklardan fiziksel şiddet gören 

öğrencilerde gelir anlamlı düzeyde düşük; kadın öğretmenler, erkek öğret-
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Tablo 3. Öğrencilerin maruz kaldıkları öğretmen duygusal ve fiziksel şiddet davranışları (n=434)

                                                                        Kadın ve/veya erkek öğretmenlerden şiddet Kadın Erkek 
  Kız Erkek öğretmenlerden öğretmenlerden 
 Tüm grup  öğrenciler  öğrenciler şiddet  şiddet

 n (%) n (%) n (%) p* n (%) n (%)

Duygusal şiddet

Bağırıp çağırma 196 (45,2) 73 (34,1) 123 (55,9) 0,000 151 (34,8) 131 (30,2)

Korkutma  124 (28,6) 47 (22,0) 77 (35,0) 0,004 86 (19,8) 83 (19,1)

Ayrım yapma 101 (23,3) 41 (19,2) 60 (27,3) 0,059 79 (18,2) 58 (13,4)

Küçük düşürme 90 (20,7) 31 (14,5) 59 (26,8) 0,002 71 (16,4) 52 (12,0)

Arkadaşlarıyla kıyaslayıp yetersiz bulma 81 (18,7) 29 (13,6) 52 (23,6) 0,010 66 (15,2) 49 (11,3)

Alay etme veya dalga geçme 38 (8,8) 8 (3,7) 30 (13,6) 0,001 26 (6,0) 26 (6,0)

İstemediği halde lakap veya isim takma 30 (9,2) 9 (4,2) 31 (14,1) 0,001 25 (5,8) 29 (6,7)

En az bir tür duygusal şiddet 258 (59,4) 106 (49,5) 152 (69,1) 0,000 209 (48,2) 182  (41,9)

Fiziksel şiddet

Kulak çekme 151 (34,8) 44 (20,6) 107 (48,6) 0,000 114 (26,3) 102 (23,5)

Cetvel, sopa vb. ile vurma 106 (24,4) 36 (16,8) 70 (31,8) 0,000 78 (18,0) 75 (17,3)

Dövme   102 (23,5) 25 (11,7) 77 (35,0) 0,000 72 (16,6) 74 (17,1)

Bir yere kapatma veya dışarı atma 59 (13,6) 14 (6,5) 45 (20,5) 0,000 43 (9,9) 33 (7,6)

Bir şey fırlatma 57 (13,1) 16 (7,5) 41 (18,6) 0,001 32 (7,4) 41 (9,4)

En az bir tür fiziksel şiddet 186 (42,9) 60 (28,0) 126 (57,3) 0,000 154 (35,5) 140 (32,3)
*Ki-kare testi (Kız ve erkek öğrencilerin kadın ve/veya erkek öğretmenlerinden gördükleri şiddet davranışları oranlarının karşılaştırılması sonucunda elde edilen p değerleri)

Tablo 4. Öğrencilerin maruz kaldıkları ebeveyn duygusal ve fiziksel şiddet davranışları (n=434)

                                                                                    Anne ve/veya babadan şiddet   
  Kız Erkek Anneden  Babadan 
 Tüm grup  öğrenciler  öğrenciler şiddet  şiddet

 n (%) n (%) n (%) p* n (%) n (%)

Duygusal şiddet

Bağırıp çağırma                             150 (34,6) 66 (30,8) 84 (38,2) 0,132 113 (26,0) 107 (24,7)

Korkutma  90 (20,7) 36 (16,8) 54 (24,5) 0,062 62 (14,3) 66 (15,2)

Ayrım yapma 47 (10,8) 21 (9,8) 26 (11,8) 0,605 35 (8,1) 32 (7,4)

Küçük düşürme 56 (12,9) 29 (13,6) 27 (12,3) 0,799 42 (9,7) 29 (6,7)

Arkadaşlarıyla kıyaslayıp yetersiz bulma 94 (21,7) 41 (19,2) 53 (24,1) 0,258 82 (18,9) 43 (9,9)

Alay etme veya dalga geçme 43 (9,9) 18 (8,4) 25 (11,4) 0,385 23 (5,3) 32 (7,4)

