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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin ilişki-
lerinde yaşadıkları sosyal baskı ve kontrolle 
ilgili güçlükleri saptamak, başkalarına yar-
dım etme davranışlarının etkilerini incele-
mek, kendilerini savunma durumlarını belir-
lemektir. Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye 
için geçerlilik çalışması yapılmış olan WHO-
QOL–100 yaşam kalitesi ölçeği ile veriler 
toplanmıştır.  

Öğrenciler ilişkilerinde büyük bir sosyal 
baskı yaşamaktadır. Kız öğrenciler uyumlu 
ve bağımlı ilişkileri yaşarken, erkek öğren-
ciler uyumsuz, çatışmacı ve bağımsızlık ara-
yıcı ilişkiler içindedir. Savunmacı iletişim tu-
tumları, öğrencilerin ilişkilerinin niteliğini 
belirlemekte, iletişim çatışmalarının ve şid-
detin nedeni olarak önem kazanmaktadır. 
Baskıcı ve kontrol edici ilişkiler öğrencileri 
bağımlı toplumsallaşma dinamiğine yönlen-
dirmektedir.

Anahtar Sözcükler: Sosyal baskı ve kontrol, 
başkalarına yardım etme, kendini savunma

ABSTRACT 
This research aims at determining social 
pressure and control difficulties students 
experience in their relations; examining the 
influences of their behaviour in helping oth-
ers; and determining their self-defence state. 
Data were collected via WHO’s life quality 
scale “WHOQOL-100”, whose validity study 
has been done for Turkey. 

Students experience great social pressures 
in their relations. While female students es-
tablish harmonious and dependent relations, 
male students experience inharmonious, 
confrontational and independent relations. 
Defensive communication attitudes deter-
mine the quality of student relations and gain 
importance as the reason of communication 
conflicts and violence. Oppressive and con-
trolling relations direct students to depend-
ent socialization dynamics.

Key Words: Social pressure and control, 
helping others, self-defence 

GİRİŞ

Günümüzde öğrencilerin ilişkilerin-
de yaşadıkları sosyal baskı ve kont-
rolle ilgili güçlükler yaşamlarını kali-
tesizleştiren önemli bir sorun alanıdır 
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(Hablemitoğlu, 2003). İlişkilerde baskı-
cı tutumlarla karşılaşılması, başkaları-
na yardımcı olma davranışlarının baskı-
cı ve kısıtlayıcı bir etkileşime dönüşme-
si ve kendini yeterli derecede savuna-
mama yaşanılan sorunun birer göster-
gesidir. Öğrencilerin demokratik iletişim 
tutumlarının belirleyici olduğu, paylaş-
ma, yardımlaşma ve dayanışma ilişkile-
rinin yaygın olduğu, görüşlerini özgürce 
ifade edebildikleri kaliteli yaşam koşul-
ları içinde yetişme olanakları sınırlan-
maktadır. Farklılıklara hoşgörü ile yak-
laşılan demokratik ortamlar yerine sos-
yal baskı ve kontrolün öne çıktığı çatış-
ma ve şiddet üreten ortamlar yaygınlaş-
maktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2006).

Öğrenciler ailede, okulda ve arkadaş-
larıyla etkileşimlerinde farklı tutumlar-
la karşılaşırlar. Bu tutumlar; aşırı bas-
kıcı otoriter tutum, aşırı hoşgörülü ve 
gevşek tutum, destekleyici güven verici 
ve demokratik tutum, dengesiz ve ka-
rasız tutum ve aşırı koruyucu tutumdur 
(Yavuzer, 1982; Yavuzer, 1993). Çağ-
daş toplum yapısında demokrasi kül-
türü ile temellenen bağımsız etkileşim 
ortamlarında toplumsallaşma süreçleri 
demokratik değerlere göre yaşanır. Ço-
cuk yetiştirme yaklaşımı çocuk hakları 
ilke ve normlarına göre belirlenir. Gele-
neksel toplumdan çağdaş topluma ge-
çiş sürecinde toplumsallaşma ortamla-
rında, otoriter davranışlar ile demokra-
tik davranışlar bir arada gerçekleşmek-
tedir (Kağıtçıbaşı, 1995).  

