--

-

-~--

-

-

-

K.K.T.C.

Y AKIN DOGU UNivERSiTESi

EGiTiM BiLiMLERi ENSTiTUSU
REHBERLiK VE PSiKOLOJiK DANI~MANLIK
ANA BiLiM DALI

iLKOKULLARDAKi ZORBALIK TURLERi VE ORANLARI
(GiRNE BOLGESi)

YlJKSEK LiSANS TEZi

Serkan MUTLUOGLU

Damsman
Yrd.Do~. Dr.Arzu SOMA Y

Lefkosa

Eyliil-2007

-

11

Egitim Bilimleri Enstitiisii Miidiirliigii'ne;
Serkan MUTLUOGLU

tarafmdan hazirlanan Ilkokullardaki Zorbabk

Tiirleri ve Oranlari (Girne Bdlgesi) adh calisma jurimiz tarafmdan Rehberlik ve
Psikolojik Damsmanhk Anabilim Dalmda YUKSEK LiSANS TEZi olarak kabul
edilmistir.

Baskan: D09.Dr. Mehmet <;AGL

Dye: Yrd_Do~.Dr_ Arzu SOMA Y-~-----------·

-

)

0

Uye: Dr. Muge BEiDOGLU ....

:,)JJ.~~~·····

ONAY
Yuksek Lisans yonetmeligine uygun oldugunu onaylanm .

.... !

!

.

Do~.Dr. Cem Birol
Enstitii Miidiirii /

111

ONSOZ

Okullarda ogrenciler arasmdaki vunna, kufur, alay etme, tehdit etme, kucuk
dusurme gibi zorbalik soz ve davramslan her gecen gun artmakta ve onemli zararlara
yol acmaktadir. Hem zorbalik yapamn hem de zorbahk gorenin yardima ihtiyaci
vardir.

Zorbahk

herkesi

ilgilendiren

bir

sorundur.

Zorbaligm

onlenmesi

mucadelesinde basan saglayabilmek icin ogrenci, ogretmen, okul idaresi, veli ve
Milli Egitim Bakanhgi'rnn isbirligi icinde hareket etmesi gerekir.

Bu arastirmada ogrencilerin maruz kaldigi zorbahk tiirleri ve sikhgi
arastmlrms

olup

bunlarm

cinsiyet,

akademik

basan

ve

sosyo-ekonomik

degiskenlerine gore durumlan belirlenmeye cahsilnustir.

Bu arasurmami gerceklestirmemde bana imkan saglayan ve yol gosteren
degerli hocam ve damsmamm Saym Yrd.D09. Dr.Arzu SOMAY'a tesekkur ederim.

Tez calismamda fedakarhk gostererek gorevlerimin bir kisrmm yapan ve zaman
yaratan esim Saym Canan MUTLUOGLU'na ve yuksek lisansa baslamam icin beni
tesvik eden ve her zaman bana destek olan annem Saym Zerrin MUTLUOGLU'na
da tesekkur etmeyi bir bore biliyorum.

Bu arastirmada, uygulamalann yapildigi okullarm ogrencileri ile ogretmen ve

idarecilerine en icten tesekktirlerimi sunanm.

Lefkosa, 2007

Serkan MUTLUOGLU
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OZET
iLKOKULLARDAKi ZORBALIK TURLERi VE ORANLARI
(GiRNE BOLGESi)

Serkan Mutluoglu

Yiiksek Lisans, Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhk Anabilim Dab
Tez Damsmam: Arzu Somay
Eyliil, 2007, 102 sayfa

Arastirmanm amaci ogrencilerin maruz kaldiklan zorbahk turlerini ve sikhgnu
belirlemek, bunlarm cinsiyet, akademik basan ve ailenin gelirine gore durumlanru
tesbit etmektir.

Arastirmaya 5. smifa devam eden 207 ogrenci katilrrustir. Cocuklara Siddet Kaba Gu9 Anketi (Cmkir ve Karaman-Kepenekci, 2003) (Ek-3) uygulannustir. Buna
ek olarak arastirmaci tarafmdan olusturulan Bilgi Formu'nda zorbahklarm mekaru,
en 90k kimlerin (kiz ogrenciler /erkek ogrenciler) zorbahk yaptiklan, zorbahga
ugrayanlann

en 90k hangi duyguyu hissettikleri, zorbahga maruz kahnca

kendilerinin ne yaptiklan, zorbahga taruk olduklarmda ne yaptiklan sorulmustur,

Arastirmaya katilan cocuklann %48.49'u degisik tur ve oranda zorbahklara
maruz kaldigi saptanmistir. Zorbahk turleri acismdan ogrencilerin en 90k sozel
zorbahklara maruz kaldiklan bulunmustur. Bunu, bedensel, duygusal, cinsel ve diger
zorbahklar takip etmistir, Cinsiyet degiskenine gore erkek ogrenciler, kiz ogrencilere
gore anlamh duzeyde daha fazla zorbahga maruz kalrrustir. Kizlann daha 90k sozel
zorbahga maruz kaldiklan, erkeklerin daha 90k bedensel zorbahga maruz kaldiklan
bulunmustur. Akademik basanya gore ogrencilerin zorbahga maruz kalma dtlzeyleri
arasmda anlamh bir farkhhk bulunamamistir. Ailenin gelir dagihmma gore alt gelir
duzeyine sahip ogrenciler diger gruplara gore anlamh duzeyde daha fazla zorbahga
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maruz kalmislardir, Ogrenciler en 90k smifta zorbahga maruz kaldiklanru
bildirmislerdir. Bunlara ek olarak

en 90k erkeklerin zorbalik yaptiklanrn,

zorbaliklara ugradiklannda en 90k ofke hissettikleri ve karsihk verdikleri, zorbaliga
tamk olduklannda da engellemeye cahstiklan belirlenmistir.
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ABSTRACT

THE TYPESOF BULL YING IN PRIMARY SCHOOL AND THE
PROPORTIONS
(GiRNE AREA)

Serkan Mutluoglu

Master, Guidance and Phychological Counseling Basic Science Section
Thesis Adviser: Arzu Somay
September,2007,102

page

Abstract
The aim of the research is to clarify the types of bullying students are exposed
to and to clarify the proportion

of student bullying,

the sex, the academic

accomplishment and to clarify the condition of the family income.
207 students attending year 5 in primary school participated in the research. A
violent - roughness survey appendix was applied to these 207 primary school
students going to the 5 grade. As an addition to the survey the students were also
asked the places in which bullying was taken place, who bullied a great deal, how
those who were bullied felt, what they did when they were exposed to bullying and
what they did when they witnessed bulling at their schools.

%48.49 of the young students were exposed to different kinds and a great
deal of proportion of bullying at school. Mostly the type of bullying which was
carried out and found in the survey was verbal bullying. Physical abuse, emotional
abuse, sexual abuse and other types of bullying followed. According to the sex, boys
were exposed to bullying in a signifigantly higher rate than girls. The female students
were more verbally bullied while the males were exposed to body bullying. No

vu

signifigant difference were found, according to academic success of students the
level of being bullied varied. According to family income those who come from a
low level income are bullied more than the other groups. The survey shows that
students express at being bullied more in class. In addition males bully more and in
the survey express that they feel hatred when they are bullied and respond back by
bullying. They also add thet when they witness bullying they try to prevent it.
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BOLUMl

ctnts
Bu bolumde arasnrmamn konusunu olusturan problem durumu, arastirmanm
amaci, onemi, problem ciimlesi ve alt problemler belirtilmis, sayiltilar ve smirhhklar
aciklanrms, arastirmada gecen terimler tammlanarak, arastirmada kullarulan
kisaltmalar aciklanmistir,

1.1. PROBLEM DURUMU

Zorbahk, bilincli ve kasith olarak yapilan, kurbanlara zarar verme amaci
guden; vurma, itme, hakaret, alay, kii9i.ik dusurme, gruptan dislama gibi soz ve
eylemlerdir (Piskin, 2002). Okullanrmzda arnk zorbahgm her cesidi daha sik ve
yogun bir bicimde gorulmektedir. Zorbahk egitimi her yonden etkileyerek cesitli
olumsuzluklara neden olmaktadir. Zorbahk tekrarlanan bir durum oldugu icin
zararlan yerlesebilmekte ve kalici olabilmektedir. Cocuklann gelismekte olan
kisiligini etkilemektedir. Toplumun bugunku ve gelecekteki huzuru icin herkesin bu
konuda bilinclendirilmesi gerekmektedir.

Yildmm ve Otrar'a gore (2003) zorbahk, okullarda meydana gelen
saldirganhk olaylanrun bir tiiriidiir. Zorbahk yasca daha biiyi.ik ya da fiziksel olarak
daha guclu ogrencilerin kendilerinden daha gucsuz cocuklan surekli olarak
hrrpalamalan, eziyet etmeleri ve rahatsiz etmeleridir. Hawker ve Boulton (2000)
yaptiklan arasnrmada akran zorbahgim dolayh, iliskisel, fiziksel, sozel ve genel
olmak iizere bes katogoride simflandrrnusnr. Mynard ve Joseph (2000) bu
snuflandirmadan biraz farkh olarak akran zorbahgim sozel, fiziksel, sosyal
manipiilasyon ve esyaya zarar vermek biciminde dort alt grupta incelemistir, Akran
zorbahgmm boyutlan konusunda arasnrmacilar arasmda farkhhklar vardir, Akran
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zorbahgi "bedensel, sozel, duygusal,

cinsel" olmak uzere cesitli tiplerde

karsirmza cikmaktadir.
Zorbaliga maruz kalan cocuklann daha fazla psikolojik yardima gereksinim
duyduklan, depresyon ve benlik saygilanmn daha dusuk oldugu bildirilmektedir
(Craig, 1998). Zorbahk, cocuklann okul basanlanru ve okula karsi ilgisini olumsuz
etkilemektedir. Okulda zorbahga maruz kalan cocuklar okula gitmek istememekte,
okuldan sogumaktadir. Bu durum hem aileleri hem de ogretmenleri zor durumda
birakmaktadir.
Zorbahgm cocuklarda yarattigi stres ve verdigi zarann yam srra, cocuklukta
yasanan zorbahgm olumsuz etkilerinin yetiskin yasamda da devam edebildigi,
zorbahktan yalruzca kurbanlarm degil zorbalann da olumsuz bicimde etkilendigi
belirtilmektedir (Farrington, 1993). Hem zorbahk goren hem de zorbahk yapan
yardima ihtiyac duymaktadir. Kimse cocugunun zorbalik gormesini istemez. Cunku
bu durum cocugu olumsuz yonde etkilemektedir, psikolojik ve saghk problemlerine
yol acmaktadir.

Zorba cocuklar potansiyel suclu durumundadir. Zorbahk yapan cocuklann
davraruslannm altmda baska nedenler yatmaktadir, Bu nedenlerin bulunup ortaya
cikanlmasi ve cocuga gerekli yardunm yapilmasi gerekmektedir. Her gecen

gun

zorbahk olaylanrun artmasi konuyu daha da onemli hale getirmektedir.

Cocuklann
cahsmalan,

gelecegi icin yapilacak zorbahkla mucadele ve onleme

zorbahk

turlerinin

ve

sikliklanmn

ortaya

konmasi

ihtiyacim

dogurmustur. Eide veri olmadan yapilacak mucadele ve onleme cahsmalan kisisel
olmaktan oteye gidemez. Bu cahsma ile aile, idare ve ogretmenlerin isbirligi icinde
cahsmalan icin guvenilir bilimsel bilgiler saglanacagi dusunulmektedir.
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1.2. ARA~TIRMANIN AMACI VE ONEMi

Yurtdismda yapilan arastirmalar okullarda ogrenciler arasmdaki zorbahgm
ciddi boyutlarda oldugunu ve artugim gostermektedir. Bu arastirma, okullanrmzda
ogrenciler arasmdaki zorbahklarm her gecen gun artmasi ve zorbahkla ilgili sorunlan
tammlayip onleme gereginden yola cikilarak yapilrmsur.

Okullanmizdaki zorbahk tiirleri ve srkhgmm belirlendigi bu arastirmada,
ogrencilerin cinsiyet, akademik basan ve sosyo-ekonomik duzey degiskenlerine
gore durumu belirlenmeye cahsilmrstrr. Ulkemizde ogrenciler arasmdaki zorbahgm
"okullarda yasanan dogal bir olay olarak" gorulmesi ve daha once zorbahgm bu
kadar "yaygm olmamasi" nedeniyle bugi.ine kadar durumu tesbit etmeye yonelik az
sayida cahsma oldugu tespit edilmistir.

Zorbahktan herkes bir sekilde etkilenmektedir. Aynca bir kimsenin zorbahga
ugramamis olmasi

hie ugramayacagr anlamma gelmemektedir. Zorbahk bir

ogrencinin yalruz okul basansim degil, bi.iti.in hayatiru etkileyecek sonuclar
dogurabilmektedir. Bu arastirmarun sonuclan baslangic nitelikte olup ogretmenlere,
okul idaresine, velilere, KKTC Milli Egitim ve Ki.iltiir Bakanhgi'na zorbahk ile
bilimsel olarak mi.icadele etmek icin gecerliligi ve guvenirliligi olan bilgiler
saglayacaktir.

Zorbahgin bi.iti.ini.i hakkmda daha fazla bilgi sahibi olabilmek icin cesitli
yonlerden daha 90k arastirmalara ihtiyac duyulmaktadir. Okullarda her gecen gi.in
kavga, ki.ifiir, rahatsiz edici davramslar artmaktadir. Ogretmenler, aileler bunun
farkmdadirlar, Bu durum bir sekilde

dogrudan ya da dolayh olarak herkesi

etkilemektedir. Yaralanmalara, haksizhga neden olmakta, ogrencilerin yasantisnu
cesitli yonlerden etkilemektedir. Gelismis i.ilkelerde zorbahklar ciddi boyutlara
ulasmisnr. Icinde bulundugumuz teknoloji cagmda cocuklanrmz da si.irekli olarak
televizyonlarla ve diger yaym

araclanyla siddet iceren programlara maruz
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kalmaktadir. Ulkemizde zorbahklarm hangi boyutta oldugunun tesbit edilmesi ve en
erken zamanda mucadele icin gerekli onlemlerin alinmasi gerekmektedir.

Bu konuyla ilgili herkesin daha etkili olabilmesi

bilimsel verilere

ve

gerekcelere gore isbirligi icerisinde cahsmasi ile mumkundur. Milli Egitim
· Bakanligi'rnn, okullarm, ogretmenlerin, ailelerin ve ogrencilerin bu cahsmanin sonuc
ve yorumlanndan kaynak olarak yararlanmalan ve dolayisiyla isbirliklerini ve
etkililiklerini arttirmalan soz konusu olabilecektir. Bu arastirmadan elde edilen
verilerin, almacak kararlara ve onlernlere dayanak saglayabilecegi dusunulmektedir.

Bu arastirma, ogretmenlerin zorbaliklan

onlemede tutum birlikteligi

olusturmasina ve gelistirmesine katki saglayabilir. Aile bireylerinin, bu konuda
cocuklanna daha bilincli davranmalanna yardimci olabilir.

Arastirma, Milli Egitim Bakanhgi'mn okullardaki zorbahk olaylanna iliskin
durum saptama, izleme ve onleme cahsrnalanna yol gosterici veriler saglayabilir ve
duruma uygun degerlendirmeler yapilmasina katkisi olabilir. Universitenin (YD-0)
bu konularla ilgili halkm degisen ve gelisen ihtiyaclanna gore bilimsel cahsmalar
yapabilecek bir merkez haline gelmesine ve diger kurum ve kuruluslara onculuk
etmesine hiz kazandirabilir. Bu arastirma daha sonra yapilacak arastirmalar icin
kaynak olabilir.

5

1.3. PROBLEM CUMLESi VE ALT PROBLEMLER

1.3.1. Problem Ciimlesi

Ilkokul besinci simf ogrencilerinin akranlan tarafmdan maruz kaldiklan
zorbahk turleri ve sikhgmi tesbit etmek amaciyla gerceklestirilmis olan bu cahsmada

problem ciimlesi asagidaki gibi kurgulanmisnr:

"Gime merkez devlet ilkokullanndaki 5. suuf ogrencilerinin akranlan
tarafmdan maruz kaldiklan zorbahk turleri ve gorulme oranlan nelerdir?"

1.3.2. Alt Problemler

Arastirmamn genel amacma bagh olarak asagidaki sorulara cevap arannnstir:
1. Cinsiyete gore ogrencilere en 90k hangi tur ve oranda zorbahk
yapilmaktadir?
2. Zorbahgm tfuii ve oraru cinsiyet acismdan anlamh duzeyde farkhhk
gotermekte midir?
3. Ak:ademik basan durumu dikkate almdigmda ogrencilere en 90k hangi tur

ve oranda zorbahk yapilmaktadir?
4. Ak:ademik basanya gore ogrencilerin zorbahga maruz kalma duzeyi
anlamli bir farkhhk gostermekte midir ?
5. Ailenin gelirine gore ogrencilere en 90k hangi tur ve oranda zorbahk
yapilmaktadir?
6. Ogrencilerin

zorbahga maruz kalma duzeyi sosyo-ekonomik durum

acismdan anlamli bir farkhhk gostermekte midir?
7. Zorbahk en fazla hangi mekanlarda yapilmaktadir?
8. Size zorbahk yapildigmda en 90k kimden yardim istersiniz?
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9. Size en 90k kiz ogrenciler mi, erkek ogrenciler mi zorbahk yapmaktadir?
10. Zorbahga maruz kalan ogrencilerde ortaya cikan duygu durumu nedir?
11. Size zorbahk yapildigmda ne yaparsnuz?
12. Bir baskasma zorbahk yapildiguu gordugunuzde ne yaparsimz?

1.4 Sayilnlar

Bu arastirmanm sayiltilan asagida siralanrmstir:
1. Denekler ankete ve ol9ege durustce yarut vermislerdir,
2.619me

araclanna

verilen

yarutlar

mevcut

durumu

ve

gercegi

yansrtmaktadir.

1.5. Smirhhklar
Bu arasnrma asagidaki simrhhklar cercevesinde ele almarak yurutulmustur:
1. Bu arastirma 2006-2007 ders yih ile snurlidir.
2. Bu arasnrmarun verileri Gime'deki Sehit Hasan Cafer Ilkokulu ve 23
Nisan Ilkokulu'ndaki 5. simf ilkokul ogrencilerinden elde edilmis olup,
arastirma sonuclan bu okullarm ogrencilerine genellenebilir.

1.6. TANIMLAR

Zorba: Baskalanmn gereksinim ve haklanm dikkate almadan; kendi statu,
heyecan, maddi kazanci icin ya . da grup ortammda kendi gereksinimlerini
karsilayabilmek amaciyla baskalanna karsi zarar verici davramslarda bulunan kisi ya
da gruptur (Maines ve Robinson, 1992).
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Dogrudan I Fiziksel Zorbahk: Bir kurbana yonelik parasmm almmasi,

vurma ve esyalara zarar verme gibi aciktan yapilan saldmlardir (Bosworth ve
Espelage, 1999).
Dolayh I Duygusal ve Sosyal Zorbahk: Bir kurbana yonelik, toplumsal
olarak dislama, gruptan dislama ve etkinliklere secmeme gibi acik bir bicimde
yapilmayan ancak kurban ogrencide duygusal ve sosyal birtakim yaralanmalara
neden olan saldmlardir (European Community, 2001).

Sozel Zorbahk: Bir kurbana yonelik surekli olarak kizdirma, isim takma,
alay etme tehdit edici sozler soyleme ve dedikodu yayma biciminde dogrudan ya da
dolayh olarak yapilan saldmlardir (European Community, 2001).

Akademik Basarr

(Okul Basarrst):

Ogrencilerin okuldaki akademik

edinimlerinin (performans), l.donem sonu agirhkh not ortalamalan ile ifade edilen
gostergesidir.