İstemediği halde lakap veya isim takma 57 (13,1) 24 (11,2) 33 (15,0) 0,305 41 (9,4) 36 (8,3)

En az bir tür duygusal şiddet 229 (52,8) 103 (48,1) 126 (57,3) 0,070 189 (43,5) 175 (40,5)

Fiziksel şiddet

Kulak çekme                             61 (14,1) 18 (8,4) 43 (19,5) 0,001 39 (9,0) 43 (9,9)

Cetvel, sopa vb. ile vurma                32 (7,4) 12 (5,6) 20 (9,1) 0,228 21 (4,8) 19 (4,4)

Dövme   94 (21,7) 41 (19,2) 53 (24,1) 0,258 74 (17,1) 71 (16,4)

Bir yere kapatma veya dışarı atma         26 (6,0) 6 (2,8) 20 (9,1) 0,011 20 (4,6) 16 (3,7)

Bir şey fırlatma                               71 (16,4) 31 (14,5) 40 (18,2) 0,362 54 (12,4) 32 (7,4)

En az bir tür fiziksel şiddet 146 (33,6) 64 (29,9) 82 (37,3) 0,128 116 (26,7) 96 (22,1)

*Ki-kare testi (Kız ve erkek öğrencilerin anne ve/veya babalarından gördükleri şiddet davranışları oranlarının karşılaştırılması sonucunda elde edilen p değerleri)



menler, anne, baba ve okuldaki çocuklardan fiziksel şiddet gören öğrencilerde 
karne notu anlamlı düzeyde düşük; erkek öğretmenler, anne, baba ve okulda-
ki çocuklardan fiziksel şiddet ile erkek öğretmenlerden duygusal şiddet gören 
öğrencilerde kardeş sayısı anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur (Tablo 7). 

Öğretmenlerin uyguladıkları duygusal ve fiziksel şiddete maruz kalmanın 
olası öngörücülerini değerlendirmeyi amaçlayan lojistik regresyon analizi 
bulguları Tablo 8’de sunulmaktadır. Lojistik regresyon analizi sonucunda, 
öğretmenlerden duygusal şiddet için öğretmenlerden fiziksel şiddet ile 
okuldaki çocuklardan ve ebeveynlerden duygusal şiddet; öğretmenlerden 
fiziksel şiddet için ise öğretmenlerden duygusal şiddet ile okuldaki çocuklar-
dan fiziksel şiddet ve erkek cinsiyeti olası öngörücüler olarak saptanmıştır. 

TARTIŞMA
Şiddet ve özellikle bedensel ceza, farklı kültürlerde değişen düzeyler-
de olmak üzere çocuklardaki istenmeyen davranışları düzeltmenin yolu 

olarak görülebilmektedir (9). İsrail’de yapılan bir araştırmada 105 ilköğ-
retim okulunda 4-6. sınıflardaki 6233 öğrencinin %30,9’u okul ekibin-
den kaynaklanan en az bir tür duygusal kötü muamele ve %24,5’i en 
az bir tür fiziksel kötü muamele gördüğünü bildirmiştir (17). İsrail’de 
4-6. sınıflarda okuyan 5472 öğrenci üzerinde yapılan bir başka araştır-
mada öğrencilerin %29,1’i okul ekibinden duygusal kötü muamele ve 
%22,2’si fiziksel kötü muamele gördüğünü bildirirken (9); 7-11.sınıf öğ-
rencisi 10410 çocuk üzerindeki araştırmada ise öğrencilerin dörtte biri 
(%24,9) eğitim ekibinden duygusal kötü muamele, beşte biri (%18,7) 
en az bir tür fiziksel kötü muamele ve %8,2’si en az bir uygunsuz cin-
sel davranış gördüğünü bildirmiştir (10). Mısır’da ortaokul ve liselerde 
erkeklerin %80’i ve kızların %62’si son bir yıl içinde öğretmenlerinden 
bedensel ceza gördüklerini bildirmiştir (18). Kıbrıs’ta 4-6. sınıftaki 1339 
çocuk üzerinde yapılan araştırmada ise öğrencilerin %33,1’i öğretmen-
lerinden duygusal istismara, %9,6’sı ise fiziksel istismara maruz kaldığını 
bildirmiştir (7).
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Tablo 5. Öğrencilerin maruz kaldıklarını bildirdikleri okuldaki çocukların duygusal ve fiziksel şiddet davranışları  (n=434)