Otoriter, baskıcı, itici, sevgisiz davra-
nışların egemen olduğu toplumsallaş-
ma ortamlarında öğrenciyi dinlemek, 
anlamaya çalışmak, davranışının ne-
denini araştırmak gibi paylaşma dav-
ranışları görülmez. Öğrenciyi benimse-
me ve kabullenme davranışları eksik-
tir. Çocuk eğitiminin tek amacı çocuğu 

baskı altında tutmak, göz açtırmamak-
tır. Çocuğa karşı yaklaşım hep soğuk, 
anlayışsız ve kırıcıdır. Çocukların ben-
lik saygıları düşük, düşmanca duygu-
larla dolu ve saldırgan davranışa yat-
kındırlar. Ezilme, horlanma ve benim-
senmeme sonucu yaralanan benlik 
saygılarını kazanmak için çeşitli yolla-
ra başvururlar (Yörükoğlu, 1989: 149). 
Baskıcı ve otoriter tutumların yaygın ol-
duğu toplumsallaşma ortamlarında öğ-
rencilerin kendilerine güvenlerini orta-
dan kaldıran ve kişiliklerini hiçe sayan 
katı disiplin uygulamaları yaygınlaşır. 
Öğrencilerin sessiz, uslu, nazik, dürüst 
ve dikkatli olmasına karşılık, küskün, 
silik, çekingen, başkalarının etkisinde 
kolay kalabilen, aşırı hassas bir yapı-
ya sahip oldukları gözlemlenir. Zor yo-
luyla sevgiyi esirgeyerek denetlemenin 
boyutlarının egemen olduğu toplumsal-
laşma ortamlarında yetişen öğrenciler 
dıştan denetimli bir kişilik oluştururlar 
(Yavuzer, 2003: 28 -29). Aşırı baskıcı 
otoriter tutum, öğrencinin kendine olan 
güvenini ortadan kaldıran, onun kişili-
ğini hiçe sayan, katı bir disiplin uygula-
masını içeren, kural koyucu ve bu ku-
rallara uymayı zorunlu gören tutumdur 
(Yavuzer, 1982: 27). Çocuğunu, öğren-
cisini ve arkadaşını kendi tasarladığı 
bir kalıba göre yetiştirmek ve yönlendir-
mek isteyenlerin tutumları sürekli dene-
tim altında tutma, en küçük yanılgıları 
ve yaramazlıkları gözden kaçırmama, 
cezalandırma, suçu orantısız cezalan-
dırma, çocuğa tanınan hakları sınırlan-
dırma ve yok sayma davranışlarını öne 
çıkarır (Yörükoğlu, 1992: 150).

Aşırı baskıcı otoriter tutum; öğrencile-
rin ilişkilerinde yaşadıkları sosyal bas-
kı ve kontrolle ilgili güçlüklerin kaynağı-
dır. Baskıcı tutumun yaygın olduğu ile-
tişim ortamlarında yetişen öğrencilerde 
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otoriteye bağımlılık sürecinde, uyum, 
itaat, içine kapanma, sinme tepkileri ile 
otoriteye karşı koyma, baş kaldırma, ça-
tışma ve şiddet tepkileri oluşur. Açıkla-
nan iki tepki biçimlenmesi değişen du-
rum ve koşullarda bir arada da gözlem-
lenebilir. Dengesiz ve kararsız tutumla-
ra sahip anne ve babaların, öğretmen-
lerin, yetişkinlerin ve arkadaşların dav-
ranışları bazen sert bazen fazla yumu-
şaktır. Dengesiz ve kararsız tutumlar, 
beklenmedik bir zamanda karşılaşılan 
sert ve cezalandırıcı niteliğiyle öğrenci-
lerin karşı koymasına ve başkaldırması-
na neden olur. Bu tür tutumlarla karşıla-
şan öğrencilerin de ilişkilerinde tutarsız 
ve dengesiz davranışlara yönelmeleri 
söz konusu olur (Yörükoğlu, 1992: 152). 
Savunmacı iletişim ortamlarında savun-
ma mekanizmaları iletişim stratejilerinin 
dinamiğini belirler (Cüceloğlu, 1994).