1.7. KISALTMALAR
KKTC: Kuzey Kibns Turk Cumuhuriyeti
SED: Sosyo Ekonomik Duzey
KTOEOS: Kibns Turk Orta Egitim Ogretmenler Sendikasi

BOLUMII

KURAMSAL TEMELLER
Bu bolumde zorbahgi aciklayan kuramlarla ilgili genel kuramsal cerceveye
yer verilmis, ardmdan ilgili arastirmalar siralannustir,

2.1. ZORBALIGI A<;IKLAY AN KURAMLAR
Saldirganhgi ve zorbahgi cesitli yonlerden aeiklayan bircok kuram
bulunmaktadir. Bu arastirmada biyolojik temelli, icgudu, engelleme-saldirganhk,
sosyal ogrenme ve bilissel kuramlara yer verilmistir,

2.1.1. Biyolojik Temelli Kuramlar

Bu kuramm savunuculan saldirganhgi merkezi sinir sistemi ve endokrin
sistemiyle aciklamaktadir. Limbik sistem cesitli yapilan kapsamaktadir, Bu
yapilardan biri olan Hipotalamus duygu ve heyecanlarla ilgili olarak kesfedilen ilk
merkezdir. Hipotalamusun cesitli noktalan uyanldigmda, cesitli heyecan ornntuleri
ortaya

cikmaktadrr.

Bazi

kisimlann

uyanlmasi

ofkeye

yol

acmaktadir

(Aktaran:Morgan, 1995). Hipotalamusun uyanlmasiyla ofke ve bunun ardmdan
saldirganhk ortaya cikmaktadir.

Bogazm on ve tist kismmda bulunan tiroit, tiroksin adr verilen bir hormon
salgilar. Bunun heyecan haliyle bir iliskisi oldugu samlmaktadir, Tirot bezinin faal

9

olmasiyla kisi nedensiz yere cabuk heyecanlanmakta ve sinirleri gergin durumda
bulunmaktadir (Aktaran:Baymur, 1994).
2.1.2. i~giidii Kuramlarr: insan davramslanm

insarun dogasindan yola

cikarak aciklayan icgudu kuramcilan saldirganhgi da icgudulere gore aciklamakta,
insanm diger hayvanlar gibi kendisini saldirgan davramslarda bulunmaya egilimli
kilan bir saldirganhk icgudusuyle dogdugunu ileri surmektedirler. Icgudu kuramlan
iki alt bashkta toplanmaktadir.
2.1.2.1. Psikanalitik Kuram: Freud ilk basta saldirganhgm engellenmis
libidodan kaynaklandigim ileri surmustur. Haz pesinde kosan libido engellendiginde
engele karsi saldirganhk olusmaktadir. Fakat daha sonra Freud, saldirganhgr doyum
saglaymcaya kadar tirmanan achk ve susuzluk durtuleri gibi dogustan gelen bir durtu
olarak ele almistir.
Psikanalitik aciklama, saldirganligi bilincaltmdaki

olum icgudusune

baglamaktadir. Saghkh bir kisilige sahip insanlar kendilerine zarar vermeyecekleri
icin, kendilerini yok etme durtulerini bilincaltmdan disanya yansitmakta ve
saldirganhk olarak

diger insanlara yonlendirmektedirler (Burger, 2004). Olum

icgtidtisu ice yoneldiginde intihar, disa yoneldiginde ise saldirganltk olarak kendini
gostermektedir.
2.1.2.2. Etolojik Kuram: Lorenz'e gore insanlarda icgudusel bir enerji
birikimi olmakta yeterince enerji birikmisse, bir uyaran olmasa bile patlamaya
donuserek saldirgan davramslar meydana gelmektedir (Aktaran:Ankay, 1998).

2.1.3. Engelleme-Saldirganhk (Diirtii) Kurann: Bazi durumlarda, amacma
ulasmasi engellenen insanlar ofkelerini, onun gercek kaynagi olan gu9lu hedeften
saptirarak pek gtictl olmayan baska bir hedefe yoneltmektedirler. Formule edilmis
engellenme-saldirganhk hipotezine gore engellenme bireyde ofkeye yol acmakta,
ofke ise saldirganhga neden olmaktadir (Fromm, 1973).
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2.1.4. Sosyal Ogrenme Kuramr: Sosyal ogrenme kuramma gore davramslar
cevresel uyaranlar tarafmdan bicimlenmektedir. Temel refleksler haric, insanlar
dogustan gelen bir davrams repartuanna

sahip -degillerdir ve bundan dolayi

davramslan ogrenmek zorundadirlar. Diger davraruslar gibi saldirganhk da ogrenilen
bir davramstir ve bireyler bu davramsi baskalanmn gosterdigi benzer davramsi
gozleyerek, ornek alma yoluyla taklit ederek ogrenmektedirler. Cocuklar oyun
oynarken, saldirgan davrarusm diger cocuklan korkuttugunu ve oyunda bazi
onceliklere

sahip

olmalanru

saglayarak

odullendirildigini

gormektedirler.

Odullcndirilcn davrams tekrar edilecektir. Buyak olasihkla cocuklar bu saldirgan
davramslan surdurecek ve diger durumlarda da kullanacaklardir (Aktaran:Burger,
2004).

2.1.5. Bilissel Kuram: Bilissel psikologlann temel aldigi nokta, saldirgan
insanlarm bilgiyi isleme surecleridir. Bu kuramm savunucularma gore, bir duruma
nasil tepki verecegimiz, o durumu nasil algiladigumza baghdir. Kosullan tehdit
edici, rahatsiz edici ya da olumlu gormek kacmaruza, kavgaya hazirlanmaniza ya da
yalruzca yoldan cekilmenize neden olur. Bilissel yaklasim bazi insanlann belirsiz
kosullan digerlerine gore daha tehdit edici olarak yorumlama olasihgmm
bulundugunu one siirmektedir. Bu kisilerin saldirgan davramsi gosterme olasihgi
daha yiiksektir (Aktaran:Burger, 2004).
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2.2. Saldirganhk,

~iddet ve Zorbahk Arasmdaki Iliski

Olweus'a gore (1995), saldirganhk

hem siddeti hem de zorbaca eylemleri

icine alan bir semsiye kavram niteligindedir.

Zorbahgm

fiziksel boyutta ortaya

cikngr durumlarda ornegin, dovme, vurma, tekme atma gibi eylemlerin yapildigi
durumlarda
Zorbahgm

zorbaca

eylemler

siddetle kesistigi

aym zamanda

siddet olarak kabul edilmektedir.

ortak yonii fiziksel icerikli zorbahktir.

Bu durum

asagidaki sekilde belirtilmistir,

Saldirganhk

Siddet

Fiziksel icerikli zorbahk
~ekil 1. Saldrrganhk, $iddet ve Zorbahk Arasmdaki ili~ki (Olweus, 1995).

Ad takma, dalga gecme, sozel olarak tehdit etme, vurma, dislama zorbahk
davramslandir (Cric, 1997; Aktaran:Korkut, 2004) .Benzer bicimde hakaret etme,
kucuk dusurme, kasith olarak kurbamn esyalanna zarar verme, korkutarak para ve
esyalanm alma da zorbahk davramslandir. Zorbahgm farkh tammlan yapilsa da
hepsinde ortak olan ii9 ozellik vardir. Bunlar,

isteyerek yapilan rahatsiz edici
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davramslar

olmasi,

devamh

olmasi

ve

zorbaliga

maruz

kalanm

kendini

savunamayacak kadar zayif olmasidir (Piskin, 2002; Aktaran: Korkut, 2004).

2.2.1. Saldirganhk

Saldirganhk, baskalanna fiziksel ya da psikolojik zarar verme niyeti tasiyan
davramslardir. Niyet saldirganhgm temel ogesidir ( Ozbey, 2006).

Saldirganhk ozellikle tehdit, hiddet, ofke ve hayal kmkhgi sonucu olusur.
Saldirgan cocuk ,vurur, ismr, hasar verir (Yavuzer, 2000).

Saldirganhk, siddet ve zorbahk birbiriyle iliskilidir, Saldirganhk ve zorbahk,
siddet icermektedir. Zorbahk, saldirganhgm bir formudur(Olweus, 1995).

Pek 90k arasurmaci, saldirganhgm grup icinde bir hiyerarsinin kurulmasi,
grup icindeki bireylerin stati.ilerinin belirlenmesi ve boylece grup icindeki
catismalann onlenmesi surecinde benimsenen yontemlerden biri oldugunu one
stlrmektedir (Durkin, 1995).

Akran grubu icinde bir kez hiyerarsi olustuktan sonra saldirgan davramslar
azalmakta, grupta isbirligi ve dayamsma on plana cikmaktadir (Pellegrini ve Long,
2002).

Saldirganlar, kurbamn ailesinden kimseler degildir ve kurbanlar her zaman
ayru yasta olmayabilmektedir (Hawker ve Boulton, 2000).
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2.2.2. ~iddet

Bir kimsenin fiziksel olarak ya da bir nesne kullanarak bir baskasmi ciddi
sayilabilecek bicimde yaralamasi ya da ona zarar vermesidir. Kotuluge, suiistimale,
ya da mulke zarara neden olan her eylem siddettir (Yildmm ve Otrar, 2003).

Anlasmazhklar, fiziksel gorunumlerden, farkh karakterlerden, egitim duzeyi
farkhliklanndan, sosyo-ekonomik duzey farkhhklanndan ve benzeri durumlardan
kaynaklanabilir. Gunumuzde okulda, kitle iletisim araclannda ve toplumda
cozttmlenmemis veya siddetle sonuclanrms anlasmazhklar sikca karsilasilan bir
durumdur. Bunlan gorunce anlasmazhklann siddet icermesi dogal davrarus gibi
kaniksandigmda kisilerin anlasmazhklar icerisine girme egilimleri ve siddete
basvurmalan artmaktadir (Adalier ve Yaman, 2005).

2.2.3. Zorbahk ve Tammi

Schwartz, Dodge ve Coie (1993)

akran zorbahgim, "dogrudan dogruya

gozlenebilir bir tahrik olmadan, bir akrana karsi alay ederek, satasarak ya da
fiziksel saldirganhk gostererek davranma" olarak tarumlamislardir. Cric ve Bigbee
(1998) akran zorbahgnu iliskisel zorbahk ve acik zorbahk olarak snuflandirrmstir.
Iliskisel akran zorbahgmda, hedef kisinin arkadas iliskilerine ve arkadaslanna zarar
verilmektedir (om: kasith olarak birini dislamak). A91k zorbahk ise fiziksel zarar
verme ya da bunun tehdidinde bulunmak biciminde gerceklesmektedir.

Kochenderfer, Ladd ve Skinner (2002) akran zorbahgim, fiziksel (vurma),
sozel zorbahk (lakap), dolayh sozel zorbahk (diger cocuklara

hedef

arkadas olmamalanrn soyleme) ve genel zorbahk olarak simflandmruslardrr.

cocukla
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Mynard ve Josep (2000) akran zorbaligim sozel, fiziksel, sosyal manuplasyon
ve kisisel

esyalara

manuplasyon,

saldm

zorba

olmak

tarafmdan

uzere
kurbanm

dort alt grupta
arkadas

incelemistir.

iliskilerini

Sosyal

bozma

gibi

davraruslardir,

Mellor

(1997)

cocuklann

gruptan

dislanmasi,

tek

basma

kalmaya

zorlanmasmi da bir tur zorbalik olarak nitelendirmektedir.

Akran zorbahgi, kurbanm kisisel ozelliklerlne

ya da etnik kokenine ve ait

oldugu alt kulture iliskin ozelliklerine saldirmasma bagh olarak da iki ayn bicimde
tarnmlanabilmektedir.

Buna gore kisisel ozellikler hedef almdigmda kisisel akran

zorbaligi; etnik koken ya da alt kulture iliskin ozellikler hedef almdigmda grup akran
zorbahgr soz konusu olmaktadir (Verkuynen ve Thijs, 2001).

Zorbahk olaylan ister dogrudan

ister dolayh bir bicimde gerceklesmis olsun

bir davrarusm zorbahk olup olmadigmm tesbitinde belirleyici faktor, davramsm
zaman icerisinde tekrarlanan, taciz ve istismann

devamh bir sekilde fiziksel ve

psikolojik saldirganhk iceriyor olmasidir (Banks, 1997;Bosworth ve Espelage, 1999).
Her iki zorbahk turunde de sureklilik ve uzun sure devam etme soz konusudur.

Genel olarak zorbahk, gucltl durumdaki bir kisinin /kisilerin kendi kazanclan
ve keyifleri icin karsi koymaya gucu olmayanlara karsi yaptiklan,

sikmti veren,

fiziksel, sosyal, psikolojik ya da sozel olarak tekrarlanan saldmlardir.

Y apilan arastirmalara gore ogrencilerin %15 'i zorbahk yapmaktadir

(Olweus, 1993).

15

2.2.4. Zorbahgm Belirtileri

Cocugun akran istismanna ve rahatsiz etme eylemine maruz kaldigi an cocukta
gozlenebilecek

ilk belirtiler asagida siralanrmstir (Yildmm ve Otrar, 2003):

1) Okula gitme konusunda isteksizlik veya reddetmek.
2) Sabahlan hasta oldugunu soyleme.
3) Okuldan kacma.
4) Derslerde basansizhk, dusuk not alma.
5) Icine kapanma, kekelemeye baslama, ozguven kaybi.
6) Aglayarak uyuma, kabus gorme.
7) Para vermeye ve calmaya baslama (kendini sikistiran kisiye vermesi icin).
8) Ne oldugunu anlatmak istememe.
9) Vucunda sebebini aciklamadigr morluk, kesik ve cizikler olmasi.

10) Baska cocuklara ve kardesine karsi istismar ve rahatsiz edici eylemlere
baslama.
11) Saldirgan ve makul olmayan hareketlere baslamasi.

2.2.5. Zorbahgm Yaytlma Sebepleri

Zorbahgm yayilmasi ve ilerlemesinin ii9 nedeni vardir (Huesman ve bask.,
2003):
1) Siddeti uygulayanlan gormek. Cevrede bu ttir davramslar goruldukce
bunlar ogrenilmekte ve olagan karsilanmaktadir.
2) Saldirgan davramslann odullendirilmesi. Bu tur davrarnslar ailelerce
erkeklik ve guc gosterisi olarak kabul edilmekte, takdir edilmektedir.
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3) Sert ve tutarsiz egitim anlayisi. Cocuga sert davraruhyorsa o da aymsuu
yapmaktadir.

Kaltiala-Heino
zorbaca davramslar

ve Rimpela (1999) bireyin cocukluk ve genclik doneminde
sergilemesi

disiplin uygulamalanndaki

ile yetiskinlerin

cocuga yaklasim

bicimleri

ve

hatalar arasmda yakm ve anlamh dtlzeyde bir iliski

oldugunu vurgulamaktadir.

Pearce

(1992),

zorbahk

davramsma

neden

olabilecek

aile ozelliklerini

"babanm olmamasi, anne ya da babadan birisinin bosanma nedeniyle kaybi, annenin
depresyonda olmasi, anne-babamn sinir bozucu bir yapiya sahip olmalan, anne-baba
arasmda gecimsizlik yasanmasi, ailenin kalabahk olmasi ve ailenin sosyo-ekonomik
duzeyinin dtlstik olmasi" biciminde siralamaktadir.

Turkiye'de

ozellikle erkeklerde kiifiir etme oram 90k yiiksektir. Kufurlerde

ana tema cinselliktir. Cunku insanlarm en fazla baski altma aldiklan ve sorunlar
yasadiklan yon cinsellikle ilgilidir. Cocuklar, buyukleri taklit ettikleri icin kufurleri
de onlardan ogrenmektedir.

Bu egilimin devam etmesi

veya kaybolmasi onemli

oranda cevrenin etkisine baghdir (Ucar, 1994).

Genel olarak bakildigmda
yayildigr,

cocuklarm

ailede,

zorbahklann

akranlan

arasmda

en 90k omek alma ve taklit ile
ve televizyondaki

zorbahklan

gordukce bunlan benimseyip ogrendigi gorulmektedir.

2.2.6. Zorbahk ve Saghk

ilkokullarda zorbalik 90k yaygmdir. Bazi cocuklar yalmzca zorbadir. Bazilan
kurbandirlar.

Bazilan

hem zorba hem de kurbandirlar.

kurbanlara ve kurban-zorbaya

Yalmzca zorba olanlar,

gore fiziksel olarak daha saghkhdirlar.
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Doktorlar cocuklan muayene ederken nefes alamama, kusma, bogaz yanmasi,
soguk algmhgi, oksurme, istahsizhk ya da okul korkusu gorurlerse zorbahgm da
buna neden olabilecegini goz onunde bulundurmalan gerekir.

Zorbahgm saghk problemlerine ve okul devamsizhgma yol acmasi,
ortaokullarda ilkokullara gore daha azdir (Wolke ve bask., 2000). Surekli taciz ve
kUfUrler bireyde fiziksel ve psikolojik rahatsizhklar meydana getirmektedir (Batsche
ve Knoff, 1994).
Akran zorbahgr deneyimlerinin cesitli psikolojik sorunlarla da iliskili oldugu
gorulmektedir. Kumpulainen, Rasanen ve Puura (2001) akran zorbahgi olaylanna
hem zorba hem de kurban olarak kansmis cocuklann psikiyatrik yardima basvurma
olasihklannm yUksek oldugunu bildirmislerdir. Gercekten de zorbalann ve onlann
zorbaliklanna maruz kalan cocuklann intihara daha 90k egilimli olduklan (KaltialaHeino ve Rimpela, 1999) ve depresif duygu durumu, yatak islatma, iyi uyuyamama,
mide ve bas agnlanndan yakmma gibi sorunlar yasadiklan (Williams ve bask. 1996)
bildirilmistir, Bu konuda 1978'den 1997'ye kadar yaymlanrms olan pek cok
arasnrmanm meta analizini gerceklestiren

Hawker ve Boulton (2000), akran

zorbahgi kurbanlanrun genellikle yalmzhk hissi duyduklanru, depresyon ve kaygi
yasadiklanm bildirmistir.
Borg (1998), kurban ve zorbalann duygusal tepkilerini inceledigi bir
cahsmada, okulda zorbaca davraruslara maruz kalan kurbanlann asm kin besleme
ve ofke duygulanru yogun olarak yasadiklanm belirlemistir.
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2.3. Cocuk ve Zorbahk

2.3.1. Akran ve Cocuk
Ogrencilerin davramslanru etkileyen en onemli kurum ve gruplar, akran grubu
ve ailedir. Cocugun hangi akran grubunun uyesi olacagi yasadigi cevreye ve okula
bagh olarak degismektedir. Egitime ve akademik basanya onem veren gruplar
cocugun basansim olumlu yonde etkilerken, egitimin onemini kavrayamayan ve
zamamm sokak ve eglence yerlerinde geciren gruplar ise cocugun okuldan
kopmasma ve smifta daha fazla olumsuz davrams sergilemesine neden olmaktadir
(Erden, 2005).

Akran gruplan, cocugun yakm cevresini olusturan ve onun kisiliginin
olusumunda onemli rolii olan gruplardir. Bunlar her yas grubunda soz konusudur.
Cocugun akran grubu onun sosyal davramslanru etkiler. Bu sosyal tavirlar cocugun
genellikle diger bireylere ve sosyal yasama karsi tum tutum ve davramslanm icerir.
Bir dereceye kadar ailede kazamlan bu tavirlar akran grubuyla olan deneyimler
sonucu degisebilir (Yavuzer, 1996).