  Kız Erkek 
 Tüm grup  öğrenciler  öğrenciler

 n (%) n (%) n (%) p*

Duygusal şiddet       

Alay etme veya dalga geçme 191 (44,0) 100 (46,7) 91 (41,4) 0,303

İstemediği halde lakap veya isim takma 177 (40,8) 89 (41,6) 88 (40,0) 0,811

Korkutma 171 (39,4) 75 (35,0) 96 (43,6) 0,083

İstemediği hareketleri yapmaya zorlama 78 (18,0) 35 (16,4) 43 (19,5) 0,459

En az bir tür duygusal şiddet 268 (61,8) 136 (63,6) 132 (60,0) 0,508

Fiziksel şiddet       

Dayak 86 (19,8) 32 (15,0) 54 (24,5) 0,017

Eşya veya parasını zorla alma 47 (10,8) 16 (7,5) 31 (14,1) 0,039

Bıçak veya silahla tehdit 23 (5,3) 3 (1,4) 20 (9,1) 0,001

En az bir tür fiziksel şiddet 108 (24,9) 40 (18,7) 68 (30,9) 0,005
*Ki-kare testi 

Tablo 6. Kız ve erkek öğrencilerin başka bir çocuğun dövülmesiyle karşılaşma oranları (n=434)

  Kız Erkek 
 Tüm grup  öğrenciler  öğrenciler

 n (%) n (%) n (%) p*

Başka bir çocuğu         

Büyük çocukların dövmesi 157 (36,2) 71 (33,2) 86 (39,1) 0,237

Yaşıtı/küçük çocukların dövmesi 82 (18,9) 41 (19,2) 41 (18,6) 0,987

Kadın öğretmenin dövmesi 58 (13,4) 30 (14,0) 28 (12,7) 0,799

Erkek öğretmenin dövmesi 89 (20,5) 43 (20,1) 46 (20,9) 0,927

Annesinin dövmesi 25 (5,8) 11 (5,1) 14 (6,4) 0,733

Babasının dövmesi 21 (4,8) 6 (2,8) 15 (6,8) 0,085

Başka yetişkinlerin dövmesi 112 (25,8) 50 (23,4) 62 (28,2) 0,300

En az bir tür başka bir çocuğun  
dövülmesiyle karşılaşma 230 (53,0) 108 (49,5) 124 (56,4) 0,184

Televizyonda / sinemada bir çocuğu  
dövülürken izleme  229 (52,8) 118 (55,1) 111 (50,5) 0,378

*Ki-kare testi 



Türkiye’de de ailelerin yarısının ve öğretmenlerin dörtte birinin ço-
cuklara şiddet uyguladığını; okulda öğrencilerin %40’ının öğretmenler 
tarafından dövüldüğünü gösteren araştırmalar bulunmaktadır (19). 
Otuz ili kapsayan ve 711 ilköğretim okulunda yapılan bir araştırmada, 
öğrencilerin %38’i öğretmenlerinden dayak yediğini ve %73’ü öğret-
menleri tarafından azarlandığını bildirmiştir (20). Çalışmamızda öğ-
rencilerin %59,4’ü öğretmenlerden, %52,8’i ebeveynlerden, %61,8’i 
okuldaki çocuklardan en az bir tür duygusal şiddete maruz kaldığını ve 

%42,9’u öğretmenlerden, %33,6’sı ebeveynlerden, %24,9’u okuldaki 
çocuklardan en az bir tür fiziksel şiddete maruz kaldığını bildirmiştir. 
Öğrencilerin, başka bir çocuğun dövülmesi ile karşılaşmaları %53 ve 
bunu televizyonda/sinemada izleme %52,8 oranında bildirilmiştir. Ça-
lışmamızda öğretmenlerin duygusal ve fiziksel şiddetine maruz kalma 
oranlarının diğer ülkelerde saptanan oranların çoğundan yüksek bu-
lunduğu; bulguların, ülkemizde yapılan başka araştırmaları desteklediği 
görülmüştür. 
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Tablo 7. Kadın ve erkek öğretmenlerinin, annesinin, babasının ve okuldaki çocukların en az bir tür duygusal şiddetine veya en az bir tür fiziksel 
şiddetine maruz kaldığını bildiren öğrencilerin, bu tür bir şiddet bildirmeyenlerle bireysel ve ailesel özellikler açısından karşılaştırılması