Bu araştırmanın amacı, riskli yaşam 
koşulları içinde toplumsallaşma süreç-
lerini yaşayan öğrencilerin ilişkilerin-
de karşılaştıkları sosyal baskı ve kont-
rolle ilgili güçlükleri saptamak, başka-
larına yardım etme davranışlarının ya-
şamları üzerindeki etkilerini incelemek, 
kendilerini savunma durumlarını belir-
lemek ve cinsiyete, okul türüne, ailenin 
sosyal ve ekonomik düzeyine göre de-
ğişimi değerlendirmektir.

YÖNTEM

Araştırma evreni, Ankara Keçiören il-
çesinde olumsuz olayların yaşandığı 
okullarda okuyan ilköğretim ve ortaöğ-
retim çağındaki öğrencilerdir. Ankara 
İli Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Risk Altında Bulunan Öğrenciler Rapo-
ru ile saptanan riskli okullar araştırma-
nın evrenini oluşturmuştur. Araştırma-
da kamuya ait ilköğretim okulları ve ge-
nel liseler kapsama alınmıştır. 

Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlen-
mesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem 
Planı uygulamaları kapsamında, Anka-
ra ili Keçiören ilçesinde, Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi tarafından; Keçiö-
ren ilçesi krize müdahale ekibi oluştu-
rulmuş ve bir eylem planı hazırlanmış-
tır. Psiko-sosyal müdahale hizmetlerini 
geliştirmek üzere kurulan ekibin işlevi: 
öğrencilerin, eğitimcilerin, velilerin ve 
tüm ilçe okul çalışanlarının karşılaşabi-
leceği travmatik durumlar, zorlu yaşam 
olayları ve sonrasında ortaya çıkabile-
cek durumlara yönelik koruyucu – ön-
leyici ve yönlendirici çalışmaları yürüt-
mektir. Ekibin görev alanları; bir öğren-
cinin veya eğitim çalışanının yaralan-
ması, kazalar, ölüm, intihar veya intihar 
girişimi, fiziksel veya psikolojik hasta-
lıklar, öğrenciye veya çalışanlara yöne-
lik fiziksel ve duygusal şiddet, fiziksel, 
duygusal cinsel istismar ve ihmal, dep-
rem, sel baskını, toprak kayması, yan-
gın gibi olaylar ile eğitimi olumsuz yön-
de etkileyen tüm olayları kapsamakta-
dır. Bu doğrultuda ilçede riskli yaşam 
şartlarında koruma, önleme ve müda-
hale hizmetleri eylem planı hazırlığına 
başlanmıştır. Bu kapsamda, danışma 
kurulu oluşturulmuş ve ilçe okullarının 
risk haritasısın çıkarılması planlanmış-
tır (Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü, 2006: 1–3).

Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi kri-
ze müdahale ekibi tarafından, Ankara 
İli Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Risk Altında Bulunan Öğrenciler Rapo-
ru hazırlanmıştır. Bu rapor kapsamın-
da, ilçedeki toplam 98 okulun 71’inde 
risk altında olan öğrencilerin bulun-
madığı, 27 okulda ise risk altında öğ-
rencilerin bulunduğu, bunlardan 7 kişi-
nin madde bağımlısı olduğu, 52 kişinin 
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ihmal ve istismara uğradığı, 538 kişinin 
şiddete uğradığı ve 988 kişinin ise; anne 
ve babasının ayrı olanlardan, ekonomik 
durumu iyi olmayanlardan, sigara içen-
lerden ve öfkesini kontrol edemeyenler-
den oluştuğu saptanmıştır. Okullarda 
oluşturulan krize müdahale ekiplerince 
raporda sayılan konularda gerekli çalış-
malar yapılmıştır (Keçiören İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü, 2006: 2). Risk altındaki 
öğrencilere yönelik koruyucu önleyici 
ve yönlendirici hizmetlerin geliştirilme-
si için yeni verilerin derlenmesi bir ge-
reksinim olarak değerlendirilmiştir. Öğ-
rencilerin sorunlarla iç içe olduğu okul-
lardaki öğrencilerin yaşam kalitelerinin 
ve riskli yaşam koşullarının saptanma-
sı için bir araştırmanın gerçekleştirilme-
si kararlaştırılmıştır.