2.3.2. Zorba Cocuklar
insanlar, korkulanm gizlemek icin, gii<;: duygusundan hoslandiklan icin,
mutsuz olduklarmdan, kendilerini sevmedikleri ve begenmediklerinden, kendilerini
yetersiz ve asagilanrms hissettiklerinden, popiiler olmak icin, her istedikleri
yapildigmdan, simank olduklan icin, hakki olandan fazlasim almak icin, sert ve
gii9lii gorunmek icin zorbahk yapmaktadirlar (Bridge, 2003).

Zorbahk, cocuklann

diger cocuklar iizerinde fiziksel ve sozlu olumsuz

davraruslan ve dislamalandir (Olweus, 1995). Bazi cocuklar en ufak bir sorunda
hemen vurup ya da bagmp korkutarak hakh cikmaya cahsmaktadir.
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Akran zorbahgi gosteren cocuklann sahip olduklan ozellikler incelendiginde
bu

cocuklann

genellikle

ictepisel

ve

saldrrgan

ozelliklere

sahip

olduklan

gorulmektedir. Zorba cocuklar, diger cocuklann davraruslanm genellikle tahrik edici
olarak algilamaktadirlar.

Bu cocuklar yasitlanna sert gorunme ihtiyaci duymakta ve

digerlerinin duygulanna,

ozellikle de hedef olan cocuklara karsi 90k az duzeyde

empati gostermektedirler.

Bu yonlerinden

dolayi 90k az duzeyde olumlu sosyal

davramslara sahiptirler (Baldry ve Farrington, 2000).

Akran zorbaligi, fiziksel saldm (vurma, yumruk atma, cimdikleme ya da
tekme atma), sozel saldm (satasma, alay etme ya da isim takma) ya da sosyal saldm
(kasith dislama) olmak uzere 90k cesitli davramslar yoluyla meydana gelmektedir
(Berger ve Thompson, 1998).

Zorba ogrenciler, surekli bir bicimde kendilerini guclu gosterme ve diger
ogrencileri kontrol etme gereksinimi duyarlar. Zorbalar, diger ogrencilere aci ve
istirap vermekten doyum sagladiklan gibi kurbanlarla empati kurabilme dnzeyleri de
dtlstlktur ve genellikle kurbanlanmn kendilerini tahrik ettikleri yonunde bir savunma
mekanizmasma da sahiptirler (Banks, 1997).

Zorba cocuklar, kurban cocuklara saldirdiklan zaman, kurbanlann kendilerini
savunamayacaklarma
davraruslan
kendilerine

iliskin ipuclan elde ettiklerinde kurban cocuga karsi saldirgan

artrrmaktadir, Boylelikle
karsi

odullendirmektedirler

Genellikle

saldirgan

kurban cocuklar davramssal ozellikleriyle

davramslan

destekleyerek

saldirganlan

(Hodges ve Perry 1999; Schwartz, Dodge ve Coie 1993).

erkek cocuklar daha saldirgandirlar.

Anlasmazhklan

dovuserek

cozme egilimindedirler. Kiz cocuklan ise agiz kavgasiru yeg tutarlar. Yapisal olarak
erkeklerin daha guclu olmalan yanmda, kiz cocuklannm daha 90k engellenmesi
konuda kiz erkek aymnuru ortaya crkarmaktadu (Yornkoglu, 2004).

bu
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Miller'e (1998) gore kendilerini mutsuz hisseden cocuklar ve yetiskinler
davramslannm sonucunda kendilerine ve baskalanna nasil zarar verdiklerini fark
etmemektedirler. Kisinin davramsim ayarlayamamasi, dusuncesiz davramslara neden
olmaktadir.

Kuramsal olarak cocuk ve gene, kisiligini, anneyi, babayi, yakm ve uzak
cevreyi omek alarak kazanmakta ve gelistirmektedir. Bu omeklerin saldirgan
davramslar ve siddet eylemlerini icermesi, benzer davrams kahplanm kullanan
kusaklann yetismesine yol acmaktadir. Engel asmada, sorun cozmede saldirgan
davramslan, siddet eylemlerini deneyen insanlar, gruplar, toplum kesimleri ve
toplumlar
gunluk

bunlann etkili ve gecerli oldugunu gordukce, her firsatta tekrarlayip

yasantmm

aynlmaz

bolumu

durumuna

getirmektedirler.

Saldirgan

davraruslara ve siddet eylemlerine iliskin omekler cogaldikca, bunlann etkili oldugu
goruldukce

bireylerin

bunlan

benimsemesi,

toplumsal

boyutta

yasamasi,

genellenmesi, yayilmasi artmaktadir (Koknel, 2000).

Fiziksel olarak cezalandmlan cocuklar saldirganhga daha fazla egilimli
olmaktadirlar. Buyuytmce kendi cocuklanna karsi da saldirgan olabilmektedirler. Bu
durum nesilden nesile devam edebilmektedir (Cooper, Sroufe ve Dehart, 1996).

Catisma, iki ya da daha fazla kisi arasmda yasanan uyusmazhk durumudur.
Bermak ve Keys (2000) yaptiklan bir cahsmada,

cocuk ve genclerin, catisma

yasadiklannda, siddet gosterdikleri ve saldirgan davramslarda bulunduklan sonucuna
ulasrmslardir. Arastirmalar, ogrencllerin okul ortammda snufta, bahcede, serviste,
derste ya da oyun oynarken catismaya girebildiklerini ve bu catismalan genellikle
sozel ya da fiziksel saldmda bulunarak cozmeye cahstiklanm belirtmektedir (Jonson
ve Jonson, 2000; Bermak ve Keys, 2000).

Erkekler daha 90k dogrudan zorbahk yapmakta, kizlar ise daha 90k dedikodu
ve dislama yaparak dolayh saldirganhkta bulunmaktadir (Smith ve Sharp, 1994).
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Banks' a (1997) gore de erkekler daha 90k dogrudan zorbahk yontemlerine
bas vururken; kizlar ise daha 90k dedikodu yayma ve sosyal yahtilrmshga zorlama
gibi daha kurnaz ve dolayh zorbahk kullanma egilimindedirler.

Zorbahk yapan ogrencilerin btlyuklere karsi geldikleri, kurallara uymadiklan
ve antisosyal olduklan saptanrmsnr (Batsche ve Knoff, 1994).

iskandinav tllkelerinde zorbahk yapanlann, hiiyiidiiklerinde sue isledikleri ve
yasalan

cignedikleri

biiyiidiiklerinde

belirtilmistir

insan iliskilerinde

(Olweus,

1993). Surekli zorbahk

yapanlann

olumsuzluk

yasadiklan

bildirilmistir

(Oliver,

saldmlanm

en fazla zaman gecirdikleri ve iyi

Hoover ve Hazler, 1994).

Dolek (2002) ise zorbalann

tamdiklan ogrencilere yoneltme egiliminde olduklanm belirtmistir.

2.2.3. Kurban Cocuklar

Kurban: Baskalannm davramslanndan surekli bir bicimde zarar goren ve
zarar verici bu davramslara karsi koyabilecek ve durdurabilecek beceri, statu ve
kaynaklara sahip olmayan kisi ya da gruptur (Maines ve Robinson, 1992).

Zorbalann iki tur kurbanlan vardir (Selcuk ve Guner, 2000):
1-Edilgin kurban: Bu tur cocuklar zorbalara yonelik kiskirtici harekette
bulunmazlar ve kendilerini savunamazlar.
2-Provakator kurban: Bu tiir cocuklar ve gencler rahat durmazlar, alay ederler,
diger cocuklan urkuturler ve sonucta zorbalann kurbam olurlar.
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Pasif kurbanlar, fiziksel olarak zayif olduklan icin genellikle akranlannm
taleplerine boyun egicidirler ve zorbahga ugradiklannda cok az arkadaslan onlan
savunmaktadir (Hanish ve Guerrra, 2000). Pasif kurbanlar, ayru zamanda ofke
duzeyi du~ilk olan kurbanlardir (Perry, Kusel ve Perry, 1998).

Ki~k111Ic1 kurbanlar, ofke duzeyi yuksek, oldukca saldirgan, hie; rahat
durmayan ve endiseli cocuklardir (Bastche ve Knoff, 1994). Bu tur kisiler, ayru
zamanda "asm saldirgan kurbanlar" ve "zorba kurbanlar" olarak da bilinmektedirler.
Kiskirtici kurbanlar, tum kurban cocuklann yalruzca beste birini olusturmaktadirlar
(Olweus, 1978). Kiskirticr kurbanlar, genellikle akranlan tarafmdan sevilmemekte ve
dislanmaktadirlar.
Hem pasif hem de kiskirtici kurbanlar duygulanm daha az kontrol etme ve
ayru zamanda akranlanna gore daha cok ilgi gorme gereksinimindedirler (Bernstein
ve Watson,1997).
Hanish ve Guerra'ya (2000) gore zorbahga maruz kalan erkek cocuklar
cogunlukla yumruklanmakta, tekmelenmekte ya da bir silahla tehdit edilmektedir.
Zorbahga

maruz

kalan

cocuklar kendilerini

korkak,

giicsliz ve utangac

hissetmektedirler (Futterman, 2004). Karst koyamamakta ve odun vermek zorunda
kalmaktadirlar.

Genel olarak kurbanlar, boyun egici ve fiziksel olarak zayif davrams bicimleri
sergileyen tiplerdir. Kurbanlar edilgin ve provakator olarak iki gruba aynlmaktadir .

Fried ve Fried (1996) diger iki gruba uymayan bir baska kurban cesidi
tarumlarmstir. Bunlar yetenekli, zeki ve sevilen tiplerdir. Derslerde ve diger sosyal
faaaliyetlerde basanhdirlar. Bunlar gucu olmayan insanlar icin bir tehdit olarak
gortmmektedir.
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Boulton ve Underwood (1992) kurban cocuklann, akran zorbahgma hedef
olmayan cocuklara gore, okulda teneffiis boyunca kendilerini daha fazla oranda

"-

mutsuz hissettiklerini saptarmslardir. Aym zamanda akran zorbahgma maruz kalan
cocuklar akademik alanda da sorun yasamaktadirlar (Kochenderfer ve Ladd, 1996) .

Boulton ve Smith (1994) 8-9 yasmdaki cocuklarla yaptiklan cahsmada kurban
cocuklann, zorba ve akran zorbahgma kansmayan cocuklara gore, fiziksel olarak
kendilerini daha yetersiz olarak degerlendirdiklerini belirtmektedir. Kurbanlar,
akranlan tarafmdan surekli yardim arayan kisiler olarak tanmmaktadir.

Perry, Kusel ve Perry'e gore (1988), kurbanlann siddete maruz kalmalannm
kendilerinden kaynaklanan ii<; nedeni vardir:
1) Kurbanlar zorbalan odullendirmekte, yemek paralanm, oyuncaklanm
zorbalar her istediklerinde vermekte ve karsi koymamaktadirlar.
2) Asm tedirginlik gostermektedirler. Buda zorbalan cesaretlendirmektedir.
3) Zorbalan sikayet etmemektedirler.

Kendilerini uzgun hisseden ogrenciler zorbahga

daha fazla maruz

kalmaktadir (Batsche ve Knoff, 1994). Kochenderfer ve

Ladd (1996) akran

zorbahgma bircok cocugun maruz kalmasma ragmen, bu davramslara surekli olarak
sadece belli sayida cocugun hedef oldugunu belirtmislerdir. Akran zorbahgina maruz
kalma kiside iz birakan ve unutulamayan bir deneyimdir (Eslea ve Rees, 2001)

Tekin (2006) "Simf ogretmenlerinin ilkogretim okullarmda ogrenim goren
ogrencilerin zorbahga maruz kalmalan ile ilgili tutum ve gorusleri" uzerine bir
arastirma yapmistir. Bu cahsmada smif ogretmenleri, ogrenciler okulda zorbahk
yapildigmda baska ogretmenlere soylediklerini, okulda zorbahgm en cok kotu isim
takma oldugunu, zorbahgm simflarda yapildigim, zorbahgi smif arkadaslanmn
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yapngnu, zorbahga maruz kalan ogrenci ogretmenine basvurdugu zaman ogretmeni
zorbahk yapan ogrenci ile konusup dogru yola sevk etmeye cahstigim belirtmislerdir.

O'Moore

ve Hillery

(1989)

yaptiklan

calisma

sonucunda,

cocuklann

%20.8'inin akran zorbahgma maruz kaldiklan icin okula gelmekten korktuklanm

ve

%2.6'smm ise bu konuda daha ciddi kaygilar yasadiklanm belirtmislerdir.

Amerika'da

8. simf ogrencilerinin %7'si zorbahktan dolayi en az 1 ay evde

kalmakta ve okula gitmemektedirler (Batsche ve Knoff, 1994).

Akran zorbahgma
etkilerine
tarafmdan

maruz kalmanm akademik yasanti uzerindeki olumsuz

iliskin cesitli cahsmalar
reddedilen

etkinliklere

katilmaktan

ve akran

mevcuttur.
zorbahgma

kacmdiklanm

Bush ve Ladd (2001) akranlan
maruz

ve buna

kalan

paralel

cocuklann
olarak

snuf

ici

da akademik

basanlannda dii~ii~ goriildiigiinii belirtmislerdir.

9-11 ve 11-14 yas grubundan Maltah ogrencilerle gerceklestirilen bir anketin
sonuclan,

akran zorbahgi kurbanlanrun

saldmlara

maruz kaldiktan sonra en sik

hissettikleri duygulann kin, ofke ve kendine acima oldugunu gostermistir. Bunlan
caresizlik ve ilgisizlik izlemektedir. Hissedilen duygulann
bildirilmistir.

Ilkokul yillannda

akran zorbahgma

yasa gore de degi~tigi

ugramak

cocukta

daha 90k

caresizlik ve kendine acima gibi duygular uyandirmakta, ortaokul yillannda ise bu
duygular yerlerini ofkeye ve kine birakmaktadir (Borg, 1998).
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2.3.4. Hem Zorba Hem Kurban Olan Cocuklar

Yapilan arastirmalarda

kurban olarak simflandmlan

bazi cocuklann da

akran zorbahgi davramslan gostedikleri belirlendigi icin arastirmalarda zorba/kurban
olarak hem akran zorbahgma hedef olan hem de akran zorbahgi uygulayan ii9uncii
bir grup yer almaktadir (Mynard ve Joshep 1997;Wolke ve bask. 2001). Hem zorba
hem de kurban olanlar, zaman zaman zorbahk yapan ve bazen de baskalannm
zorbahgma ugrayan ogrenci ya da gruplardir (Piskin, 2002).

Hem akran zorbahgma hedef olan hem de akran zorbahgi gosteren cocuklar
depresyon ve kaygi gibi duygusal problemler yasamaktadirlar. Bu cocuklar diger
cocuklara gore daha fazla duygusal stres icindedirler. Bu cocuklar; zorba, kurban ve
tamklara gore daha dusuk benlik saygisma sahiptirler (Andreou, 2000; Schwartz,
2000).

Zorba- kurban cocuklar arkadas iliskilerinde sorunlar yasamakta ve diger
cocuklara gore arkadaslan tarafmdan daha fazla reddedilmektedirler (Warden ve
Mackinnon, 2003).
Andreou (2000) da

hem kurban hem zorba statusunde olan cocuklann

kendileri ve baska insanlar hakkmdaki dusttncelerinin olumsuz oldugunu, baskalanru
yonlendirme yoluna gittiklerini

ve ic kontrol odaklanmn dusuk oldugunu

saptamistir.
Hazler (1994), surekli bir bicimde zorbahk kurbam olmamn "olumlu
davramslara sahip cocuklan" bile zorbaca davraruslarda bulunma ve okula silah
getirme gibi asmhklara sevk ettigini vurgularmstir.

Schwartz (2000) yaptigi cahsmada zorba/kurban cocuklann okul basanlanmn,
kurban ya da zorba cocuklannkinden dii~uk oldugunu saptarmstir.
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Asagidaki eylemler akran istisman ve rahatsiz etme olarak tammlanmamaktadir
(Y1ldmm, P.K. ve Otrar, M.2003):
1) Karsihkh bir anlasmazhgin oldugu bir durum; ornegin her iki ogrencinin de

sinirli oldugu ve genellikle bir soruna c;ozfun istedikleri ve gtlclerinin denk oldugu
bir durum gibi.

2) Soyal bir reddetme ve sevmemezlik (bu eylemin tekrar edildigi ve belirli bir
kisiye yoneltildigi durumlar haric).

3) Sadece bir defa meydana gelen tatsiz ve kotii hareketler

veya rastgele

meydana gelen saldirganlik ve korkutma eylemleri.

Ross ( 1996) akran zorbahgim, saldirganhgm bir alt turu olarak bir ya da
birkac cocugun, belirlenen bir hedef cocuga karsi, bilincli olarak zarar vermeyi
iceren davramslar gostermeleri biciminde tammlarmstir. Bu zarar verme hem fiziksel
hem psikolojik olabilmektedir. Akran zorbahgmi ayirt etmede uc; kriter onemlidir:
1) Herhangi bir kiskirtma sonucu ortaya cikmaz,
2) Zaman icinde tekrarlamr.
3) Zorbahk yapan cocuk hedef cocuga gore daha gucludur ya da daha guc;lu
olarak algilamr.

Bazi cocuklar hem zorba hem kurbandirlar. Bu yuzden teneffilslerde zorbalan
tesbit etmek zordur (Pearson, 2004).
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2.3.5.Tamklar

Ogrencilerin buyuk bir cogunlugu zorba ya da kurban olmamakla birlikte
zorbaliga taruk olmaktadirlar. Taruklar buyuk bir cikmaz icindedirler. Eger zorbayi
desteklerlerse, onlann tarafim tutarlarsa suca ortak olmaktadirlar. Kurbaru
desteklerlerse kendileri hedef tahtasi haline gelmektedirler. Sessiz kahrlarsa sucluluk
hissetmektedirler. Bu cikmaz onlan iizmekte, sucluluk ve utans:hissetmelerine neden
olmaktadir (Fried ve Fried, 1996). Bu cocuklara zorbahgm kabul edilemeyecegi
anlatilmah ve zorbahkla basa cikma yollan konusunda cesaretlendirilmelidirler.

Zorba cocuklann, kurban ve kansmayan cocuklara gore akranlan tarafmdan
daha fazla kavga baslatan ve yikici olarak degerlendirildikleri, kurban cocuklara gore
de anlamh olarak daha fazla lider olarak goruldukleri bulunmustur (Yildmm, 2001).
Bazi arastirmacilar,

arkadaslan

tarafmdan benlik

saygilan

yuksek

olarak

degerlendirilen cocuklann ise saldmlara hedef olan cocuklann yanmda yer alarak
onlan koruduklanru bildirmislerdir (Salmivalli ve bask., 1999).

2.3.6.Risk Altmdaki Cocuklar

Arkadas edinmeyi ya da grup oyunlanna katilmayi bir turlu beceremeyen
cocuklar, ozellikle risk altmdadirlar. Kekeme, bedensel ozurlu olma ya da belirgin
bir degum lekesi bulunmasi gibi fiziksel birtakim engellere sahip cocuklar da ayni
sekilde savunmasizdir. Oyun arkadaslanndan uzak durarak kolayhkla hedef

haline

gelmektedirler (Yavuzer, 2000).

Okul hayatmda arkadassizhk durumu 90k fazla goze carpmaktadir. Diger
cocuklar, yalmz cocugu hemen tesbit edip bir seylerin eksik oldugunu sezip, alay
etmeye baslamaktadir, Bu tur davramslara maruz kalan cocuk, herkesin kendisini
izledigini dtlsunerek hareket etmektedir. Her zaman basansiz olmakta

ve alay
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edilmeyi bekleyerek yasamaktadir.