 Kadın   Erkek      Okuldaki 
 Öğretmenler  Öğretmenler  Anne  Baba  Çocuklar

 Duygusal şiddet  Duygusal şiddet  Duygusal şiddet  Duygusal şiddet  Duygusal şiddet

 Var Yok  Var Yok  Var Yok  Var Yok  Var Yok

 n (%) n (%) p * n (%) n (%) p * n (%) n (%) p * n (%) n (%) p * n (%) n (%) p *

Erkek  127 93  109 111  100 120  104 116  132 88 
öğrenci  (60,8)  (41,3) 0,000  (59,9)  (44,0) 0,002  (52,9)  (49,0) 0,474  (59,4)  (44,8) 0,004  (49,3)  (53,0) 0,508

Parçalanmış aile 27 29  23 33  2135   19 37  38 18 
  (12,9)  (12,9) 1,000  (12,6)  (13,1) 1,000  (11,1)  (14,3) 0,404  (10,9)  (14,3) 0,369  (14,2)  (10,8) 0,390

Anne eğitimi  
ilköğretim/ 130 144  122 152  123 151  114 160  172 102 
daha düşük  (62,2)  (64,0) 0,773  (67,0)  (60,3) 0,183  (65,1)  (61,6) 0,524  (65,1)  (61,8) 0,541  (64,2)  (61,4) 0,637

Baba eğitimi  
ilköğretim/ 113 133  119 127  114 132  103 143  154 92 
daha düşük  (54,1)  (59,1) 0,336  (65,4)  (50,4) 0,003  (60,3)  (53,9) 0,213  (58,9)  (55,2) 0,514  (57,5)  (55,4) 0,751

İzmir’e  36 48  34 50  38 46  35 49  52 32 
dışarıdan gelme  (17,2)  (21,3) 0,337  (18,7)  (19,8) 0,858  (20,1)  (18,8) 0,822  (20,0)  (18,9) 0,876  (19,4)  (19,3) 1,000

 Ort±SS Ort±SS p ** Ort±SS Ort±SS p ** Ort±SS Ort±SS p ** Ort±SS Ort±SS p ** Ort±SS Ort±SS p **

Kardeş sayısı 1,8±1,9 1,8±1,9 0,778 2,0±1,8 1,7±1,9 0,005 1,9±2,0 1,8±1,9 0,304 1,9±1,9 1,8±1,9 0,181 1,9±1,9 1,8±1,8 0,857

 Aylık gelir (YTL) 1124± 981±  933± 1134±  1018± 1074±  1051± 1051±  1008± 1118± 
 1125 937 0,069 708 1206 0,424 987 1068 0,731 998 1060 0,898 994 1093 0,283

Karne notu 4,0±0,9 4,2±0,9 0,068 4,1±0,9 4,1±0,9 0,648 4,0±0,9 4,2±0,9 0,198 4,0±0,9 4,2±0,9 0,050 4,1±0,9 4,1±0,9 0,360

 Fiziksel şiddet  Fiziksel şiddet  Fiziksel şiddet  Fiziksel şiddet  Fiziksel şiddet

 Var Yok  Var Yok  Var Yok  Var Yok  Var Yok

 n (%) n (%) p * n (%) n (%) p * n (%) n (%) p * n (%) n (%) p * n (%) n (%) p *

Erkek öğrenci 101 119  99 121  64 156  62 158  68 152 
  (65,6)  (42,5) 0,000  (70,7)  (41,2) 0,000  (55,2)  (49,1) 0,308  (64,6)  (46,7) 0,003  (63,0)  (46,6) 0,005

Parçalanmış aile 22 34  18 38  10 46  12 44  19 37 
  (14,3)  (12,1) 0,626  (12,9)  (12,9) 1,000  (8,6)  (14,5) 0,148  (12,5)  (13,0) 1,000  (17,6)  (11,3) 0,131