Araştırmanın örneklemi, tabakalı, ka-
demeli ve rastlantısal örnekleme göre 
planlanmıştır (Erdoğan, 1998: 84–88). 
Katmanlı örneklem yoluyla daha yük-
sek bir temsil olanağı sağlanmaya ça-
lışılmıştır. İlçedeki toplam (98) okuldan 
olumsuz olayların yaşandığı (27) okul-
da; risk altında öğrencilerin bulundu-
ğu saptanmıştır. Belirlenen (27) okulun 
(7)’si örnekleme kapsamına alınmıştır. 
Rehberlik Araştırma Merkezince orta-
ya çıkarılan risk haritasından faydala-
narak yedi eğitim bölgesindeki en risk-
li yedi okul belirlenmiştir. En riskli ilköğ-
retim (4) ve ortaöğretim (3) okulları be-
lirlenmiş, öğrencilerin gelişim düzeyi 
göz önüne alınarak; seçilen okulların 5, 
8, 9 ve 11. sınıf öğrencilerine uygula-
ma yapılmıştır. Keçiören İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğüne bağlı okullardan; Hacı 
Sabancı İlköğretim Okulu 5. sınıf, Faik 
Erbağ İlköğretim Okulu 5. sınıf, Şatuk 
Buğra İlköğretim Okulu 8. sınıf, Necip 
Fazıl İlköğretim Okulu 8.sınıf, Ayyıldız 
Anadolu Lisesi 9. sınıf, Keçiören Lisesi 

9. sınıf ve Kalaba Lisesi 11. sınıf öğren-
cileri araştırmanın örneklemini oluş-
turmuştur. Örneklem kapsamına giren 
243 öğrencinin 122’si kız (%50,2), 121’i 
ise erkek (%49,8) öğrencidir. Öğrenci-
lerin 135’i (%55,6) ilköğretimde, 108’i 
(%44,4) ortaöğretimdedir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak 
Dünya Sağlık Örgütü’ nün hazırlamış ol-
duğu, Türkiye için geçerlilik çalışması 
yapılmış olan yaşam kalitesi ölçeği kul-
lanılmıştır. WHOQOL–100 orijinal ölçeği 
100 sorudan oluşmaktadır. Öğrencilerin 
bireysel yaşam kalitelerini değerlendir-
meye olanak sağlayan göstergeleri içer-
mektedir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenir-
lik çalışmasını yapan ekip ulusal sorular 
geliştirmiştir. Pilot uygulama sonunda 
“sosyal baskı” bölümü açıklayıcı faktör 
analizinde bağımsız bir faktör oluştur-
muştur. “Sosyal Baskı Alanı” WHOQOL 
-100 Türkçe versiyonda ayrı bir alan ola-
rak önerilmiştir. WHOQOL–100 ‘de 102 
inci soru olarak sorulan soru seçilerek 
dahil edilmiştir (Eser, Fidaner, Fidaner, 
Elbi, Eser ve Göker, 1999). Araştırma-
da kullanılan Dünya Sağlık Örgütü Ya-
şam Kalitesi Ölçeği 1998 Türkiye Sürü-
mü 2 olan ölçeğin geçerlilik çalışmasını 
yapan, Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği 
ile bağlantı kurulmuş ve değerlendirme-
de yardım alınmıştır. Araştırma verile-
ri SPSS for Windows 11,5 programı kul-
lanılarak değerlendirilmiş, cinsiyet, okul 
türü ve ailenin sosyal ve ekonomik dü-
zeyine göre farkın önem düzeyini kont-
rol etmek için veriler chi-square testi ile 
incelenmiştir (Erdoğan, 1998).