Bu duygular cocugu depresyona ve yalmzhga

itmektedir (Miller, 1998). Bu durum surdukce genetik yatkmhgi olanlarda baska
psikolojik sorunlarm da ortaya cikmasma neden olabilmekte ve 90k ciddi sonuclara
yol acabilmektedir.
Warm (1997) 7-19 yas arasmdaki ogrencilerde birbirlerine takilma/ satasma
davramslanru incelernis ve fiziksel saldm iceren takilma davramsmm birinci
snuflarda yuksek oranda gozlendigini, i.i9unci.i simfta di.i~i.i~e gectigini, buna karsihk
kisinin gercek bir ozur, sakathk

ya da kisilik ozelliklerine

atifta bulunularak

yapilan satasmalann ise altmci smifta en yuksek duzeye ulastiguu bildirmistir.
Bunun yanmda cinsellige iliskin satasmalann sekizinci simftan itibaren gorulmeye
baslandigi belirtilmistir.

2.3.7.0kul Ortanu
Ogrencilerde zorbaca davramslann ortaya cikmasma neden olan dissal
faktorlerden birisi de okul ortamidir. Okul ortarru ogrencilerin zorbaca davranislar
gelistirmelerini etkileyebilmektedir. Arastirmalara gore diger faktorlerin tumu sabit
tutulsa bile ogretmenin moralsiz oldugu, sik sik ogretmen degisikliginin yasandigi,
standartlann ve kurallann acik olmadigi, disiplin uygulamalanrun yetersiz oldugu ve
cocuklara birey olarak deger verilmeyen okullara devam eden ogrenciler arasmda
zorbahk turu davramslar daha yaygm gorulmektedir (Pearce, 1992).

Ilkokul, ortaokul veya lisede, her duzeyde yasca kucuk olan ogrencilerin
kurban olma olasihklan digerlerine gore daha yi.iksektir. Yasca daha kucuk, kisa
boylu ve fiziksel olarak da gucsuz ogrencilerin, yasca daha buyuk ve

guclu

ogrenciler tarafmdan saldmya ugrama olasihklan daha ytiksektir (Batsche ve Knoff,
1994).

29

Ogretmen eger ogrenci aymrm yapma egilimine sahipse, aymm yapilan
cocuk diger arkadaslan

tarafmdan itilmekte, gruba kabul edilmemektedir.

yuksek notlar alan ogrenci de ayru durumu yasayabilmektedir.
ettirmek icin kopya verme, rusvet verme davraruslanna

Fakat

Kendini kabul

girebilmektedir.

Ogretmen

arkadas iliskilerinde cok onemli bir iliskiye sahiptir. Ogretmenin deger yargilan da
cocuklann

iliskilerini

etkilemektedir.

Guzel, cirkin, zengin-fakir,

ailenin prestij

durumu, meslekleri, giyimleri icin aymm yapildigmda, cocuklarda da bu degerler
gelismekte ve sosyal iliskilerinde
Antisosyal

antisosyal

davramslar ortaya crkabilmektedir.

davramslar sergileyen cocuga kizmak, onu cezalandrrmak durumu daha

da cikmaza sokmaktadir (Kirkmcioglu, 1999).

Okula yeni baslayan

bir cocuk baskalanndan

zarar gorme konusunda

digerlerine gore pek cok acidan daha savunmasizdir. 0, kucuk bir satasma olayiru
bile degerlendirebilecek
etkileyebilecek
halledilmesi,

bir

olgunluktan yoksundur ve okula karsi tum egitim hayatim

korku gelistirebilir. Herhangi bir gilc;liigiln henuz baslangicta

cocugun mutlulugu ve basansi

icin cok onemlidir. 5 ve 7 yaslan

arasmdaki cocuklar okula yeni basladiklannda

zorbalann kurbaru olabilmektedirler.

Bu zorbahklar

surekli

oldugunda

cocuklarda

davrams

bozuklugu

ve uyurn

cocuklann

akranlan

bozuklugu ortaya cikmaktadir (Bower, 2006).

Deater-Deckard

(2001)

akran

sorunlan

drslandigmi

cocuklann

daha genis akran gruplan tarafmdan normal akran iliskilerini bozduklan
belirtmektedir.

iliskileri yasayamayacagi

zorbahgma

olan

tarafmdan

icin istenmediklerini

ve

dislanma

Dislanma

maruz

birakildigmi,

sonucunda

cunku

cocuk normal

bu

akran

ve sosyallesme surecinin onil kesilecegi icin cocugun,

dislanma sorunlu davrarusmm daha da artacagi one surulmustur.

Baskalan tarafmdan zarar gorme pek cok ebeveynin sandigmdan cok daha
yaygmdir

ve her zaman kendini

gostermeyebilmektedir.

iz birakan

fiziksel bir istismar

seklinde

Sessiz bir gozdagi veya alay etme, kendine guven ve benlik

saygisi uzerinde cok daha yikici bir etki birakmaktadir.
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Bazi arastirmacilar akran zorbahgmm buyuk okullarda ve kalabahk smiflarda
daha yiiksek oranda

meydana geldigini belirtirken (Karatzias, Power ve Swanson,

2002) diger bazi arasnrmacilar simf btlytlkltlgti azaldikca akran zorbaligi oranlannm
arttignu bulmuslardir (Wolke ve bask., 2001).

Turkiye'de

Dolek (2002) tarafmdan yapilan cahsmada akran zorbaligma

hedef olma ve akran zorbahgi gosterme acismdan

devlet okullannda ve ozel

okullarda okuyan cocuklar karsilastmlrms ancak fark bulunamamistir.

Ogrenciler

arasmdaki

zorbahk

davramslan

okul kademelerine

incelendiginde; ilkokul ogrencilerinin zorbahk kurbam olma olasihklan

gore

ergenlere

gore daha fazla olmasma karsm; ilk ve ortaokul ogrencileri arasmda zorbahk
davrarusmda bulunanlann sayisi hemen hemen aym kalmaktadir (Kaltiala-Heino ve
Rimpela, 1999).
Ogrcncilerin cogunlugunun okulun

bahcesinde ya da oyun alanlannda

zorbalarm kurbam olduklanm, bu alanlan sirasiyla siruf ve okul koridorlanmn
izledigini saptayan arastirma bulgulan vardir (Whitney ve Smith, 1993; Smith ve

Sharp 1994).
Mellor (1997) lskocya liselerinde zorbahk olaylanru ele aldigi cahsmasmda,
okulda zorbahgm

genellikle okulun hangi alanlannda meydana geldigini de

arastirmistir. Orneklemi olusturan 942 ogrenciden %48'i zorbahk turn olaylann
cogunlukla okulun oyun alanlannda ve %28'i de genellikle suufta ortaya ciktignu
bildirmistir,
Baumeister ve Tice, insanlarm akran gruplarmdan dislanmalanmn bashca iic;
nedeni oldugunu ileri surmuslerdir. Bunlar sirasiyla, grubun yaranna bir katkida
bulunmamak, grup kurallanm ihlal etmek ve sosyal olarak istenmeyen ozelliklere
sahip olmaktnt.Aktaran.Leary, 1990).
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Pobe ve Bierman (1999) ilkokulda rahatsiz edici ve yikici davraruslan olan
hiperaktif, sosyallesmekten kacman ve icsellestirilmis (internal) sorunlan olan erkek
cocuklann

ergenlik

sevilmediklerini,

doneminde

sosyal

acidan

akranlan

tarafmdan

beceriksiz

olarak

kabul

gormediklerini,

tammlandiklanm

ve

akran

zorbahgma maruz birakildiklanm bildirmislerdir.

Baskalan tarafmdan zarar gormus cocugun mutsuzlugu oyle ictendir ki anababamn, zarar veren kisiye ders vermek istemesi dogaldir, Ancak bu tur davrarusm
cocuga yaran olmayacaktir.

Zarar veren kisiler de en az magdur kadar yardima

gereksinim duymaktadir (Y avuzer, 2000). Cunku zorbalann bu sekilde davranmasma
neden

olan bircok

sorunu

vardir.

Zorba

davramsmm

altmda

baska nedenler

yatmaktadir.

Cocuklara gore zorbahk yapilmasmm sebepleri asagida srralanrmstir
(Rigby, 1997):
1. Ustunluk saglamak.
2. Okulda tamnmak ve lider olmak.
3. Duygulanm gizlemek.
4. Mutsuzluk duygulan.
5. Baskalan tarafmdan zorbahga maruz kalmalan.
6. Topluma ve cevreye uyum saglama cabasi.
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2.4. n.cn.t ARA~TIRMALAR
2.4.1. Yurt Dismda Yapilan Arasnrmalar
Okul zorbahgi ile ilgili ilk arastirmalar iskandinav ulkelerinde baslatilrrusur.
Okul zorbahguu ilk ele alan kisi, okul bahcelerinde cocuklann davramslanm
gozleyen Heinemann' dir (Aktaran;Besag, 1995). Heinemann'm yapmis oldugu
cahsmalara halkm gostermis oldugu ilgi uzerine 1970'lerde Olweus, iskandinav
iilkelerinde ogrenci, ogretmen ve velileri icine alan genis kapsamh cahsmalanru
baslatrms ve okul zorbaligt konusunda yapilan cahsmalar giderek artan bir onem
kazanrmstir. Olweus, bu alandaki cahsmalanrn surdurmustur. 1980'lerde bu
cahsmalara Val Besag da kanlrmstir (Besag, 1995).
1980'1i yillardan guntlmtize son yirmi yil icerisinde, okul zorbaligmm
meydana geldigi alanlar ile sikhgnu, siddetini ve zorbaliga neden olan bireysel ve
cevresel faktorleri belirlemeye yonelik cok sayida arastirma yaymlanrmsttr. Tern.el
ve en kapsamh cahsma, iskandinav iilkelerinde Olweus tarafmdan yapilrmstir. Yakm
bir zaman icerisinde okul zorbahgi konusundaki cahsmalar; Avustralya (Rigby ve
Slee,1992), Kanada (Pepler, O'Connell ve Craig, 2000), Finlandiya (Sourander ve
ba~k.1999), Japonya (Matsui ve bask., 1996) ve ingiltere (Whitney ve Smith, 1993 ve
Bowers, Smith ve Binney, 1994)'de yapilrmstir.
ingiltere'de okul zorbaligi konusunda yapilan bir calismada (Salmon ve
James, 1989) ogrencilerin o/olO'u "kimi zaman"

ya da "daha sik" zorbahga

ugradtgmi belirtirken; %42'si de "haftada en az bir kez "zorbahk kurbam
olduklanm" bildirmislerdir.

Avustalya'da 6 cocuktan biri haftada 1 defa zorbaliga maruz kalmaktadir
(Rigby, 1997). Avustralya'da zorbahkta etnik farkhhklann

da etkili oldugu

gozlenmistir. Avustralya'daki okullarda gerc;ekle~tirilenbir baska cahsmada sik sik
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akran zorbahgma maruz kaldigim belirten erkek ogrencilerin orammn %16.8,

kiz

ogrencilerinin oranmm ise %11.4 oldugu bildirilmistir (Rigby ve Slee, 1991).

Iskocya'da gerceklestirilen bir cahsmada ise ogrencilerin %16.7'sinin akran
zorbahgi kurbam olduklan belirlenmistir (Karatzias, Power ve Swanson 2002).

Kumpulainen, Rasanen ve Puura (2001) ise kurban cocuklann oranmm
%24.4, zorba cocuklann %5.7, zorba /kurban cocuklann orammn ise %18.6
oldugunu belirtmislerdir.

Iskocya'da gerceklestirilen bir cahsmada ise ogrencilerin %16.7'sinin akran
zorbahgi kurbam olduklan belirlenmistir (Karatzias, Power ve Swanson, 2002).

Whitney ve Smith (1993) akran zorbahgma hedef olan ilkokul cocuklannm
%50'sinin,

ortaokul cocuklannm

%62'sinin

sozel

saldirganhk kapsammda

tammlanabilecek isim takma davraruslanyla karsilastiklanru belirtmislerdir. Bunu
vurma, tehdit etme ve dedikodu cikarma izlemektedir.
Rigby (2000)'nin arastirmasmda
isimler takildiguu, %43 'ii acimasiz

ogrencilerin %48'i

kendilerine incitici

alaylara maruz kaldrgmi,

%30'u kasten

dislandigmi, %24'ii tehdit edildigini, %23.7'si tekmelenip darbe aldiklanm
belirtmislerdir.
River ve Smith (1994) 8-11 ve 11-16 yas gruplanm karsilasnrdiklannda
akran zorbahgmm her ii9 boyutunun da (fiziksel, sozel, iliskisel) 8-11 yas grubunda ,
11-16 yas grubundan daha sik yasandigim tesbit etmislerdir.

Cocuklar zorbaliga erken yaslarda baslamakta ve eger gerekli

yardim

yapilmazsa ileride sue isleyebilecek duruma gelmektedirler. Eslea ve Rees (2001)
kadm ve erkeklerle gerceklestirdikleri bir cahsmada akran zorbahgmm en sik 11-13
yaslannda yasandigmi bildirmislerdir,
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Ok:ullardaki zorbalann %40'1 -U9 veya daha fazla suctan tutuklanmaktadir
(Olweus, 1978).

Ilkokul zorbalanmn %25'nin 30 yasma gelene kadar sue dosyalan oldugu ve
hapis yattiklan belirtilmistir. Bu kisiler ileriki yillarda islerini terk etmisler, eslerine
siddet uygularmslar, cocuklanna sert cezalar vermislerdir. Bu zorbahgin, -U9 nesil
devam ettigine dair bulgular vardir (Huesmann ve bask., 2003).

Cullingford ve Morrison(l 995) yaptiklan cahsmada ok:uldaki zorbahk
deneyimi ve genclik donemindeki sucluluk davramsi arasmdaki iliskiyi incelemisler
ve okul zorbahgi ile yetiskinlik donemindeki sue isleme davrarusmm s1k11g1 arasmda
anlamh duzeyde bir iliski bulundugunu belirlemislerdir. Arastirma icin kendileriyle
gortisulen zorba cocuklann, genellikle zorbahgm okul ortamnun dogal bir parcasi
oldugunu dusundukleri de arastirmanm diger onemli bir bulgusudur.

On iki yasmdakilerin 1/5'den fazlasi duzenli bir sekilde ya zorba gibi ya
kurban ya da her ikisi gibi davrams gostermektedirler. Zorbalann en begenilen, en
populer cocuk olarak goruldukleri saptanrmstir (Wolpart, 2003). Bu bulgu zorbalarm,
digerlerinden daha g-U9lu olduklan

ve ustunluk sagladiklan icin

butun ilgiyi

uzerlerine cekmis olabilecekleri biciminde yorumlanrmstir.

Zorbahgm nedenlerinden biri

cocuklann aileden gerekli ilgi ve sevgiyr

gorememeleri olarak belirlenmistir. Reddedilen 10 yasmdaki cocuklar 12 yasina
geldiklerinde

problem

yaratan

cocuklarla

arkadashk

k:urmakta, problem

yaratmaktadirlar (Patterson, Capaldi ve Bank, 1991 ).

Perry, Willard ve Weiss (1989) 9,10 ve 11 yas grubundaki ogrencilerle
gerceklestirdikleri cahsma sonucunda ilerleyen yasla birlikte

cocuklann fiziksel

akran zorbahgma maruz kalma oramnda bir d-U~-U~ saptamislar; buna karsihk sozel
saldirganhgm aym duzeyde seyrettigini bildirmislerdir.
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Zorbahk

goren

cocuklar,

magdur

durumdadirlar.

Korunmalan,

desteklenmeleri ve uzman yardmu almalan gerekmektedir. Bazi kurbanlar intihar
edebilmekte, bazi kurbanlar ise kendileri de zorbalik yapmaya baslayabilmektedir.
Gene; katillerde surekli olarak rastlanan bir faktor, kendilerini dislanmis hissetmeleri
olarak belirlenmistir (Lery ve bask., 2003).

Zorbahk, cocuklann okula olan ilgilerini de etkilemektedir. Surekli zorbaliga
maruz kalan cocuklann

okul basanlan

dusmekte

ve okuldan

sogumaktadirlar.

Zorbahgm cok ciddi sonuclan olabilmektedir. ilkokullarda zorbaliga maruz kalanlar,
ortaokula uyum saglamakta
buyuk

bir ihtimalle

zorluk cekmektedirler, Akademik yonden zorlanmakta,

okulu birakmaktadirlar

(Parker

ve Asher,

1991 ). Kizlar

depresyona girmekte (Kupersmidt ve Patterson, 1991 ), erkekler de kizlarla cikma ve
evlenme konularmda zorluk cekmektedirler (Gilmartin, 1987).

Amerika'da
arastirmada

toplam 3530

cocuklann

3., 4. ve 5. simf ogrencisi uzerinde yapilan

%22'sinin

zorbahgm

icinde oldugu ortaya cikrrustir. Bu

arastirmaya gore zorbalik cocugun akademik basansim etkilemektedir.
hem

kurban

olanlar

hissetmemektedirler.

okuldan

sogumakta,

Cogu zaman

kendilerini

okulda

kendilerini

Hem zorba
emniyette

mutsuz hissetmektedirler.Yuksek

basan icin cahsanlar hem zorba hem de kurban olabilmektedirler. Zorbahk cocugun
derse dikkatini ve basansiru

etkilemektedir. Zorbahk ogretmenin etkililigi uzerinde

de olumsuz etki yaratmaktadir (Glew, 2005).

Kanada'da

4.,5.ve 6. smiflara devam eden ogrenciler uzerinde yurutulen

cahsmanm

sonuclan;

destekleyen

inanclar

zorba ogrencilerin
tasimaya

daha

zorba olmayanlara

fazla

egilimli

gore saldirganhgi

olduklanm

gostermektedir

(Bentley ve Li, 1995).

Salmon ve James'in (1989), ortaokullarm 8. ve 11. simflanna devam eden
ogrenciler uzerinde yuruttukleri arastirma okulda meydana gelen zorbahk olaylannm
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faillerinin U9te birini kiz ogrencilerin olusturdugunu gostermektedir.

Sonuclar okul

zorbahguu

olarak

onlemeye

yonelik

mudahale

programlarmm

agirhkh

erkek

ogrenciler arasmda yaygm olan zorbahgi onlemede etkili, ancak kiz ogrenciler
arasmda yaygm olan dolayh zorbahk davramsi uzerinde ise daha az etkili oldugunu
gostermektedir.

Zorbahgm

surmesinin

nedenlerinden

biri

de

haksizhga

ugrayanlann

- korkmalan nedeniyle sikayet etmemeleridir. ingiltere'de toplam 313, 2.,3.ve 4. suuf
ogrencileri uzerinde yapilan arastirmada zorbahgm cogalmasina ragmen kurbanlarm
1/3'den azmm sikayetci oldugu belirlenmistir (Snow, 2004).

Y apilan bir arastirmaya

gore ogrencilerin

zorbahk konusunda yardimci olacaklanm
zorbaliga

daha fazla maruz kalacaklanna

90k azi buyuklerin kendilerine

dusunmekte,

buyuklere soylediklerinde

inanmaktadirlar

(Charach,

Pepler ve

Ziegler, 1995).

Sosyo-ekonomik statu ile akran zorbahgi arasmdaki iliski de arastirmacilann
merak

ettigi bir konu olmustur.

kansmayan

Yapilan

arastirmalarda

cocuklar arasmda sosyo-ekonomik

zorbahga

kansan

ve

duzey acismdan bir fark olmadigi

belirtilmistir (Borg, 1999; Karatzias, Power ve Swanson, 2002; O'Moore ve Hillery
1989).

Underwood (2002) ise dusuk sosyo-ekonomik statu gruplannda saldirganhgm
daha fazla oranda goruldugune dikkat cekmistir.

Erkekler daha 90k erkeklere zorbahk yapmakta, kizlara ise hem kizlar hem de
erkekler zorbahk yapmaktadir. Smith ve Sharp (1994) Ingiltere'deki
kurban kiz ogrencilerin
kaldiklanm

ve %42'sinin

%3 7' sinin yalmzca erkek zorbalann

ilkokullarda

saldmsma

de diger kiz ogrencilerin zorba davramslanrun

maruz
kurbam
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olduklanm belirtmektedir. Buna karsm

hem erkek hem de kiz ogrencilerin

saldmsma ugrayan kurban kizlann oram ise %22'dir.