Anne eğitimi  
ilköğretim/ 106 168  101 173  80 194  70 204  77 197 
daha düşük  (68,8)  (60,0) 0,085  (72,1)  (58,8) 0,010  (69,0)  (61,0) 0,159  (72,9)  (60,4) 0,033  (71,3)  (60,4) 0,056

Baba eğitimi  
ilköğretim/ 101 145  95 151  82 164  68 178  80 166 
daha düşük  (65,6)  (51,8) 0,007  (67,9)  (51,4) 0,002  (70,7)  (51,6) 0,001  (70,8)  (52,7) 0,002  (74,1)  (50,9) 0,000

İzmir’e dışarıdan  28 56  30 54 25  59  24 60  22 62 
gelme  (18,2)  (20,2) 0,740  (21,4)  (18,4) 0,532  (21,6)  (18,6) 0,574  (25,0)  (17,8) 0,150  (20,4)  (19,0) 0,867

 Ort±SS Ort±SS p ** Ort±SS Ort±SS p ** Ort±SS Ort±SS p ** Ort±SS Ort±SS p ** Ort±SS Ort±SS p **

Kardeş sayısı 2,0±1,9 1,8±1,9 0,205 2,1±2,0 1,7±1,8 0,012 2,1±1,9 1,7±1,9 0,004 2,6±2,3 1,6±1,7 0,000 2,4±2,3 1,6±1,7 0,000

Aylık gelir (TL) 897± 1135±  864± 1142±  981± 1075±  719± 1143±  769± 1142± 
 789 1139 0,083 614 1177 0,049 1068 1023 0,077 533 1117 0,000 766 1093 0,000

Karne notu 3,9±0,9 4,2±0,9 0,000 3,9±1,0 4,2±0,8 0,008 3,8±1,0 4,2±0,8 0,000 3,7±1,0 4,2±0,8 0,000 3,9±1,0 4,2±0,8 0,015
Ort±SS: Ortalama±Standart sapma; *Ki-kare testi, **Mann-Whitney U testi



Ankara’da altı okulda ilköğretim ve lise çağındaki 600 öğrenci üzerinde ya-
pılan araştırmada cezalandırma davranışları arasında kulak çekme %43,83, 
tebeşir, silgi fırlatma %28,33, sopayla vurma %11,67 ve şiddetli dövme 
%5,83 oranında bildirilmiştir (21). Çalışmamızda ise kulak çekme %34,8, 
cetvel, sopa vb. ile vurma %24,4, dövme %23,5 ve bir şey fırlatma %13,1 
oranında bulunmuştur. Ayrıca öğrenciler, duygusal şiddet açısından öğret-
menlerin (%45,2) ve ebeveynlerin ‘bağırıp çağırma’ları (%34,6) ile okuldaki 
çocukların ‘alay etme veya dalga geçme’lerini (%44); fiziksel şiddet açısın-
dan ise öğretmenlerin ‘kulak çekme’leri (%34,8) ile ebeveynlerin (%21,7) 
ve okuldaki çocukların ‘dayak’larını (%19,8) maruz kaldıkları en sık şiddet 
davranışları olarak bildirmişlerdir.  