BULGULAR
Öğrencilerin İlişkileri 

Öğrenciler yaşadıkları çevrede; aile 
üyeleriyle, aile çevresindeki kişilerle, ar-
kadaşlarıyla ve okulda öğretmenleriyle 



Cılga

11

karşılıklı ilişki içindedirler. Öğrencilerin 
toplumsallaşma süreçleri bu ilişkilerin 
niteliğine göre içerik ve işlevsellik kaza-
nır. Baskıcı tutumlara ve demokratik tu-
tumlara göre ilişkilerin niteliği farklılıklar 
gösterir. Yaşam kalitesi açısından öğ-
rencilerin bu ilişkilerden memnun olma 
düzeyleri önemli bir göstergedir. Kız ve 
erkek öğrencilerin ilişkilerinden mem-
nuniyetleri ele alınmış ve görüşleri kar-
şılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Ailelerindeki kişilerle ilişkilerinden hoş-
nut olmayan öğrenciler (%7) azınlıkta-
dır. Öğrenciler arasında aile bireyleriyle 
ilişkilerinden hoşnut olanlar (72,8) ço-
ğunluktadır. Kız ve erkek öğrenci grup-
ları arasındaki farkın önemli olduğu 
(c2(4 N=243)= 4,830 p≤ .31) ve kız öğ-
rencilerin aile bireyleriyle ilişkilerinden 
memnuniyet düzeylerinin daha yüksek 
olduğu saptanmıştır.

Bulgulara göre, öğrenciler arasında 
aile çevresindeki kişilerle ilişkilerinden 
memnun olanlar (67,9) çoğunluktadır.  
Cinsiyet açısından yapılan karşılaştır-
mada gruplar arasındaki farkın önem-
li olduğu (c24 N=243)= 5,805 p≤ .21) ve 
kız öğrencilerin aile çevresindeki kişi-
lerle ilişkilerden daha çok memnun ol-
dukları saptanmıştır. Erkek öğrenciler 
göreli olarak aile çevresindeki insan-
larla ilişkilerinden daha az memnundur.

Araştırma bulguları öğrencilerin arka-
daşlarıyla ilişkilerinden memnun olduk-
larını (%68,7) sergilemiştir. Kız ve er-
kek öğrenci grupları arasında yapılan 
karşılaştırma sonucunda, gruplar ara-
sı farkın önemli olduğu (c2 (3 N=243)= 
5,690 p≤ ,22) ve kız öğrencilerin arka-
daşlık ilişkilerinden daha çok memnun 
oldukları saptanmıştır. Erkek öğrenciler 
göreli olarak arkadaşlarıyla ilişkilerin-
den daha az memnundur.

Öğrencilerden öğretmenleriyle ilişkile-
rinden memnun olanların oranı (%57,6)’ 
dır. Cinsiyete göre yapılan karşılaştır-
mada gruplar arası farkın önemli ol-
duğu (c2 (4 N=243)= 8,793 p≤ ,07), kız 
öğrencilerin öğretmenleriyle ilişkilerin-
den daha çok memnun oldukları sap-
tanmıştır. Öğretmenleriyle ilişkilerinden 
erkek öğrenciler daha az memnundur.

Öğrencilerin İlişkilerinde Baskı 
ve Kontrolle İlgili Güçlük Yaşama 
Durumları

Baskıcı, kontrolcü ve denetleyici davra-
nışlarla toplumsallaşma süreçlerini ya-
şayan öğrencilerin karşılaştıkları güçlük-
ler yetişmelerini engelleyici sonuçlar do-
ğurur. Öğrencilerin kendilerine yakın ki-
şilerle ilişkilerinde baskı ve kontrolle ilgi-
li güçlük yaşama durumları cinsiyet, okul 
türü ve ailenin sosyal ve ekonomik düze-
yi değişkenlerine göre incelenmiştir. 