Arastirma bulgulan (Batsche ve Knoff, 1994; Bernstein ve Watson, 1997)
okul zorbahgimn aym zamanda ogrenilmi~ ve icsel olarak da genellenmis bir
davrarus oldugunu gostermektedir. Ornegin okulda diger ogrencilere saldiran zorba
bir cocuk genellikle evde kurban olmaktadir.
Clarke ve Kesilica (1997)'ya gore de okul zorbalan daha alt simf
duzeylerinde akranlan tarafmdan popiiler olarak nitelendirilirken; bu ogrencilerin
ozellikle lise yillannda popiilariteleri azalmaktadir. Ancak,

bu azalmaya karsm

zorba ogrenciler popiilerlik siralamasmda hicbir zaman kurban konumundaki
ogrencilerin duzeylerinin altma dusmemektedir.

Eron ve Huesmann da (1980) yaptiklan

boylamsal bir cahsmada,

televizyonda saldirgan programlar izleme ve saldirgan

davraruslarda

bulunma

arasmda yuksek bir iliski oldugunu belirlemislerdir. 11 yil sonra aym cocuklar tekrar
incelendiginde

de 8 yasmdayken cok sayida siddet icerikli filmden izleyen

genclerin, izlemeyenlere oranla daha fazla saldirgan olduklan gorulmustur (Aktaran;
Kagitcibasi, 2000).

Galen ve Underwood (1997)'de 9, 12 ve 15 yaslanndaki erkek ogrenciler
arasmda sosyal (iliskisel) saldirganhk sergileme oranlanmn yasla birlikte azaldigmi
kizlarda ise bu oranda artis oldugunu bildirmislerdir.

Austin ve Joseph (1996) kizlar ve erkekler arasmda akran zorbahgina maruz
kalma acismdan bir fark gorulmedigini buna karsilik, zorba statusunde, erkeklerin
kizlardan daha yiiksek puan aldiklanru bildirmislerdir.

Marsh ve arkadaslan (2001) boylamsal bir cahsmada, ogrencilerden 8.
suuftan itibaran ikiser yil arayla 3 kez olcum almislar; sonucta akran zorbahgi
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kurbanlanmn
maruz

genel olarak dusuk benlik kavramlan oldugunu ve akran zorbahgma

kaldiklan

surecte

benlik

kavramlanmn

daha

da

olumsuzlastigiru

bildirmislerdir.
Okul zorbahgi

ile ilgili Turkiye' de yapilan

arastirmalar

incelendiginde

dogrudan konu ile ilgili su arastirmalar yapilmisnr:

"Ogrencilerde Zorbaca Davramslann

Arastmlmasi ve Bir Onleyici Program

Modeli" (Delek, 2002). "Okul Zorbahg1:Tamm1, Turleri, ili~klili Oldugu Faktorler
ve Almabilecek

Onlemler" (Piskin, 2002). "Lise Ogrencileri Arasmda Kaba Gu9

(Cmkir ve Karaman-Kepenekci,

2003). "Ilkogretim Ogrencilerinin Zorbahga Maruz

Kalma Turuntm ve Sikhgnun

Depresyon,

Kaygi ve Benlik Saygrsiyla lliskisi"

(Kapici, 2004). "Akran Zorbahgi Gruplan Arasmda Sosyometrik Statu, Yalmzhk ve
Akademik Basan Durumlanmn
Belirleme

Olcegi Gelistirme

lncelenmesi" (Uludagh, 2004). "Akran Zorbahgim
Calismasi"

(Gilltekin, 2003). "Lise Ogrencilerinin

Zorbahk Diizeylerinin Y ordanmasi" (Ko9, 2006).

Piskin (2002) yaptigi arastirmada 1150 ogrenci ile gorusmtlstur. Arastirmaya
katilan ogrencilerin %44'u sozel, %30'u fiziksel, %9'u cinsel, %1 'i ise duygusal
zorbahga maruz kaldiklanru aciklarmsnr. Dst ve orta ekonomik gelir dtizeyine sahip
ogrencilerin
belirleyen
ogrencilerin

alt gelir grubundaki
Piskin,

erkek

sozel zorbahk

ogrencilere

ogrencilerin

gore daha fazla zorbahk yaptiguu

fiziksel

zorbahgi

tercih

yaptigiru tesbit etmistir. Arastirmanm

ederken,

kiz

dikkat cekici

sonucu ise ogrencilerin zorbahgi en 90k simfta yapiyor olmasidir.

Sipahi (2004) cahsmasmda ogrencilerin %30'nun (kizlann %22'si, erkeklerin
%37'si)

zorbahga

(kizlann%22'si,

ugradrklanru

belirlemistir.

Tum

erkeklerin%61 'i) bir kavgaya katilmislardir.

ogrencilerin

%42'si
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Kap91 (2004) 99 kiz ve 107 erkek olmak uzere 206 ogrenci ile yapugi
cahsmada ogrencilerin %40 oranmda bedensel, sozel, duygusal ve cinsel zorbahga
maruz

kaldiklanm,

zorbahgm

psikolojik

degi~kenlerle baglantih

oldugunu

bulmustur.

Giiltekin (2003) ise 11-16 yaslan arasmdaki cocuklarla yapugi cahsmasmda
akran zorbaligma maruz kalan cocuklarm oranmm %13.9 oldugunu tesbit etmistir,

Ogrenciler

zorba,

kurban

ve

hem

zorba

hem

kurban

olarak

karsilastmldigmda kurban durumundaki ogrencilerin daha 90k oldugu gorttlmektedir.
Turkiye'de Yildmm (2001), tarafmdan toplam 123 ilkokul 4. snuf ogrcncisiyle
yapilan cahsmada cocuklann 20'si (%16.39) zorba, 32'si (%26.22) kurban, 29'u
(%23.77) zorba /kurban grubunda yer alrmslardir.

Dolek (2002) tarafmdan 5., 7.ve 9. smiflarla yapilan cahsmada

akran

zorbaligma yuksek oranda maruz kalan cocuklartn oram %8.17 olarak belirlenirken,
zorba cocuklartn oram ise kiz ogrenciler icin %2.56, erkek ogrenciler icin %6.37
olarak bulunmustur.

Zorba cocuklar,

ogretmen

snufta

oldugu halde

yine

de

zorbahk

yapmaktadirlar. Turkiye'de ilkogretim IL kademe smiflartnda yapilan bir arastirmaya
gore simflarda en sik rastlanan ogretmenlerin en 90k belirttikleri ogrenci catismalan
olarak; birbirine hakaret etme ve kiifiir(%48.9), ogrencilerin birbirleri ile kavga
etmeleri (%29 .5), ogrencilerin birbirlerine lakap takmalan (% 18.9), birbirini
cekememezlik ve kiskanchk (%18.20) olarak siralanmaktadir (Tfuniiklii ve Sahin,
2002).

Uludagh (2004) 5.ve 6. smiflara devam eden 718 kiz ve erkek ogrenci ile
yaptig1 cahsmada; erkek cocuklann, kiz 9ocuklarma gore daha fazla akran zorbahgi
gosterdiklerini bulmustur. K1z ogrencilerin her iki cins tarafmdan, erkek ogrencilerin
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ise yalmz

erkekler

tarafmdan

akran

zorbaligina

maruz

kaldigi

gorulmustur.

Akademik basanya iliskin yaptrgi karsilastirmada hem zorba hem kurban cocuklann
yalmz zorba ve yalmz kurbanlara

gore daha dusuk basanya

sahip olduklan

gorulmustur.

Koc (2006) 9.,10.ve 11. simflarda egitim goren 481 'i kiz, 582'si erkek olmak
uzere 1063 ogrenci
%28'sinin

ile yaptigi cahsmada zorbahgm; % 72' sini

okul icinde

ve

de okul d1~1 alanlarda meydana geldigini tesbit etmistir.

Gultekin (2003) ilkogretirn 5.,6.,7 ve 8. siruflar ile lise l.ve 2. smif 731 kiz
ve erkek ogrenci ile yaptigr cahsmada,

acik saldmlara 11 yas grubundan, iliskisel

saldmlara 16 yas grubundan ogrencinin hedef oldugunu saptarmstir. Cinsiyete bagh
karsilastirmalar, acik saldmlara ve terore hedef olan erkek ogrenci sayismin kiz
ogrencilerden, buna karsihk alay ve iliskisel saldmlara maruz kalan kiz ogrenci
sayisimn da erkek ogrencilerden daha fazla oldugunu gostermistir.

Televizyonda siddet iceren filmleri, hatta cizgi fimleri seyreden cocuklar daha
saldirgan olabilmekte ve gercekte bu tur suclar isleyebilmektedir. Gungor ve Ersoy
( 1994) tarafmdan yapilan arastirmada okul oncesi donemdeki erkek cocuklann
%91 'inin

ve kiz cocuklann %82'sinin televizyondaki siddet iceren filmlerden

etkilendigi, hatta erkek cocuklann %76'smm siddet kahramanlanm taklit ettigi
ortaya cikrmsur (Aktaran:Ulusoy ve bask., 2007).

2.4.2.KKTC'de Yapilan Arasnrmalar
Ulkemizde her gecen gun okullardaki siddet ve zorbahk olaylan artmakta,
okullann disma da tasmaktadir. Hatta sue teskil edecek seviyeye gelmektedir.
KKTC'de 2002 yih icerisinde 16 yasmdan kucuk 21 cocuk, adam oldurme, adam
oldurmeye tesebbus, vahim yaralama, darp, tecavuz gibi suclardan yargi onune
91km1~ ve cesitli cezalara carptmlnustrr, 2002 yihnda 16 yasmdan kucuk 217 cocuk
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suclunun, 31 'i beraat etmis ya da serbest birakilrmsur. 177'si erkek, 9'u kiz tam 186
cocuk yargilamp mahkum edilmistir. Bu 186 sucludan 15'i mahkeme karanyla
nezarete almmis, 2 cocuga hapislik verilmis, 60'1 para cezasi almis, 109'una ihtar
verilmistir (Cosaner, 2003).

Dagdelen (2003) Lefkosa Merkez Ilkokullari'nda 650 ilkokul 4. ve 5. snuf
ogrencisinin saldirganhk diizeyini arastmmstir. Bu arastirmada kizlann % 49.1 'i,
erkeklerin %57.5'inin saldirgan oldugu gorulmustur. Ailenin gelir diizeyine gore
ogrencilerin saldirganhk diizeyleri arasmda anlamh bir farkhhk bulunmarmsur.

Adaher (2006) Narmk Kemal Lisesi ve Erenkoy Lisesi'nde ogrenim goren
345 ogrenci ile yaptigi arastirmada ogrencilerin %12.4'iiniin zorba, %19.4'iiniin
kurban ve %7.2'sinin hem zorba hem kurban oldugunu bulmustur. Bu cahsmada
ogrencilerin %62.6's1 sozel, %52.2'si fiziksel, % 23.8'i esyaya zarar verme, %20.8'i
duygusal zorbahklara maruz kaldiklan gortllmektedir.Erkekler daha 90k fiziksel
zorbahklara maruz kahrken, kizlar daha 90k sozel zorbahklara maruz kalmaktadir.

BOLUM Ill

YONTEM
Bu bolumde arastirmamn modeli, arastirma grubu, veri toplama yontem ve
araclan, uygulama ve verilerin analizi uzerinde durulmaktadrr.

3.1. Arasnrma Modeli

Bu arastirma betimsel bir cahsma olup arastirma grubu olarak belirlenen
ilkokul ogrencilerine, "Siddet -Kaba Gu9 Anketi'{Cmkir ve Karaman-Kepenekci,
2003) (Ek-3) uygulanarak elde edilen veriler uzerinden zorbahk tnrleri ve sikhgi
belirlenmistir.

Betimsel arasnrma ilk ve temel arastirma eylemi olup bilginin anlasilmasr ve
artmlmasmda buyuk onemi vardrr. Iyi bir betimleme olmadan ust duzey
arastirmalara ilerlemek mumknn degildir (Baler, 2005).

3 .2. Arastrrmamn Evreni

Gime'de yer alan 23 Nisan ilkokulu ve Sehit Hasan Cafer ilkokulu
ogrencileri arasnrmanm evreni olarak belirlenmistir.

Arasnrmanm evreni 207 ogrenciden olusmus olup dogru ve eksiksiz
doldurulmus 207 gecerli olcek ve anket istatistiksel olarak degerlendirmeye
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almnustir. Boylece

Arastirma kapsarm icindeki 5. smif ogrencilerine uygulanan

"Siddet -Kaba Gue" anketinden (Cmkir ve Karaman-Kepenekci,
edilen

Zorbahk Puanlan

2003) (Ek-3) elde

ve diger sorulardan elde edilen bilgiler 207 ogrenci

uzerinden degeriendirilmistir.

Arasnrma

evreninin okullara gore frekans ve ytizdelik dagihmlan

Tablo

3 .1 'de gosterilmektedir.

Tablo 3.1. Okullara Gore Frekans ve Yiizdelik Dag1bmlar1

Okul

O/o

n
154

74.4

53

25.6

207

100

23 Nisan Ilkokulu
Sehit Hasan Cafer Ilkokulu

Toplam

Tablo 3.1 de goriildiigii gibi degerlendirmeye katilan ogrencilerin %74.4'ii
23 Nisan ilkokulu'nda,

%25.6's1 Sehit Hasan Cafer Ilkokulu'nda

ogrenim

gormektedir.

Arastirma grubunun cinsiyete gore dagihrm ve yuzdesi Tablo 3.2.'de
verilmektedir.
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Tablo 3.2. Arasnrma Grubunun Cinsiyete Gore Dag1bm1 ve Yiizdesi

n

O/o

104

50.2

103

49.8

207

100

Cinsivet
KIZ

-

Erkek

-

Too lam

Tablo3.2.'de gorilldligu gibi arastirma grubunun %50.2'si kiz, %49.8'i erkek
ogrencilerden meydana gelmistir.

Arastirma grubundaki ogrencilerin akademik ba~anlarma gore dagihmlart
Tablo 3.3.'de verilmistir.

Tablo 3.3. Akademik Basart Degi~kenine Gore Frekans ve Yiizdelik Dag1hm1

Pekiyi

ivi
Orta
Zay1f
Toplam

n

O/o

85

41.1

58

28

49

23.7

15

7.2

207

100
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Tablo 3.3.'de akademik basanya gore dag1hmlanna bakild1gmda ogrencilerin
%41.l'inin "pekiyi",

%28'inin "iyi", %23.7'sinin "orta",

%7.2'sinin ise "zayif"

basan dtizeyinde olduklan belirlcnmistir.

Arastirma grubundaki ogrencilerin aile gelir durumuna gore dagihmlan Tablo
3 .4.' de verilmistir.

Tablo 3.4. Ara~tirma Grubunun "Aile Gelir Durumuna Gore" Dag1hm1ve
Yiizdesi
r

n

O/o

Ailenin Gelir Da~1hm1
1000 YTL'den az

40

19.3

lOOOYTL'den2500YTL'ye kadar

113

54.6

2500YTL'den fazla

54

26.1

207

100

Toplam

Tablo 3.4'te goruld-Ug-U gibi, ara~t1rma grubunu olusturan ogrencilerin
ailelerinin ayhk toplam gelir duzeyleri incelendiginde ilk sirayi %54.6 oram ile
1000'den-2500YTL'ye

kadar

olan grup almaktadir. Bunu %26.1 oran

ile

2500YTL'den fazla olanlar izlemektedir. %19.3'Unun ise aylik geliri lOOOYTL'nin
altmdadir.

3.3. Verilerin Toplanmas1
Arastirma icin gerekli olan veriler, literatur taramasi ve deneklere uygulanan
olcek ve anketten elde edilmistir. Arastirmanm kuramsal cercevesi literatur taramasi
ile olu~turulmu~tur.
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Arastirma 2006-2007 ogretim yih icerisinde Gime'deki 23 Nisan ilkokulu ve
Sehit Hasan Cafer ilkokulu'nda

gereeklestirilmistir.

Bu arastirmada

ogrenciyi

tammaya iliskin bilgiler arastirmaci tarafmdan gelistirilen "Bilgi Formu" uzerinden
elde edilmistir.
bashklan

Bilgi Formunda

yer alrmsur.

idaresinden

Ogrencilerin

alman izinle

I.Donem

Notlann ortalamasi hesaplamrken,
yukseltilmistir.

Ortalamalar

biciminde degerlendirilmistir,

Ailenin gelirine
aynlrmsur.

"cinsiyet,

akademik

akademik

basansi

basan

ve ailenin

geliri"

ile ilgili bilgiler

okul

Sonu not ortalamalanndan

elde edilmistir.

cikan yanm ve yanmdan buyuk kesirler tama

"10-9 pekiyi, 8-7 iyi, 6-5 orta, 4-ve asagisi zayif"
(KTOEOS, 1999).

iliskin bilgiler iizerinden ailenin gelir dagihmlan ii9 gruba

Bunlar "toplam

lOOOYTL'den az, 1000YTL-2500YTL'ye

kadar ve

2500YTL'den cok" bicimindedir.

Ogrencilerin maruz kaldiklan zorbahklan ve sikhguu tesbit etmek icin SiddetKaba Gue Anketi (Cmkir ve Karaman-Kepenekci,

2003) (Ek-3) kullamlrrustir.

3.4. Veri Toplama Araelari

3.4.1. Bilgi Formu
Bilgi formu iki bolumden olusmaktadir. Birinci bolumde cinsiyet, akademik
basan ve

ailenin gelir durumu ile ilgili bilgiler toplandi. lkinci bolumde ise

zorbahgm nerede yapildigi, kimlerden yardim istedikleri, en 90k kimlerin zorbahk
yaptigi, zorbahga ugradiklannda neler hissettikleri, kendilerine zorbahk yapildigmda
ne yaptiklan ve baskalanna zorbahk yapildigim gorduklerinde ne yaptiklan,
sorulmustur.
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3.4.2.~iddet -Kaba Gii.; Anketi

Okullarda yasanan zorbahgm bedensel (itme, tekme atma gibi), sozel ( ad
takma, alay gibi), duygusal (gruptan dislama, esyalanna zarar verme gibi) ve cinsel
( elle taciz, cinsellik iceren sozler soyleme gibi) olmak uzere dort ayn kategoride
incelenebilecegi onerilmektedir (Elliot, 1997 ;Aktaran Kapici, 2004).

Cmkir ve Karaman-Kepenekci (2003) onerilen bu smiflandirmalara uygun
toplam 19 maddelik Siddet-Kaba Gu9 Anketi'ni gelistirmislerdir. Siddet ve Kaba
Gu9 Anketini bu arastirmada kullanmak icin anketi gelistiren ekipten

Sakir

Cmkir' dan, izin ve onay almrmsnr.

Anketteki her bir maddeye verilen cevaplar; "hicbir zaman, bir kez, ara sira,
90k sik, her gun" secenekleri uzerinden degerlendirilmektedir. Cocuklann zorbaliga
maruz kalma puanlan Cmkir ve Karaman-Kepenekci'nin (2003) onerdigi bedensel,
sozel, duygusal, cinsel ve diger zorbahk turlerine gore gruplandmlan maddelerden
cocuklann elde ettikleri puanlar toplanarak elde edilmistir. Boylece her bir cocuk bir
zorbahk turii puam elde etmistir. Puamn az olmasi "zorbaliga az maruz kalmayi",
90k olmasi ise "zorbaliga 90k maruz kalmayi" ifade etmektedir.

Ankette bircok madde kullaruldigmdan bir bireyin puam onun bu
maddelerden aldigi puanlann toplarm ile belirlenmistir. Puanlamada "hicbir zaman
(0) puan",

"Bir kez (1) puan", "Arasira (2) puan", "Cok sik (3) puan",

"Her gun

(4) puan" olarak hesaplanrmstir (Balc1, A.2005).