Okulda şiddet; hem gelişimi ve öğrenmeyi engelleyen hem de okul ikli-
mine zarar veren suç davranışlarını ve saldırganlığı içermektedir. Okulda 
şiddet açısından erkeklerin hem kurban hem de saldırgan olma olası-
lığının yüksek olduğu belirtilmektedir (22). Öğretmenlerinden kötü 
muamele görme riskinin de erkek cinsiyetinde, ilköğretim yaş grubun-
da, bir azınlık grubundan olan, ebeveyn eğitim düzeyi düşük ve düşük 
sosyoekonomik düzeyli ailelerden gelen öğrencilerde fazla olduğu bil-
dirilmektedir. Erkek çocukların, kızlara göre şiddet davranışlarına daha 
çok başvurdukları için öğretmenleriyle daha sık karşı karşıya geldikleri 
ve cezalandırıldıkları; kızların ise özellikle geleneksel toplumda beden-
lerine dokunmanın uygun görülmemesi nedeniyle öğretmenlerinden 
kötü muameleye daha az maruz kaldıkları belirtilmektedir. Öğretmen-
lerin, ekonomik sıkıntılar içindeki ebeveynlerin okuldaki kötü muameleyi, 
fark etseler bile, sorgulayamayacaklarını bilerek hareket ettikleri; güçlü 
ve varlıklı ebeveynlerin sorgulayabilecekleri davranışlar açısından ise daha 
dikkatli oldukları bildirilmektedir (17). İsrail'de 4-6. ve 7-11. sınıflarda 
okuyan öğrenciler üzerinde yapılan iki araştırmada da erkeklerin, Arap 
okullarındaki öğrencilerin, düşük gelirli ve düşük eğitimli ailelerden gelen 
öğrencilerin, okul ekibinden kötü muamele görme riski en fazla gruplar 
olduğu bildirilmiştir (9,10). Kıbrıs’ta 4-6. sınıf öğrencileri arasında erkek-
lerde öğretmenlerden istismar daha fazla bildirilmiştir (7). Çalışmamızda, 
çeşitli türlerde şiddet davranışlarına maruz kaldığını bildiren öğrencilerde 
karne notu, aile geliri, ebeveyn eğitimi düşüklüğü olduğu dikkati çekmiştir. 
Ayrıca, ‘ayrım yapma’ dışında öğretmenlerin uyguladıkları tüm şiddet dav-
ranışları erkek öğrencilerde kızlardan anlamlı olarak daha yüksek oranda 
bildirilmiştir. En az bir tür şiddet görme açısından değerlendirildiğinde ise 
kadın öğretmenlerden, erkek öğretmenlerden ve babadan duygusal ve 
fiziksel şiddet ile okuldaki çocuklardan fiziksel şiddet gören öğrencilerde 

erkek cinsiyeti anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur. Ayrıca, okuldaki ço-
cuklardan fiziksel şiddete maruz kalmanın erkek öğrencilerde kızlardan 
anlamlı yüksek olduğu bulunmuştur. Bu bulgular, erkek öğrencilerin daha 
fazla şiddete maruz kaldığına ilişkin araştırmaları desteklemektedir.  

Erkek öğretmenlerin, kadınlara kıyasla daha fazla bedensel ceza kullan-
maktan yana olabildikleri belirtilmektedir (9). Çalışmamızda öğrencilerin 
%79,3’ünün sınıf öğretmeni kadın olduğundan ötürü, kadın öğretmenler-
den en az bir tür duygusal ve fiziksel şiddete maruz kalma oranının daha 
yüksek bulunduğu düşünülmüştür. 

Kendileri çocukken fiziksel ceza görerek büyümüş olan yetişkinlerin beden-
sel cezayı destekleme eğilimlerinin fazla olduğu bildirilmektedir. Etkisiz bir 
disiplin yöntemi olmasına ve zararları bilinmesine karşın, bedensel cezanın 
evde ve okulda disiplin amacıyla kullanımının olumsuz bir etkisi olmayacağı 
görüşü yaygındır (11). Okula kıyasla evde bedensel cezaya daha fazla izin 
verilmektedir. Bunda, ebeveynin çocuğa disiplin uygulama hakkı olduğu ina-
nışının yanı sıra toplumda ebeveynin, çocuğun sahibi olarak görülmesinin 
etkili olduğu belirtilmektedir (23). Şiddeti destekleyen tutum ve inanışlar, 
şiddet kullanımı ile korele olduğundan dolayı, şiddeti önlemede veya dur-
durmada şiddet kullanımını destekleyen inanışların ortadan kaldırılması 
önemlidir (23). Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre, öğretmenlerin 
ve öğretmen adaylarının %17’si ve öğretmen yetiştiren fakültelerin öğre-
tim üyelerinin %7’si eğitimde dayağın ‘kaçınılmaz’ olduğunu bildirmektedir 
(19). Bu veriler, okulda şiddetin önlenmesinde meslek içi eğitimin önemini 
ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin şiddet içermeyen davranış değiştirme 
teknikleriyle sınıfta denetimi sağlamalarına yönelik eğitim ve destek önem-
lidir (11).