Kendilerine yakın kişilerle ilişkilerinde 
baskı ve kontrolle ilgili güçlük yaşama-
dığını belirten öğrencilerin azınlıkta kal-
dığı (%15,2) gözlenmiştir. Çoğunlukla 
baskı ve kontrolle ilgili güçlükler yaşa-
dığını belirtenler (%84,8) çoğunlukta-
dır. Kız ve erkek öğrenci grupları ara-
sında yapılan istatistiksel karşılaştırma-
da, gruplar arasındaki farkın önemli ol-
duğu saptanmıştır (c2 (4 N=243)=7.175 
p≤ .27). Kız öğrenciler kendilerine yakın 
kişilerle ilişkilerinde baskı ve kontrolle 
ilgili güçlükleri daha çok yaşamaktadır. 

Öğrencilerin kendilerine yakın kişiler-
le ilişkilerinde baskı ve kontrolle ilgi-
li güçlükleri yaşama durumları okul 
türü açısından irdelenmiştir. İlköğre-
tim ve ortaöğretim kurumlarına devam 
eden öğrenciler arasındaki anlamlı bir 
farklılığın olduğu saptanmıştır. İlköğre-
tim okullarına devam eden öğrenciler 
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kendilerine yakın kişilerle ilişkilerinde 
baskı ve kontrol ile ilgili güçlükleri daha 
çok yaşamaktadır (c2 (4 N=243)=8.058 
p≤ .09). İlköğretim öğrencilerinin ilişki-
lerinde baskı ve kontrolle ilgili güçlükle-
ri yaşama düzeyleri ortaöğretim öğren-
cilerinden daha yüksektir. 

Ailenin sosyal ve ekonomik düzeyi, de-
ğişen koşullarda ve ortamlarda öğren-
cilerin farklı ilişkileri yaşamalarına ne-
den olur. Öğrenci ailelerinin sosyal ve 
ekonomik düzeyleri, Türk-İş verileri 
kapsamında, ailelerin toplam aylık ge-
lirine göre; açlık sınırında olan aileler, 
yoksulluk sınırında bulunan aileler, orta 
sınıfta olan aileler ve zengin aileler ka-
tegorilerine göre gruplandırılmıştır. Ai-
lelerinin sosyal ve ekonomik düzeyle-
ri açısından önemli farklılıkların oldu-
ğu saptanmıştır (c2 (3 N=243)=3.869 
p≤ .28). Öğrenci ailelerinin çoğunlu-
ğunun yoksulluk sınırındaki ailelerden 

Çizelge 1. Öğrencilerin İlişkilerinde Baskı ve Kontrolle İlgili Güçlükleri Yaşama 
Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet

Kız Erkek Toplam

Hiç

Çok Az

Orta Derecede

Çokça

Aşırı Derecede

Toplam

n
% 
n
% 
n
% 
n
% 
n
% 
n
% 

19
%7,8
33
%13,6
26
%10,7
27
%11,1
17
%7,0
122
%50,2

18
%7,4
20
%8,2
41
%16,9
29
%11,9
13
%5,3
121
%49,8

37
%15,2
53
%21,8
67
%27,6
56
%23,0
30
%12,3
243
%100,0

c2 (4 N=243)=7.175 p≤ .27 fark önemli

oluştuğu (%57,6) ve kız öğrencilerin 
daha yoksul ailelerden oldukları sap-
tanmıştır. Açlık sınırının altında yaşa-
yan ailelerin oranı (%12,3) önemli bir 
grubu oluşturmaktadır. Ailelerinin sos-
yal ve ekonomik durumları öğrencilerin 
sosyal ilişki alanlarının niteliğini belir-
ler. Ailelerin sosyal ve ekonomik düze-
yi ile öğrencilerin yaşadıkları baskı ve 
kontrolle ilgili güçlükler arasındaki iliş-
ki önemlidir. 