Siddet -Kaba Gu9 Anketi (Ek-3), bedensel, sozel, duygusal, cinsel ve diger
zorbahk tipleri olmak uzere 5 gruptan olusmaktadir.
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1. Grup: Bedensel Zorbahk
Toplam madde sayisi: 5
Madde No:1, 2, 3, 4, 5.
Bu maddeler itme, tekme ya da tokat, tehlikeli aletle saldm, sac-kulak cekme,
bedene kaba sakadan olusmustur.
2. Grup: Sozel Zorbahk
Toplam madde sayisi: 7
Madde No: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Bu maddeler ad takma, alay etme, takilma, laf atma, hakaret, kufur, tehdit
etme, dedikodu yapmaktan olusmustur.
3. Grup: Duygusal Zorbahk
Toplam madde sayisi: 4
Madde no: 13, 14, 15, 16.
Bu maddeler gruptan dislama, kucuk dusurme, aynmcihk yapma, esyaya
zarar vermeden olusmustur,
4. Grup: Cinsel Zorbahk
Toplam madde sayisi: 3
Madde no:17, 18, 19.
Bu maddeler cinsellik iceren sozler soyleme, sarkintihk, elle rahatsiz etmeden
OlU§IDU§tur.
5. Grup: Diger Zorbahklar
Toplam madde sayisul
Madde no:20.
Bu madde, 19 madde icerisinde olmayan zorbahklar icin kullamlrmsnr.

Siddet-Kaba Gue Anketi (Cmkir ve Karaman-Kepenekci, 2003)(Ek-3)
uzman gorii§ii almarak ve yabanci literatiir taranarak hazirlandi. Bu anketten tutarh
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sonuclar elde edildi. Bu tez calsmasi kapsammda KKTC'de bu anketin gecerligi ve
guvenirligi ile ilgili yapilan cahsmada asagidaki sonuclar elde edildi.

Siddet-Kaba Gue Anketi'nin guvenirlik katsayisi Cronbach Alfa Katsayisi ile
r = 0.86 olarak bulunmustur.
ogrencilerin

Aynca yapi gecerligi cahsmasi

da yapilrms olup

zorbahga maruz kalma toplam puanlan ile grup puanlan arasmdaki

iliski hesaplanrms ve asagidaki sonuclar elde edilmistir.

Bedensel zorbaliga maruz kalma toplam puanlan

ile tum

zorbahga maruz

kalma puanlan arasmdaki iliski r = 0. 7 6

Sozel zorbahga maruz kalma toplam puanlan ile tum zorbahga maruz
kalma puanlan arasmdaki iliski r= 0.84

Duygusal zorbahga maruz kalma toplam puanlan ile tum zorbahga maruz
kalma puanlan arasmdaki iliski r= 0.79

Cinsel zorbaliga maruz kalma toplam puanlan ile tum zorbahga maruz
kalma arasmdaki iliski: r = 0.74

3.5. Uygulama
Anketleri uygulayabilmek icin KKTC Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgma
dilekce ile basvuru yapilarak, gerekli izin ve onay almrmstir (Ek-1). izin onaymdan
sonra, 15-16 Mayis 2007 tarihlerinde Gime 23 Nisan llkokulu ve Sehit Hasan Cafer
ilkokulu'na gidilerek okul mudurlerine ve ilgili diger kisilere (ogretmen ve
ogrencilere) arastirma ile ilgili bilgi verilmistir,
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Siddet -Kaba Gue Anketi ve Bilgi Formu, belirlenen okullann 5. simflannda
okuyan ogrencilerin tumune (207 ogrenciye) dagmlrmsnr.
amaci

anlatilmis

cevaplandmlrmstir.

ve

sorular

tek

tek

aciklanarak

Ogrencilere cahsmanm
aym

anda

ve

birlikte

Uygulama yaklasik yanm ders saati (20 dakika) surmustur.

3.6. Verilerin Analizi

Arastirma grubuna dahil ogrenciler tarafmdan yamtlanan anket ve bilgi
formlanndan elde edilen bilgiler, arastirmaci tarafmdan veri kodlama tablolanna tek
tek islenmis, elde edilen verilerin cozumlemeleri bilgisayar ortammda SPSS paket
programmdan yararlamlarak ; yuzdelik, frekans, standart sapma, t testi, one way
anoava ve ki kare testleri uygulanarak gerceklestirilmistir.

BOLUM IV

BULGULAR VE YORUM
Bu bolumde arastirma probleminin 9ozfunii icin, arastirmaya katilan
ogrencilerden toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular ve bu
bulgulara iliskin yorumlar yer almaktadir.
llkokul 5. snuf ogrencilerinin maruz kaldiklan zorbaltk tnrleri ve sikhgma
iliskin toplanan veriler ile bunlann cesitli degiskenlere gore durumlanm saptamaya
yonelik toplanan veriler, bu bolnmde cesitli gruplar altmda verilmistir. Oncelikle
zorbaltk turleri ve sikhgma yer verilmis, bunlarm cesitli demogra:fikozelliklere gore
farkhhklan arastmlmisnr.

Eide edilen sonuclar tablolar halinde

sunulmus ve

yorumlanmisur.

4.1.Genel Bulgular
Arastirmanm problem cumlesi "Gime devlet

ilkokullarmdaki 5. smif

ogrencilerinin akranlan tarafindan maruz kaldiklan zorbaltk turleri ve gorulme
oranlan nelerdir?" biciminde belirlenmistir, Bu problem cnmlesine iliskin genel
bulgular Tablo 4.1 'de belirtilmistir.
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Tablo 4.1. Ogrencilerinin Akranlarr Tarafmdan Maruz Kaldiklari
Zorbahk Tiirlerine Gore Frekans ve Yiizdelik Dagihmlarr

Zorbahk
Tilril

Bedensel

Sozel

Zorbahgin
Gosterilme
Bicimi
1. itme
2.Tekme ya da
tokat
3.Tehlikeli aletle
saldin
4.Sai;/kulak
i;ekme
5 :Bedene kaba
saka
6.Ad takma
7.Alay etme
8.Tak1lma
9.Lafatma

Hie bir
zaman
(%)
15 (7.2)

Gorulme
SJ.khg1
Bir kez
(%)
35 (16.9 )
(30 )

Cok sik

Her gun

123(59.4)

(%)
10(4.8 )

(%)
24(11.6 )

38(18.4 )

3 (1.4 )

3 (1.4)

Ara sira
(%)

101(48.8)

62

160(77.3)

28 (13.5 )

18 (8.7)

86(41.5 )

58 ( 28)

55(26.6 )

5 (2.4 )

3 (1.4)

61(29.5 )
50(24.4 )
71(34.3 )
67( 32.4)
52( 25.1)
83 (40.1)

45 (21.7 )
45 (21.7)
44 (21.3 )
36(17.4)
36(17.4)
48 ( 23.2)

84(40.6)
68(32.9 )
61( 29.5)
65( 31.4)
72(34.8 )
42( 20.3)

11 (5.3 )
21(10.1 )
18(8.7)
25( 12.1)
31(15 )
12(5.8)

6 (2.9 )
23( 11.1 )
13 (6.3 )
14(6.8 )
16(7.7 )
22 ( 10.6)

120(58)

47 (22.7 )

30( 14.5)

7 ( 3.4)

3

87 (42 )

49 (23.7 )

51(24.6 )

13 (6.3 )

7 ( 3.4)

107(51.7)

38 (18.4 )

41(19.8 )

14 (6.8)

7 (3.4)

100( 48.3)

53 (25.6 )

37( 17.9)

12 ( 5.8)

5 ( 2.4)

92 (44.4)

36 (17.4 )

58 ( 28)

17 (8.2)

4 (1.9)

78(37.7 )

57 (27.5 )

57( 27.5)

11 ( 5.3 )

4 (l.9 )

106 (51.2)

43 (20.8)

40( 19.3)

13 (6.3 )

5 (2.4 )

140( 67.6)

31 ( 15)

21( 10.1)

8 (3.9)

7 ( 3.4)

145( 70)
148( 71.5)

23 ( 11.1)
22 (10.6 )

23(11.1 )
23( 11.1)

9 ( 4.3)
5( 2.4)

7 ( 3.4)
9 (4.3 )

0

(0)

10 .Hakaret kufttr
11.Tehdit etme

Duygusal

Cinsel

Dig er

12.Dedikodu
vayma
13.Gruptan
Dislama
14.Kiii;iik
dusurme
15 .Aynmcihk
yapma
l o.Esyaya zarar
verme
17.Cinsellik
iceren sozler
soyleme
18.Sarkmtihk
19 .Elle rahatsiz
etme
20.Diger

1 ( 0.5)

(1.4)

Tablo 4.1.' deki "hicbir zaman"sec;eneginin btlttindent l 00' den) cikanlmasiyla
her zorbahk tiiriinun kapsadigi

her maddenin yuzdelik olarak yapilma oram

bulunmustur. Daha sonra bu zorbahk turlerinin kapsadigi maddelerin yapilma
oranlannm ortalamasi almarak her zorbahk turuntm yapilmatmaruz kalmajoram
bulunmustur. Bunun ardmdan da bes tur zorbahgm yapilma oranlarmm ortalamasi
(,

almarak tum ogrencilerin ma.ru'z' kaldiklan zorbahk oram bulunmustur. Bir
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ogrencinin birden 90k zorbahk ti.iriine maruz kaldigi goz onune almdigmda
ogrencilerin %48.49'u zorbahga maruz kalmistir. Ogrencilerin

tum

%59.14'i.i bedensel

zorbahga, %63.38'i sozel zorbahga , %54.47'si duygusal zorbahga, %37'si cinsel ve
%28.S'i de diger ti.ir zorbahklara maruz kaldiklan gorulmustur. Bu sonuclara gore
ogrencilerin
duygusal,

en 90k maruz kaldiklan zorbahk ti.iri.i, sozel zorbahknr. Bunu bedensel,
cinsel ve diger zorbaliklar takip etmektedir. Bu zorbahklardan

"itme" en 90k yapilan

%92.8 ile

zorbahk olarak dikkat cekmektedir. Bunu %75.6 ile " ad

takma", %74.9 ile " laf atma" izlemektedir.

Bedensel zorbahklardan

en 90k maruz kalmanlar sira ile;

%92.8 ile itme,

%70.5 ile bedene kaba saka, %58.5 ile sac -kulak cekme, %51.2 ile tekme ya da
tokat %22.7 ile tehlikeli aletle saldm bicimindedir, En az yapilan bedensel zorbahk
%22.7 ile tehlikeli aletle saldmdir.

Sozel zorbahklardan en fazla maruz kalmanlar sira ile; %75.6 ile ad takma,
%74.9 ile laf atma, %67.6 ile takilma, %65.7 ile alay etme, %59.9 ile hakaret kufur,
%58 ile dedikodu yapma, %42 ile tehdit etme seklindedir, En az yapilan sozel
zorbahk %42 ile tehdit etmedir.

Duygusal zorbahklardan

en fazla maruz kalman zorbahk %62.3 ile esyaya

zarar vermedir. Bunu sira ile %55.6 ile aynmcihk yapma, %51.7 ile kucuk dusurme,
%48.3 ile gruptan dislama takip etmektedir. En az yapilan duygusal zorbahk %48.3
ile gruptan dislamadir.

Cinsel zorbahklardan

en fazla maruz kalman zorbahk %48.8 ile cinsellik

iceren sozler soylemedir. Bunu

sira ile %32.4 ile sarkmtihk, %30 ise elle rahatsiz

etme izlemektedir. En az yapilan cinsel zorbahk %30 ile elle rahatsiz etmedir.

Ogrencilcrin
belirtmislerdir.

%28.5'i

ise diger

tur zorbahklara

da maruz kaldiklanrn
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4.2.

"KIZ

Ogrencilere En Cok Hangi Tiir ve Oranda Zorbabklar

Yaprlmaktadrr?" Alt Problemine Iliskin Bulgular
K1z ogrencilere en 90k hangi ttir ve oranda zorbahk yapildigma iliskin
aritmetik

ortalama,

standart

sapma

ve

yuzdelik

sonuclan

Tablo

4.2'de

gosterilmektedir.
Tablo 4.2. KIZ Ogrencilere En Cek Uygulanan Zorbabk Tiirii ve Oram
X

ss

O/o

l)itme

1.94

0.95

92.3

2)Tekme ya da

0.52

0.74

40.4

0.29

0.70

18.3

4)Sa9/kulak cekme

1.02

0.89

66.3

5)Bedene kaba

1.25

1.06

67.3

6)Ad takma

1.55

1.20

74

7)Alay etme

1.31

1.31

62.5

8)Talalma

1.31

1.31

64.4

9)Lafatma

1.17

1.10

62.5

10)Hakaret kufur

0.85

1.05

51

l l)Tehdit etme

0.74

0.93

47.1

12)Dedikodu

0.99

1.02

59.6

0.88

0.97

50

14)Kil9ilk dusurme

0.88

1.04

52.9

15)Aynmc1hk

1.08

1.08

57.7

1.05

0.98

64.4

0.69

0.99

43.3

l 8)Sarkmtihk

0.51

0.92

30.8

19)Elle rahatsiz

0.38

0.92

18.4

0.42

0.85

24

tokat
Bedensel

3)Tehlikeli aletle
saldm

~aka

Sozel

yap ma
13)Gruptan
dislama
Duygusal

yap ma
l 6)E~yaya zarar
verme
Cinsel

l 7)Cinsellik iceren
sozler soyleme

etme
Diger

20)Diger

~~CA,-.··,,,
I\.

r:

r·

5,_ ••.•• \) 1' ".0,.'
,;\.
t:'.-i;.<\

s

.
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~~T4
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Tablo 4.2 'deki "hicbir zaman'tseceneginin biitUnden(lOO'den)cikanlmasryla
'
her zorbahk turunun kapsadigi her maddenin yiizdelik olarak yapilma
oram

bulunmustur. Daha sonra bu zorbahk turlerinin kapsadigi maddelerin yapilma
oranlannm ortalamasi almarak her zorbahk turunun yapilmaunaruz kalma)oram
bulunmustur, Bunun ardmdan da bes tur zorbahgm yapilma oranlarmm ortalamasi
almarak tum

kiz ogrencilerin maruz kaldiklan zorbahk oram bulunmustur. Bir

ogrencinin birden fazla zorbahk turune maruz kaldigi goz onune ahndigmda kiz
ogrencilerin %52.35'i zorbahk gormektedir. Kizlann %56.92'si bedensel zorbaliga,
%60.1 'i sozel zorbahga, %56.25'i duygusal zorbahga, %30.83'ii cinsel zorbahga,
%24'ii de diger tur zorbahklara maruz kalmaktadir. Bu sonuclara gore kiz ogrenciler
en 90k sozel zorbahklara maruz kalmaktadir. Bunu bedensel, duygusal, cinsel ve
diger tur zorbahklar takip etmektedir. Bu zorbahklardan en 90k %92.3 ile "itme"en
90k yapilan zorbahk olarak dikkati cekmektedir, Bunu %74 ile ad takma, %67.3 ile
bedene kaba saka izlemektedir.
Bedensel zorbahklardan en 90k maruz kahnanlar sira ile %92.3 ile itme,
%67.3 ile bedene kaba saka, %66.3 sac -kulak cekme, %40.4 ile tekme ya da tokat
atma, %18.3 ile tehlikeli aletle saldm seklindedir. En az yapilan bedensel zorbahk
%18.3 ile tehlikeli aletle saldmdir.
Sozel zorbahklardan en 90k maruz kalmanlar stra ile %74 ile ad takma,
%64.4 ile takilma, %62.5 ile laf atma, %62.5 ile alay etme, %59.6 ile dedikodu
yapma, %51 ile hakaret kufur, %47 .1 ile tehdit etme seklindedir. En az yapilan sozel
zorbahk %47.1 ile tehdit etmedir.
Duygusal zorbahklardan en 90k maruz kalmanlar sira ile %64.4 ile esyaya
zarar verme, %57.7 ile aynmcihk yapma, %52.9 ile kucuk dusurme, %50 ile gruptan
dislamadir. En az maruz kalman duygusal zorbahk %50 ile gruptan dislamadir.
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Cinsel zorbahklardan en 90k maruz kahnanlar sira ile %43.3 ile cinsellik
iceren sozler soyleme, %30.8 ile sarkmtihk, %18.4 ile elle rahatsiz etmedir. En az

maruz kalman cinsel zorbahk %18.4 ile elle rahatsiz etmedir.
Kiz ogrencilerin %24'i.i ise diger tiir zorbahklara da maruz kaldiklanru

belirtmislerdir.
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4.3. "Erkek Ogrencilere En Cok Hangi Tiir ve Oranda Zorbahklar
Yapilmaktadrr?" Alt Problemine ili~kin Bulgular
Erkek ogrencilere en 90k hangi tur ve oranda zorbalik yapildigma iliskin
aritmetik

ortalama,

standart

sapma

ve

yuzdelik

sonuclan

Tablo

4.3'de

gosterilmektedir.
Tablo 4.3.Erkek Ogrencilere En Cok Uygulanan Zorbahk Tiirii ve Oram
X

ss

%

ljltme

1.99

1.02

93.2

2)Tekme ya da

1.01

0.98

62.1

0.36

0.64

27.2

4)Sac;/kulakcekme

0.86

1.01

50.5

5)Bedene kaba

1.36

1.03

73.8

6)Ad takma

1.70

1.32

77.7

7)Alay etme

1.32

1.09

68.9

8)Tak1lma

1.53

1.27

70.9

9)Lafatma

2.09

1.18

87.4

lO)Hakaret kiifiir

1.63

1.45

68.9

1 l)Tehdit etme

0.61

0.95

36.9

12)Dedikodu

1.11

1.19

56.3

1.00

1.28

46.4

14)Kilc;iikdusurme

0.88

1.06

50.5

l 5)Aynmc1hk

1.04

1.15

53.4

1.07

1.06

60.2

1.07

1.14

54.4

0.69

1.14

34

0.82

1.15

41.7

0.73

1.23

33

tokat
Bedensel

3)Tehlikeli aletle
saldm

~aka

Sozel

yapma
13)Gruptan
dislama
Duygusal

yapma
16)E~yayazarar
verme
Cinsel

17)Cinsellik iceren
sozler soyleme
18)Sarkmtthk
19)Elle rahatsiz
J

etme
Diger

20)Diger
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Tablo 4.3' deki "hicbir zamen'tseceneginin biitiinden(lOO'den) cikanlmasryla
her zorbahk tiiriiniin kapsadigi her maddenin yuzdelik olarak yapilma oraru
bulunmustur. Daha sonra bu zorbahk tiirlerinin kapsadigi maddelerin yapilma
oranlanmn ortalamasi almarak her zorbalik tiiriiniin .yapilmafmaruz kalma)oraru
bulunmustur. Bunun ardmdan da bes tiir zorbahgm yapilma oranlanmn ortalamasi
almarak tum erkek ogrencilerin maruz kaldiklan zorbahk oraru bulunmustur. Bir
ogrencinin birden fazla zorbahk tiiriine maruz kaldigi goz onune almdigmda erkek
ogrencilerin %57.38'nin

zorbahk

gordiigii saptanrmstir, Erkek ogrencilerin

%61.36's1 bedensel zorbaliga, %56.7'si sozel zorbaliga, %52.67'si duygusal
zorbahga, %43.36's1 cinsel ve %33 'ii diger tiir zorbahklara maruz kalmislardir. Bu
sonuclara gore erkek ogrenciler en 90k bedensel zorbahklara maruz kalmislardir.
Bunu sozel, duygusal, cinsel ve diger zorbaliklar takip etmektedir. Bu zorbaliklardan
%93.2 ile "itme"en 90k yapilan zorbahk olarak dikkat cekmektedir. Bunu %87.4 ile
laf atma, %77.7 ile ad takma izlemektedir.
Bedensel zorbahklardan en fazla maruz kalmanlar sira ile %93.2 ile itme,
%73.8 ile bedene kaba saka, %62.1 ile tekme ya da tokat, %50.5 ile sac-kulak cekme
seklindedir, En az yapilan bedensel zorbahk %27.2 ile tehlikeli aletle saldmdir,

Sozel zorbahklardan en fazla maruz kalman zorbahk %87.4 ile laf atmadir.
Sozel zorbahklardan diger maruz kalmanlar sira ile %77.7 ile ad takma, %70.9 ile
takilma, %68.9 ile alay etme, %68.9 ile hakaret kufur, %56.3 ile dedikodu yapma
seklindedir. En az maruz kalman sozel zorbahk ise %36.9 ile tehdit etmedir.