Çalışmamızda, öğrencilerin öğretmenlerinden duygusal ve fiziksel şiddete 
maruz kalmalarıyla ilişkili olası öngörücüleri değerlendirmek amacıyla yapı-
lan lojistik regresyon analizi sonucunda, öğretmenlerden duygusal şiddet ile 
fiziksel şiddetin birbirini öngördüğü; ayrıca, okuldaki çocuklardan ve ebe-
veynlerden duygusal şiddetin öğretmenlerden duygusal şiddeti; okuldaki 
çocuklardan fiziksel şiddet ve erkek cinsiyetinin öğretmenlerden fiziksel 
şiddeti öngördüğü bulunmuştur. Öğretmenlerden duygusal şiddet ve fi-
ziksel şiddet maruziyetinin birbiriyle bağlantılı olduğu; ebeveyn, akran ve 
öğretmen duygusal şiddetine maruz kalma açısından ortak risk etkenlerinin 
olabileceği; okulda öğretmen ve akran fiziksel şiddetinin ilişkili olduğu düşü-
nülmüştür. Bu bulgular, aile şiddetinin akran ve öğretmen şiddeti açısından 
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Tablo 8. Öğretmenlerden en az bir tür duygusal ve en az bir tür fiziksel şiddet görmeye ilişkin lojistik regresyon analizi 

  Öğretmenlerden duygusal şiddet  Öğretmenlerden fiziksel şiddet 

  Odds %95 güven  Odds %95 güven 
Modeldeki değişkenler p  ratio (OR)  aralığı (CI) p  ratio (OR)  aralığı (CI)

Cinsiyet (erkek=1) 0,213 1,455 0,807-2,625 0,001 2,689 1,512-4,784

Anne eğitimi (ilköğretim/daha düşük=1) 0,685 0,868 0,36-1,725 1,000 1,000 0,508-1,969

Baba eğitimi (ilköğretim/daha düşük=1) 0,536 0,804 0,403-1,605 0,132 1,664 0,858-3,227

Karne notu  0,234 1,245 0,868-1,786 0,084 0,723 0,501-1,044

Kardeş sayısı 0,846 0,983 0,826-1,170 0,789 0,976 0,818-1,165

Gelir (TL) 0,198 1,000 1,000-1,000 0,132 1,000 0,999-1,000

Okuldaki çocuklardan duygusal şiddet (var=1) 0,001 2,727 1,481-5,020 0,892 0,957 0,503-1,819

Okuldaki çocuklardan fiziksel şiddet (var=1) 0,998 0,999 0,442-2,257 0,026 2,256 1,101-4,624

Ebeveynlerden duygusal şiddet (var=1) 0,000 3,579 1,933-6,627 0,608 0,847 0,450-1,595

Ebeveynlerden fiziksel şiddet (var=1) 0,759 0,897 0,448-1,795 0,154 1,604 0,838-3,072

Öğretmenlerden duygusal şiddet (var=1)    0,000 19,564 9,606-39,841

Öğretmenlerden fiziksel şiddet (var=1) 0,000 18,267 9,098-36,676



incinebilirliği arttırdığına ve zamansal olarak aile şiddetini izleyerek, akran 
ve sonra öğretmen şiddetinin geldiğine yönelik görüşleri desteklemektedir 
(6).

Çocuğa yönelik istismarın cinsel ve fiziksel boyutlarına göre duygusal bo-
yutunun daha az araştırıldığı dikkati çekmektedir. Oysa çoğu kez fiziksel 
istismar ve aile içi cinsel istismar, bozuk ilişkiler buz dağının görünen kısmı-
dır; en büyük hasarı oluşturan bileşen ise yaşanan duygusal etkileşimlerdir. 
Yaralanmalar veya kırıklar çoğu kez hızla ve tamamen iyileşirken, duygusal 
şiddetin etkileri yaşam boyu sürebilmektedir (5). Öğretmenlerden öğren-
cilere yönelik şiddet konusunu değerlendirdiğimiz çalışmamızda, şiddete 
ilişkin değişkenler, duygusal boyutu da kapsayacak şekilde ele alınmıştır. 
Çalışmamızda saptanan bulgular, bu alanda ülkemizin gerçeklerine uygun 
şiddet önleyici girişimlerin planlanmasında yol gösterici olabilir.
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