Öğrencilerin ilişkilerinde yaşadıkları 
baskı ve kontrolle ilgili güçlüklerin ai-
lelerinin sosyal ve ekonomik durumu-
na göre önemli bir farklılaşma gösterdi-
ği (c2 (1 N=243)=0.768 p≤ .38) saptan-
mıştır. Öğrenci ailelerinin ekonomik ve 
sosyal düzeyi düştükçe, çocuklarının 
baskı ve kontrol güçlüklerini yaşama 
oranları artmaktadır. Yoksul ailelerde-
ki çocuklar baskı ve kontrol sorununu 
yoğun olarak yaşamaktadırlar. Ailesi 
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Çizelge 2. Öğrencilerin İlişkilerinde Baskı ve Kontrolle İlgili Güçlükleri Yaşama 
Durumlarının Okul Türüne Göre Dağılımı 

Okul 
Toplam

İlköğretim Ortaöğretim

Hiç
n 26 11 37
% %10,7 %4,5 %15,2

Çok Az
n 28 25 53
% %11,5 %10,3 %21,8

Orta Derecede
n 30 37 67
% %12,3 %15,2 %27,6

Çokça
n 31 25 56
% %12,8 %10,3 %23,0

Aşırı Derecede
n 20 10 30
% %8,2 %4,1 %12,3

Toplam
n
% 

135
%55,6

108
%44,4

243
%100,0

c2 (4 N=243)=8.058 p≤ .09 fark önemli

açlık sınırındaki öğrencilerin ilişkilerin-
de baskı ve kontrol sorununu yaşama 
düzeyi ikinci sıradadır. Orta sınıf ve üst 
gelir düzeyindeki ailelerde öğrencilerin 
baskı ve kontrol sorununu daha az ya-
şadıkları gözlenmiştir.  

Öğrencilerin Başkalarıyla 
Yardımlaşma İlişkileri ve 
Memnuniyet Durumları 

Birey olarak sosyal destek alma ve ver-
me koşullarına ilişkin düşünceler yar-
dımlaşma ve dayanışma ilişkilerinin 
konumunu açıklayıcı olur. Öğrencile-
rin başkalarına yardım etme ve onla-
ra destek olma davranışları yaşamları 
üzerindeki etkilidir. Bu etki, başkalarına 
yardım edebilme ve onlara destek olma 
becerisine ve gereksinim duyulan des-
teği başkalarından alabilme olanak-
larına göre değişir. Araştırma verileri, 

öğrencilerin başkalarına yardım edebil-
me ve onlara destek olma becerilerin-
den hoşnut olma düzeylerinin yüksek 
olduğunu göstermiştir. İstatistiksel ana-
liz sonucunda, gruplar arasında farkın 
önemsiz olduğu (c2 (4 N=243)= 7,698 
p≤ , 10), kız ve erkek öğrencilerin baş-
kalarına yardım etme becerilerinden 
benzer düzeyde hoşnut oldukları sap-
tanmıştır. 

Yardımlaşma karşılıklı işlediği zaman 
önemlidir. Tek yanlı yardım mekanizma-
sı eşit olmayan ilişkiler dinamiği içinde 
bağımlılığa yol açar. Yardım edebilme 
ve destek olma becerisi gelişmiş öğ-
rencilerin yaşadıkları sosyal çevre için-
de gereksinim duyduklarında gerek-
li desteği başkalarından alabilme ola-
naklarının varlığı önemlidir. Öğrencile-
re gereksinimleri olan desteği başkala-
rından alabilme olanakları konusunda 
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görüşleri sorulmuştur. Öğrencilerin 
üçte birinin gereksinim duyduklarında 
başkalarından yardım alabilme olanak-
larının olmadığı belirlenmiştir. Yapılan 
karşılaştırma sonucunda kız ve erkek 
öğrenciler arasında önemli bir farklılı-
ğın olduğu saptanmıştır (c2 (4 N=243)= 
6,781 p≤ ,15). Kız öğrencilerin gereksi-
nim duyduklarında başkalarından yar-
dım olma olanakları daha yüksektir. Er-
kek öğrenciler yardım alma olanakla-
rı açısından daha şanssız durumdadır.

Yardımlaşma ve dayanışma ilişkileri 
yönünden, başkalarına yardım edebil-
me ve onlara destek olma becerileri ye-
terli düzeyde olan öğrencilerin gereksi-
nim duyduklarında başkalarından yar-
dım alabilme olanaklarının sınırlı olma-
sı bir çelişkidir. Öğrencilerin ailelerinin 
desteğinden memnun olma düzeyleri 
yüksektir. Kız ve erkek öğrenci grupları 
arasında yapılan karşılaştırmada grup-
lar arasındaki farkın önemli olduğu (c2 
(4 N=243)= 4,655 p≤ ,33) saptanmış-
tır. Kız öğrenciler ailelerinin desteğin-
den daha çok hoşnuttur. Erkek öğren-
cilerin ailelerinin desteğinden daha az 
memnun olmaları önemli bir bulgudur.