Duygusal zorbahklardan en fazla maruz kalman zorbahk %60.2 ile esyaya
zarar vermedir. Bunu sira ile %53.4 ile aynmcihk yapma, %50.5 ile kucuk dtlsurme,
%46.4 ile gruptan dislama takip etmektedir. En az yapilan duygusal zorbahk %46.4
ile gruptan dislamadir.
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Cinsel zorbahklardan en fazla maruz kahnan zorbahk %54.4 ile cinsellik iceren
sozler soylemedir. Bunu sira ile %41. 7 ile elle rahatsiz etme, %34 ile ile sarkmtihk
ta.kip etmektedir. En az yapilan cinsel zorbahk %34 ile sarkmtihknr.

Erkek ogrencilerin

%33'u

diger tur zorbahklara

da maruz kaldiklanru

belirtmislerdir.

4.4. "Zorbabgm

Tiirii ve Oram Cinsiyet A~1smdan Anlamh Diizeyde

Farkhbk Gostermekte Midir?" Alt Problemine ili~kin Bulgular

Zorbahgm tum ve oranmm cinsiyete gore t testi sonuclan Tablo 4.4'de
gosterilmektedir.

Tablo 4.4. Zorbahgm Tiirii ve Oranmm Cinsiyete Gore T- Testi Sonuelarr

KIZ
ERKEK

N
104
103

X
18.84
22.89

ss

T

Sd

p

-2.59

205

0.01

10.61
11.86

Kiz ve erkeklerin zorbahga maruz kalma duzeyleri arasmdaki farka
bakildigmda t testi sonucu kiz ve erkek ogrenciler arasmda istatiksel olarak anlamh
bir anlamh fark oldugunu gostermektedir(P>0.01). Erkekler kizlardan daha fazla
zorbahga maruz

kalmaktadir.
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4.5. "Akademik Basari Durumu Dikkate Ahnd1gmda Ogrencilere En
Cok Hangi Tiir ve Oranda Zorbahk Y aptlmaktadir?" Alt Problemine ili~kin
Bulgular
Akademik basanlanna

gore ogrencilerin maruz kaldiklan zorbahk turleri ve

oranlan Tablo 4.5.'de gosterilmektedir.

Tablo 4.5. Akademik Basarrlarma Gore Ogrencilerin Maruz Kaldiklarr
Zorbahk Tiirleri ve Oranlari
Zorbahk

Akademik

Tiirleri

Basari
Pekiyi

iyi

Orta

Zayif

%

O/o

O/o

O/o

Bedensel

56.72

62.08

61.22

55.66

Sozel

64.37

63.78

63.84

55.22

Duygusal

51.45

51.3

61.2

61.67

Cinsel

37.63

37.36

35.36

37.8

Dig er

24.7

27.6

36.7

26.7

Tablo 4.5.'te ogrencilerin basan gruplanna gore zorbaliga maruz kalma oram,
bes tur zorbahk oramnm ortalamasi almarak bulundu. Akademik basanlanna
pekiyi olan ogrencilerin

%46.97'si,

iyi olan ogrencilerin

%48.42'si,

gore

orta olan

ogrencilerin %51.66's1 ve zayif ogrencilerin %47.1 'i zorbahga maruz kalmaktadir.
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4.6. "Akademik Basartlarma Gore Ogrencilerin Zorbahga Maruz Kalma
Diizeyi Anlamb Bir Farkbbk Gostermekte Midir?" Alt Problemine ili~kin
Bulgular
Ogrencilerin okul basanlanna gore zorbahga maruz kalma one way anova
sonuclan Tablo 4.6.'da gosterilmektedir.

Tablo 4.6. Basarilarma Gore Ogrencilerin Zorbahga Maruz Kalma
Diizeylerinin One Way Anova Sonuelari
Varyans
Kaynag1
Gruplararasr
Gruplariei
Top lam

Kareler
Toplanu
210.04

df
3
203
206

Kareler
Ortalamasi
70.01
130.95

F
0.54

Tablo 4.6.'ya gore ogrencilerin zorbaliga maruz kalma diizeyleri okul
basanlanna gore istatiksel olarak

anlamh farkhhk gostermemektedir(F=0.54,

P>0.05).

4.7. "Ailenin Gelirine Gore Ogrencilere En Cok Hangi Tiir ve Oranda
Zorbabk Yapilmaktadrr?" Alt Problemine ili~kin Bulgular
Ailenin gelirine gore ogrencilerin maruz kaldrklan zorbahk tiirleri ve oranlan
Tablo 4.7.'de gosterilmektedir.
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Tablo 4.7. Ailenin Gelirine Gore Ogrencilerin Maruz Kaldiklarr
Zorbahk Tiirleri ve Oranlarr
Akademik Basan

Zorbahk Tiirleri
lOOOYTL'den az

lOOOYTL'den

2500YTL'den fazla

(%)

2500YTL'ye kadar

(%)

(%)
Bedensel

64

59.84

50.08

Sozel

65

65.48

57.94

Duygusal

66.25

53.3

48.15

Cinsel

50.83

33.9

33.3

Diger

30

25.7

33.3

Tablo 4.7.'de ogrencilerin sosyo ekonomik gruplara gore zorbaliga maruz
kalma oram .bes tur zorbahk oramnm ortalamasi almarak bulundu. Ailesinin geliri
lOOOYTL'den az olan ogrencilerin %55.21 'i, ailesinin geliri lOOO'YTL'den
2500YTL'ye kadar olan ogrencilerin %47.64'ii ve ailesinin geliri 2500YTL'den
fazla olan ogrencilerin %45.35'i zorbaliga maruz kalmaktadirlar.

4.8. "Ogrencilerin Zorbahga Maruz Kalma Diizeyi Sosyo-Ekonomik
Durum Aeismdan Anlamh Bir Farkhhk Gostermekte Midir?" Alt Problemine
IIiskin Bulgular
Ailenin gelir dagihmma gore zorbahga maruz kalma ki-kare sonuclan Tablo
4.8. 'de gosterilmektedir.
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Tablo 4.8. Ailenin Gelir Dagihmma Gore Zorbahga

Maruz Kalma

Ki-Kare Sonuelarr

40
113

Sira Ortalamasi
126.90
101.31

54

92.68

N

Gelir

Alt (1000 vtl'den az)
Orta(lOOOytl'den-2500
ytl'ye kadar)
Ost (2500vtl'den fazla)

Tablo 4.8.'e gore gelir dagihmlan alt, orta ve ust gruplann sira ortalamalan
arasmdaki fark anlamhdir ( sd=2, P<0.01). 1000 YTL'den daha az gelire sahip
ailelerin cocuklann daha fazla zorbahga maruz kalmaktadir.

4.9. "Zorbahk En Fazla Hangi Mekanlarda Yaptlmaktadir?" Alt
Problemine ili~kin Bulgular
Ogrencilere en fazla nerelerde zorbahk yapildigma iliskin frekans ve
yuzdelik sonuclan Tablo 4.9.'da gosterilmektedir.

Tablo 4.9. Zorbahgin En Fazla Yapdd1g1 Yerler
Simfta

Okulun

Kantinde

Baheesiude

Oyun

Okul

Alanmda

Yolonda

Otobiiste

Diger

Top lam

n

46

36

41

35

5

16

16

195

%

23.6

18.5

21

17.9

2.6

8.2

8.2

100

Sekil 2 'de zorbahgm en fazla yapildigi yerlere iliskin frekans sonuclan sutun
grafigi biciminde gosterilmistir.
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$ekil 2: Zorbahgm En Fazla Yap1ld191 Verier
Say1

5iO
4.Q"
310"

2'.0"

a

I
snufta b~

I

kantinde afWMn okul yolu otobOste diger

Tablo 4.9.'a gore ogrenciler %23.6 ile en 90k smifta zorbahga maruz
kalmaktadir. Bunu %21 ile kantin, %18.5 ile okul bahcesi, %17.9 ile oyun alam,
%8.2 ile otobiis, 58.2 ile diger yerler ve %2.6 ile okul yolu takip etmektedir.
Zorbahgm en az yapildigi yer %2.6 ile okul yoludur.

4.10. "Size Zorbabk Y apikhgmda En Cok Kimden Yardnn istersiniz?"
Alt Problemine Iliskin Bulgular
Zorbahga ugrayanlann kimlerden yardim istedikleri ile ilgili frekans ve
ytizdelik sonuclan Tablo 4.10.'da gosterilmektedir.
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Tablo 4.10. Zorbahga Ugrayanlarm Kimlerden Yardnn istedikleri ile ilgili
Frekans ve Yiizdelik Sonuclari
n

O/o

Oi!retmenden

77

37.4

Miidiirden

10

4.9

Muavinden

8

3.9

Arkada~1mdan

51

24.8

Ailemden

32

15.5

~oforden

1

0.5

Kimseye sovlemem

27

13.1

Toolam

206

100

Sekil 3 'de zorbahga ugrayan ogrencilerin en 90k kimlerden yardim
istediklerine iliskin frekans sonuclan sutun grafigi biciminde gosterilmi~tir.

$ekil 3: Zorballga Ugrayan O{Jrenciler En Cok
Kimlerden Yardim lstiyor
80

6()

Say,
40

20

OQretmenden

Tablo 4.lO'a

modOfden

muavinden

arl<ada11mdan

aaemcen

sofOrden

kimseye
s6y1emem

gore zorbahga ugrayan ogrenciler %37.4 ile en 90k

ogretmenden yardim istemektedir. Bunu %24.8 ile arkadasim, %15.5 ile ailem,
%13.1 ile kimseye soylemem, %4.9 ile mudurden, %3.9 ile muavinden, %0.5 ile
soforden yardim istemektedir. En az da-:~ofordenyardim istenmektedir.
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4.11. "Size En Cok Kiz Ogrenciler Mi, Erkek Ogrenciler Mi Zorbahk
Yapmaktadir?" Alt Problemine Iliskin Bulgular

Ogrencilere en fazla kimlerin zorbahk yaptigma iliskin frekans ve yuzdelik
sonuclan Tablo 4.11.'de gosterilmektedir.

Tablo 4.11. Ogrencilere En Fazla Kimlerin(Kiz ogrencilerin /Erkek
ogrencilerin ) Zorbahk Yapngma ili~kin Frekans ve Yiizdelik Sonuelari
O/o
36.7
16.9
29.5
16.9
100

n
Erke kier
Kizlar
Hem erkekler hem kizlar
Hie kimse yapnnyor
Top lam

76
35
61
35
207

Sekil 4'te en 90k zorbalik yapanlara iliskin frekans

sonuclan sutun grafigi

biciminde gosterilmistir.

$ekil 4: En Cok Zorbahk Yapanlar
80

-

60

-

40

-

Say

20

erkekler

krzlar

hem erkekler hem krzlar

hie; kimse yaprmyor
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Tablo 4.11.'e gore %36.7 ile en 90k erkekler zorbahk yapmaktadir, Bunu
%29.5 ile hem erkekler hem kizlar, %26 ile kizlar, %16.9 ile de hie kimse yapmiyor
takip etmektedir ..

4.12. "Zorbahga

Maruz Kalan

Ogrencilerde

Ortaya

Cikan Duygu

Nedir?" Alt Problemine ili~kin Bulgular

Ogrcncilerin zorbahga maruz kalmca hissettikleri duygulara iliskin frekans ve
yuzdelik sonuclan Tablo 4.12' de gosterilmistir.

Tablo 4.12. Ogrencilerin Zorbahga Maruz Kalmca Hissettikleri
Duygulara Iliskin Frekans ve Yiizdelik Sonuclari
Uziililriim
Ofkelenirim
Nefret ederim
Korkarrm
Mutsuz olurum
Kay2danmm
Dii!er
Toplam

D

O/o

40
85
37
3
25
4
13
207

19.3
41.1
17.9
1.4
12.1
1.9
6.3
100

Sekil 5 'te ogrencilerin zorbaliga maruz kalmca hissettikleri duygulara iliskin
frekans sonuclan sutun grafigi biciminde gosterilmistir,
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$ekil 5:Zorbahga Ugrayanlarm Duygular1
100

-

80

-

Say1
60

-

40

-

20

I

0
OzOIOrOm

ofketernnm

nefret ederim

korkanm

mutsuz
olururn

I

kayg1laninm

I

I
diger

Tablo 4.12'ye gore zorbahga ugrayan ogrencilerin en 90k hissettikleri %41.1
ile ofkedir. Bunu % 19 .3 ile uzuntu, % 1 7 .9 ile nefret, % 12.1 ile mutsuzluk, %6.3 ile
diger, %1.9 ile kaygi, %1.4 ile korku takip etmektedir.

4.13. "Size Zorbabk Yapdd1gmda Ne Yaparsuuz?" Alt Problemine
Iliskln Bulgular

Zorbahga ugrayan ogrencilerin tepkilerine iliskin frekans ve yuzdelik
sonuclan Tablo 4.13 .' de gosterilmektedir.
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Tablo 4.13. Zorbahga Ugrayan Ogrencilerin Tepkilerine Iliskin Frekans
ve Yiizdelik Sonuelari
O/o
38.2
7.7
40.6
13.5
100

n
79
16
84
28
207

Karsihk veririm
Bir sey yapmam
Sikayet ederim
Dii!er
Toplam

Sekil 6'da zorbahga ugrayan ogrencilerin tepkilerine iliskin frekans sonuclan
sutun grafigi biciminde gosterimistir.

$ekil 6:Zorbahga Ugrayanlarm Tepkileri

10)0-

8 0-

.
Say1

60-

'

4 0"

2 0-

karsihk veririm

bir ~ey yapmam sikayet ederim

diger

Tablo 4.13.'e gore zorbahga ugrayanlann tepkileri incelendiginde %40.6 ile
sikayet etme ilk sirada yer aldi. Bunu %38.2 ile karsihk verme, %13.5 ile diger, %7.7
ile de bir sey yapmam takip etmektedir. Ogrencilerin en az gosterdikleri tepki %7.7
ile bir sey yapmamaktir
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4.14."Bir

Baskasma

Y aparsnnz?" Alt Problemine

Zorbabk

Yapild1gim

Gordiigiiniizde

Ne

ili~kin Bulgular

Ogrencilerin bir baskasma zorbahk yapildrgiru gorduklerinde ne yaptiklan
Tablo 4.14. 'de gosterilmektedir.

Tablo 4.14. Ogrencilerin

Bir Baskasma Zorbahk Yapdd1gm1 Gordiiklerinde

Ne

Yapnklarma ili~kin Frekans ve Yiizdelik Sonuelari

Engeflerim
Haksizhga ugrayam
desteklerim
Sikayet ederim
Karrsmam
Top lam

n

%

94
26

45.6
12.6

55
31
206

26.7
15
100

Tablo 4.14.'e gore baskalann zorbahk yapildigiru gorenler %45.6

ile

engellemektedir. Bunu %26.7 ile sikayet, %15 ile kansmam, %12.6 ile haksizhga
ugrayam desteklerim takip etmektedir. En 90k gosterilen tepki engelleme, en az
gosterilen ise haksizhga ugrayaru destekleme seklindedir.
Sekil 7' de ogrencilerin bir baskasma zorbahk yapildigim gorduklerinde ne
yaptiklanna iliskin frekans sonuclan sutun grafigi biciminde gosterilmektedir.
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$ekil 7:Baikasma Zorbahk Yaplld1gm1Gorenlerin Gosterdigi Tepkiler

1010

8 [t
Say1
6 [t

4 [t

2 rr

engellerim

haks1zltgaugrayani

sikayet ederim

desteklerim

kansrnam

Tablo 4.14.'e gore baskalann zorbahk yapildrgmi gorenler %45.6

ile

engellemektedir. Bunu %26.7 ile sikayet, %15 ile kansmam, %12.6 ile haksizliga
ugrayam desteklerim takip etmektedir. En 90k gosterilen tepki engelleme, en az
gosterilen ise haksizhga ugrayarn destekleme seklindedir.

BOLUMV

SONU(: VE ONERiLER

Bu bolumde arastirmanm sonuylanna yer verilrnis, sonuclar dogrultusunda
oneriler getirihni~tir.

5.1. Sonuelar

Bu

arastirmaya

okullarda

her

gecen

giln ogrencilerin

birbirlerine

uyguladiklan zorbahklann artmasmm ve bir seyler yapmamn gerekliliginden yola
cikilarak ba~lanmu;ttr. Arastmna grubu

Girne'de

2005-2006 ogretim yilmda

ogrenim goren 207 ogrenciden olusmustur. Bu ogrencilerin birbirlerine uyguladtldan
zorbahk turleri ve oram ile bunlann cinsiyet, akademik basan ve gelir duzeylerine
iliskin farklihklan ar~ttnlmi~ttr. Aynca bu zorbahklann, en cok nerelerde yapildigi,
zorbahga maruz kalanlann kimlerden yardim istedikleri, en cok kimlerin zorbahk
yaptiklan, ogrencilerin zorbahga ugraymca neler hissettikleri, zorbahga maruz
kalmca ne yapttldan ve baskalanna zorbahk yapildigmi gordiiklerinde neler
yaptiklan da Incelenmistir.
Arasnrma grubundaki ogrencilerin o/o48.49'u cesitli zorbaliklara maruz
kalmisur. Bu oran, Kaper (2004) ogrencilerin o/o40'nm zorbahga maruz kaldiklan
sonucuyla

ortu~mektedir. Sonuclann

yakm

cikmasi

kulturel

benzerlikten

kaynaklanrms olabilir.
Arastirma sonucuna gore genel olarak ogrenciler zorbahk tilrlerinden en cok
sozel zorbahga maruz kahrken; bunu sirasryla bedensel, duygusal, cinsel ve diger
zorbahklar takip etmektedir.
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Ogrencilerin bedensel zorbahklardan

en cok "itmeye", sozel zorbahklardan

en 90k "ad takma", duygusal zorbahklardan
zorbahklardan

en 90k "esyaya zarar verme", cinsel

ise en 90k "cinsellik iceren sozlerin soylenmesine" maruz kaldiklan

gorulmustur.

K1z ogrenciler
oranlan

arasmda

ile erkek ogrencilerin

karsilastirma

yapilmistir.

maruz kaldiklan

zorbahk

K1z

"%52.3 'ii cesitli

ogrencilerin

turn ve

zorbahklara maruz kaldiklan saptanrrustir. K.Iz ogrenciler zorbahk tiirlerinden en 90k
"sozel zorbahklara"

maruz kahrken; bunu bedensel, duygusal, cinsel ve diger tiir

zorbahklar takip etmektedir. K.Iz ogrenciler bedensel zorbahklardan en 90k "itme",
sozel zorbahklardan

en 90k "ad takma", duygusal zorbahklardan

zarar verme", cinsel zorbahklardan

en 90k "esyaya

"cinsellik iceren sozler soylenmesine"

maruz

kalrmslardir.

Erkek ogrencilerin %57.38'i cesitli zorbahklara maruz kalrmslardir. Erkek
ogrenciler zorbahk tiirlerinden en 90k bedensel zorbahklara maruz kahrken; bunu
sozel, duygusal,

cinsel ve diger zorbahklar

bedensel zorbahklardan
duygusal

takip etmektedir

en 90k "itmeye", sozel zorbahklardan

zorbahklardan

en 90k "esyaya

zarar verme",

Erkek ogrenciler
en 90k "laf atma",

cinsel

zorbahklardan

"cinsellik iceren sozlerin soylenmesine" maruz kalrruslardir.

Bu sonuclara

gore kiz ogrenciler

zorbahk

turlerinden

en 90k sozel

zorbahklara maruz kahrken, erkek ogrenciler en fazla bedensel zorbahklara maruz
kalmaktadirlar.
kalnuslardir.

K.Iz ve erkekler bedensel zorbahklardan
K1z ogrenciler

sozel zorbahklardan

en 90k "itmeye" maruz

en 90k "ad takmaya"

maruz

kahrken, erkek ogrenciler en 90k da "laf atmaya" maruz kalnuslardir. K1z ve erkek
ogrenciler duygusal zorbahklardan

en 90k "esyalarma

zarar verilmesine"

maruz

kalrmslardir. K.Iz ve erkek ogrenciler cinsel zorbahklardan en 90k "cinsellik iceren
sozlerin soylenmesine" maruz kaldiklan ortaya cikrmstir.

K1z ve erkeklerin
bakildigmda

t testi

zorbaliga

sonucu

kiz

maruz
ve

erkek

kalma

duzeyleri

arasmda

anlamh

arasmdaki
fark

farka

oldugunu
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gostermektedir

(p<0.01).

Erkekler

kizlardan

kalmaktadir. Bu durum erkeklerin anlasmazliklan
ogrenmelerinden
ozellikler ve
%57.S'sinin

daha

fazla

zorbaliga

maruz

daha 90k gii9 kullanarak cozmeyi

ve tesvik edilmelerinden kaynaklanrrus olabilir. Burada kulturel

model alma

etkili olabilir. Dagdelen'in

ve kizlann %49.1 'inin

(2003) buldugu erkeklerin

saldirgan oldugu sonucu, cinsiyet acismdan

arastirmanm bu sonucunu destekler niteliktedir.
Akademik basanlanna

gore pekiyi, iyi, orta ve zayif

kaldiklan zorbahk turn ve oranlan arasmda karsilastmna

ogrencilerin maruz

yapmak icin ogrencilerin

basan durumlanna gore sonuclar, ayn ayn incelenmistir.

Akademik basansi pekiyi olan ogrencilerin

%46.97' si cesitli zorbahklara

maruz kaldiklan saptanrmstir. Pekiyi derece alan ogrencilerin %56.72'si bedensel,
%64.37'si

sozel, %51.45'i

duygusal,

%37.63'u

cinsel ve %24.7'si

diger tur

zorbahklara maruz kalmaktadirlar.Bu sonuclara gore pekiyi derece alan ogrenciler en
90k sozel zorbahklara maruz kalmaktadirlar.

Akademik basansi iyi olan ogrencilerin %48.42'si cesitli zorbaliklara maruz
kalmislardir.
%51.3'u

Iyi derece alan ogrencilerin

duygusal,

kalmaktadirlar.Bu

%62.08'i

bedensel,

%63.78'i

sozel,

%37.36's1 cinsel ve %27.6's1 diger tur zorbahklara

maruz

sonuclar gore iyi derece alan ogrenciler en 90k sozel zorbahklara

maruz kalmaktadirlar,

Akademik basansi orta olan ogrencilerin %51.66' sr cesitli zorbahklara maruz
kalrmstir.
%61.2'si

Orta derece
duygusal,

kalmaktadirlar.

alan ogrencilerin

%61.22'si

%35.36's1 cinsel ve %36.7'si

Bu sonuclara

gore derecesi

bedensel,

%63.84'u

sozel,

diger tur zorbahklara

maruz

orta olan ogrenciler

en 90k sozel

zorbahklara maruz kalmaktadirlar.

Akademik basansi zayif olan ogrencilerin %47.1 'i cesitli zorbahklara maruz
kalrmslardir. Basansi zayif olan ogrencilerin %55.66's1 bedensel, %55.22'u sozel,
%61.67'si

duygusal,

%37.8'i

cinsel ve %26.7'si

diger tilr zorbahklara

maruz
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kalmaktadirlar.

Bu sonuclara gore akademik basansi zayif olan ogrenciler en 90k

duygusal zorbaliklara maruz kalmaktadirlar.

Pekiyi, iyi, orta derecesi olan ogrenciler zorbahk tiirleri icerisinden en 90k
"sozel zorbahga"

maruz kahrken, zayif ogrenciler en 90k "duygusal

zorbahga"

maruz kalrmstir.

Ogrencilerin

akademik basanlanna

gore zorbahga maruz kalma diizeyleri

arasmda anlamh bir farkhhk bulunamamistir.
haklara sahip olmalanndan

Bu durum ogrencilerin okulda aym

ve pek 90k seyi birlikte yapmalanndan

kaynaklanmis

olabilir.

Ailenin gelirine gore ogrencilerin maruz kaldiklan zorbahk tiirii ve oranlan
arasmda karsilasurma

yapmak icin arasnrmaci

tarafmdan

gelir dagilmuna

gore

gruplar ayn ayn incelenmistir.

Ailesinin

geliri

IOOOYTL'nin altmda

(alt sosyo-ekonomik

duzey)

olan

ogrencilerin %55.21 'i cesitli zorbahklara maruz kaldigi saptanrmstir. Ailesinin geliri
IOOOYTL'den az olan ogrencilerin %64'u bedensel, %65'i sozel, %66.25'i duygusal,
%50.83 'ii cinsel ve %30'u diger tiir zorbahklara maruz kalmaktadirlar. Bu sonuclara

gore ailesinin geliri IOOOYTL'denaz olan ogrenciler en 90k duygusal zorbahklara
maruz kalmaktadirlar.
Ailesinin geliri IOOOYTL'den 2500YTL'ye kadar (orta sosyo-ekonomik
duzey) olan ogrencilerin %47.64'u cesitli zorbahklara maruz kalrmstir. Ailesinin
geliri IOOOYTL'den 2500YTL'ye kadar

olan ogrencilerin %59.84'u bedensel,

%65.48'i sozel, %53.3'u duygusal, %33.9'u cinsel ve %25.7'si diger tiir zorbahklara
maruz kalmaktadirlar. Orta gelire sahip ailelerin ogrencileri zorbahk tiirlerinden en
90k sozel zorbahklara maruz kalmaktadirlar,
Ailesinin geliri 2500YTL'den fazlarust SED) gelire sahip olan ogrencilerin
%45.35'i cesitli zorbahklara maruz kaldigi saptanrmsnr. Dst duzey gelire sahip
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ailelerin ogrencileri %50.08'i bedensel, %57.94'ii sozel, %48.15'i duygusal, %33.3'ii
cinsel ve %33.3'ii diger tilr zorbahklara maruz

kalmaktadirlar.

ailelerin

90k

ogrencileri

zorbahk

tilrlerinden

en

-Ost SED'e sahip

sozel zorbahklara

maruz

kalmaktadirlar.

Ailesi alt sosyo ekonomik duzeye sahip ogrenciler zorbahk tiirlerinden en 90k
duygusal zorbahga maruz kahrken; ailesi orta ve iist duzey gelire sahip ogrenciler en
90k sozel zorbaliga maruz kalmisnr. Bu durum alt duzey gelire sahip ogrencilerin

diger ogrencilerin

sahip

oldugu pek 90k seye sahip olmamasi

durumu

ile

aciklanabilir.

Gelir dagihmma gore yapilan ki kare sonuclan gostermistir ki ailesi dusuk
gelire sahip cocuklar anlamh duzeyde
Ust ve orta SED duzeyindeki

daha fazla zorbahga maruz kalmaktadirlar.

ailelerin

cocuklan

zorbahga

daha az maruz

kalmaktadirlar.

Arasnrmamn
yapihyor

olmasidir.

gostermektedir.

Bu

dikkat cekici sonuclanndan

biri de zorbahgm en 90k smifta

Bu sonuc Piskin (2002)'nin
durum

ogretmenlerin

bazi

arastmna

sonucuyla

davramslan

zorbahk

tutarhhk
olarak

degerlendirmemis olmasmdan kaynaklanmis olabilir.

Zorbahga ugrayanlann en 90k kimlerden yardim istedikleri soruldugunda ise
en 90k "ogretmenden ve arkadasimdan" cevabi almnusnr.

En 90k kimlerin zorbahk yaptigma bakildigmda ilk sirayi "erkekler" ahrken,
ikinci olarak "hem kizlar hem erkekler"

yer alrmstir. Uludagh (2004)'de en 90k

erkeklerin zorbahk yaptignu bulmustur. Bu durum erkeklerin yapisal olarak daha
guclu olmalan ve cevreden boyle ogrenmi~ olmalanyla aciklanabilir.

Zorbaliga ugrayanlann neler hissettiklerine bakildigmda ise en 90k % 41.1 ile
"ofkelenme'' gorulmektedir.
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Zorbaliga ugrayanlann ne yaptiklanna bakildigmda en 90k

% 40.6 ile

"sikayet ettikleri" ortaya cikrmsur.
Baskalanna
olduklannda"

zorbahk yaprldigiru gordill<lerinde yani "zorbaliga tamk

ogrencilerin cogunlugu (% 45.6)'s1 zorbahgi "engellemeye

9al1~t1klanru" belirtmislerdir.
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5.2. Oneriler

Arastrrmarun bulgulan dogrultusunda asagidaki onerilcre yer verilmistir:
1. Okulda zorbahk sadece zorbahgi uygulayan ile maruz kalam ilgilendiren
bir sorun degildir. Okulda bulunan herkesi (ogrenci, ogretmen .yonetici, vb.) ve okul
dismdakileri de ilgilendiren, neden ve sonuclan acismdan bir 90k etkenle
aciklanabilecek bir olgudur. Bu nedenle tum okul personeli bu konuda ust duzeyde
duyarhhk gelistirmeli, bilgilendirme ve onlemeye dayah rehberlik hizmetlerine genis
olcude yer verilmelidir.
2. Okullardaki zorbahklann onlenmcsi icin "bazi ogrenciler zorbahgi hak
ederler, baskalanm bazen kizdirmak eglencelidir, zorbahktan sikayet eden ana
kuzusudur, zorbahk yapildigmda bunu analatmak ispiyonculuktur, zorbahkla bas
etmenin yolu kavga etme ya da intikam almaktir" gibi inanclann yanhs oldugu
cocuklara ogretilmelidir. Zorbahgm her ne sekil ve turde olursa olsun kabul gorecek
bir sey olmadigi belirtilmelidir. Rehberlik hizmetleri cercevesinde sorun cikmasi
beklenmeden "onleyici ve bilgilendirici rehberlik islevleri" ise kosulmahdir.
3. Arastirmadan cikan en dikkat cekici sonuc, ogrencilerin en 90k sozel
zorbahklara maruz kaldiklandir. Bunu sosyal ogrcnme kuranum temel alarak
aciklamak mumktmdur. Cocuklara cevrede kotu omekler oldugu, bunlan neden
yapmamalan

gerektigi

anlanlmah

ve empati kurmalanm

saglamak icin

dramatizasyon cahsmalan yaprlmahdir. Iyi omeklere daha fazla vurgu yapmah ve
pekistirilmelidir,
4. Ogrenciler arasmda en 90k goze carpan bedensel zorbahk itmedir. Bu
durum sikisikhktan kaynaklanabilir. Bu durum ogrencilerin siralannda, oturma ve
oyun diizenlerinde degisiklik yapilarak onlenebilir. Egitsel kol etkinliklerinde ve
rehberlik saatlerinde ogrencilerin karara katildiklan "kural koyma" toplantilan ile
soz konusu duruma uygun bicimde mudahale edilebilir.
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5. Zorbahklann
durum ogretmenl~rin

en 90k suufta yapihyor olmasi ise oldukca sasirticidir. Bu
bazi davraruslan

zorbahk

olarak gormemelerinden

ya da

kendilerine sikayet edilmemesinden kaynaklanrms olabilir. Bu konuda, ogretmenlere
bilgilendirici
"zorbahgi

seminerler

onleme,

yapilabilir, Ogretmenlerin hizmetici egitim seminerleri ile

zorbalikla

basa cikma, zorbahk

olaylanna

uygun

bicimde

mi.idahale etme becerileri" gelistirilebilir.

6. Zorbahklann

onlenmesi icin, adalete ve gi.ivenlik onlemlerine daha fazla

onem verilmelidir. Zorbahgm en 90k yasandigi yerlerde gi.ivenlik icin ek onlemler
almmahdir.

Ogretmenler

okulda

zorbalikla

mi.icadele ederken

tutum

birligi

gostermeli, ogretmenden ogretmene farkhhk olmamahdir. Milli Egitim Sisteminin ve
okullarm, zorbahkla mi.icadelede ortak anlayis ve tutum politikasi olmahdir.

7. Okullarda zorbahk konusu Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler gibi derslerin
programlannda da yer almah, hatta gizli mufredatm bir parcasi olarak diger derslerde
de gi.indeme getirilmelidir. Halen KKTC Milli Egitim ve Ki.ilti.ir Bakanhg1(M.E.K.B.)
Y asasmda yeri olan Okul Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhk Ti.izi.igi.i cercevesinde
asagidaki konulara yer verilebilir:
- Davrams kontroli.i,
- Kendi kendini denetleme,
- Kisilerarasi sorun cozme becerileri
- Akran arabuluculugu - akran dayarusmasi egitimi,
- Sosyal beceri egitimi,

8. Bir ogrenci zorbahk gordugunde hemen onunla ilgilenilmeli ve yardimci
olunmalidir.

Zorbahkla

nasil bas edebilecekleri

personeline ve velilere ogretilmelidir.

ogrencilere,

ogretmenlere,

okul

Zorbahk yapanlar, bazi haklardan mahrum

edilmeli ve nasil davranabilecekleri konusunda egitilmelidirler.

9. Zorbahk
enerjilerini

yapan ogrenciler

sosyal faaliyetlere daha fazla tesvik edilmeli,

faydah bir sekilde harcamalan saglanmahdir. Bu ogrencilere "Kaybeden

Yok" yontemi ogretilerek daha yapici ve is birlikci davranmalan saglanabilir.
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10. Ogrenciler zorbahga maruz kaldiklannda bunu aileleri ve ogretmenleri ile
konusma

konusunda

tesvik edilmelidir.

Sorunun cozumunde

okul yonetiminin

yardimi almmahdir.

11. Zorbahklann

onlenmesi konusunda en onemli faktor tutum birligi icinde

olmaktir. Okul rehberlik servislerinin organizasyonu ile "ogretmen yonetici, veli ve
ogrencilere"
bilgilendirme

yonelik

olarak

toplantilan

"zorbahklann

yapilmahdir.

onlenmesi"

Hedef kitleler

konusunda
zorbaliklara

sik

sik

karsi nasil

davranacaklarma birlikte karar vermeli ve sonuclanm takip etmelidirler.

Bu arastirmanm

bazi simrhklanru

dikkate

alarak gelecekte

yapilacak

arastirmalara iliskin onerilcrde bulunmak mumkundur:

1. Bu cahsmadaki bulgular iki okulla simrhdir. Aym cahsma KKTC capmda
yapilarak daha genel bir sonuc elde edilebilir.

2. Gilney ve Kuzey Kibns'ta zorbaliga iliskin kulttirlerarast bir arastirma ile
sonuclar karsilastmlabilir.

Okullardaki zorbahklann nedenleri arastmlabilir.

3. Zorbahk ile televizyonda
arastmlmasr

siddet iceren filmleri izleme arasmdaki iliskinin

uygun olabilir.

4. Zorba, kurban ve hem zorba hem kurban olan ogrencilerln tesbit edildigi
kisisel, duygusal, sosyal ve kulturel faktorlerin karsihkh
betimsel ve deneysel knlturlerarasi cahsmalar yapilabilir.

etkilerinin

arastmldigi
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Ek-2
1.Boliim
BiLGiFORMU
Sevgili cocuklar;

Bu anket zorbahklarla (tekme, alay, sac cekme gibi) ilgilidir.
Okullannuzdaki

zorbahklan tesbit etmek ve bunlann ne sikhkta oldugunu

belirlemek icin sizlerin katkilanmza ihtiyacirmz var.
Sizlerin bu ankete vereceginiz cevaplar zorbahklarm onlenmcsi cahsmalannda 90k
yararh olacaktir.

Desteginiz icin simdiden tesekkur ederiz.

LUTFEN UYGUN OLANI iSARETLEYiNiZ.

1) CiNSiYET

K

E

( )

( )

2) OKUL BASARISI
PEKiYi

tvt

( )

()

ORTA

()

ZAYIF

()

3)AiLENiN GELiRi
Ayhk geliri lOOOYTL'den az
Ayhk geliri 1000-2500 YTL kadar
Ayhk geliri 2500YTL'den fazla

................................ (
............................... (
................................ (

)
)
)
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Ek-2
2.Boliim

BiLGiFORMU
1 )Okullarumzda en 90k nerelerde zorbahk yapilmaktadir?

a)S1mfta
b)Okulun bahcesinde
c)Kantinde
d)Oyun alamnda
e)Okul yolunda
f)Otobus servisinde
g)

.

h)

.

2) Size zorbahk yapildiginda en 90k kimden yardrm istersiniz?
a)Ogretmenden
b)Mudurden
c )Muavinden
d)Arkada~1mdan
e) Ailemden
f) Servis soforunden
g)Kimseye soylemem
3) Size en 90k kimler zorbahk yapmaktadir?
a)Erkekler
b)Kizlar
c)Hem kizlar hem erkekler
d)Hi9 kimse yapnuyor.

100

4) Size zorbahk yapild1gmda neler hissedersiniz?
a)0zulurum.

b)Ofkelenirim.
c)Nefret ederim.
d)Korkanm.
e)Mutsuz olurum.
f)Kayg1lamnm.
g)

.

5) Size zorbahk yapildigmda ne yaparsmiz?
a)Kar~1hkveririm.
b)Bir~ey yapmam.
c)Sikayet ederim.
d)

.

6) Size degil de bir baskasma zorbahk yap1ld1g1ru gordiigiiniizde ne yaparsmiz?
a)Zorbahk yapilmasim engellerim.
b )Haks1zhga ugrayam desteklerim.
c)Ogretmene veya okul idaresine sikayet ederim.
e)Kan~mam.
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EK3
SiDDET- KABA GU<; ANKETi
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Ek-3
SiDDET - KABA

Zorbahk
Turu

I Zorbaligm
- ---

Gosterilme
Bicimi
1. Itme
2.Tek:me ya
da tokat
Bedensel I 3.Tehlikeli
aletle saldrn
4. S ac/kulak
cekme
5:Bedene
kaba saka
6.Ad tak:ma
.Alay etme
8.Tak:Jlma
Sozel
I 9.Laf atma
10 .Ha.karet
kiifiir
11.Tehdit
etme
12.Dedikodu
yayma
13.Gruptan
Dislama
Duygusal I 14.Kiiyilk
dusurme
15.Aynmcilik
yap ma
l o.Esyaya
zarar verme
17.Cinsellik
iceren sozler
soyleme
Cinsel
I 18.Sarkrntilik
19.Elle
rahatsiz etme
Dig er
I 20.Diger __

Iii<; bir
zaman

GUC ANKETi

Go rulme
Sikhgi
Bir kez

Ara
stra

Cok sik

Her gun

(%)
( )
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( )
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C )
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(%)
( )

()

( )

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

(l

( )

( )
()
( )
( )
( )

( )
()
( )
( )
( )

(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(

( )

()

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

C)

( )

( )

( )

C)

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )

( )

---

)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)

U_

)
)
)
)
)
)

u