Öğrencilerin arkadaşlarının desteğinden 
memnun olma düzeyleri yüksektir. Arka-
daş desteğinden memnun olmayanların 
genel oranı (%21,1) önemlidir. Öğren-
cilerin arkadaş desteğinden memnun 
olma düzeyleri, aile desteğinin yarattığı 
memnuniyetten düşüktür. Yardımlaşma 
ilişkilerinde aile desteği ön plandadır. Ar-
kadaş desteğinden memnun olma düze-
yi açısından kız ve erkek öğrenci grupla-
rı arasındaki farkın (c2 (4 N=243)= 6,930 
p≤ ,14) önemli olduğu saptanmıştır. Kız 
öğrencilerin arkadaş desteğinden duy-
dukları memnuniyet yüksektir. Erkek öğ-
rencilerin arkadaş desteğinden kız öğ-
rencilere göre daha az memnuniyet duy-
maları önemli bir bulgudur. 

Başkalarına Yardım Etme ve Onlara 
Destek Olma Davranışlarının 
Yaşamlarını Kısıtlama Durumu 

Demokrasi değerlerine dayalı ilişki ve 
etkileşimlerin yaygın olduğu çağdaş 
toplum düzeninde yardımlaşma ve da-
yanışma mekanizmaları, kişiler arası 
ilişkilerde demokrasi kültürünü gelişti-
ren önemli bir güç unsurudur. Demok-
ratik iletişim tutumları, kişilere arası iliş-
kilerde dayanışmayı, birlikte yapmayı ve 
bağımsızlığı geliştirir. Baskıcı ve kontrol-
cü iletişim tutumlarının belirleyici olduğu 
ilişkilerde ise çıkara dayalı, bağımlılaş-
tırıcı ve kısıtlayıcı etkileşimler yaşanılır. 
Başkalarına yardım etme ve onlara des-
tek olma davranışları, baskıcı güç ilişki-
lerine dayalı olarak kısıtlayıcı etkilere yol 
açar. Öğrencilerin başkalarına yardım 
etme ve onlara destek olma davranışla-
rının yaşamları üzerindeki etkileri tanım-
lanan olgunun değerlendirilmesine ola-
nak sağlar. Bu amaçla, başkalarına yar-
dım etme ve onlara destek olma davra-
nışlarının öğrencilerin yaşamları üzerin-
deki etkileri incelenmiştir.

Öğrencilerin başkalarına yardım etme 
ve onlara destek olma davranışlarının 
yaşamlarını büyük oranda ve olumsuz 
yönde etkilediği görülmüştür. Başka-
larına yardım etme ve onlara destek 
olma davranışlarının yaşamlarını kı-
sıtlamadığı görüşünde olanlar (%18,1) 
azınlıktadır. Öğrencilerin çoğunluğu 
(%81,8) başkalarına yardım etme dav-
ranışlarının yaşamlarını kısıtladığı gö-
rüşündedir. Kız ve erkek öğrenci grup-
ları arasında farkın önemli olduğu (c2 
(4 N=243)=5.190 p≤ .27) ve erkek öğ-
rencilerin başkalarına yardım etme 
ve destek olma davranışları nedeniy-
le yaşamlarının daha çok kısıtlandığı 
saptanmıştır. Kız öğrenciler kısıtlayıcı 
etkiyi orta derecede yaşarken, erkek 
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öğrenciler kısıtlayıcı etkiyi daha çok 
yaşamaktadır.

Okul türüne göre öğrencilerin başka-
larına yardım etme davranışlarının ya-
şamlarını ne ölçüde kısıtladığı konu-
sundaki görüşleri değerlendirilmiş-
tir. Öğrencilerce yaşanılan kısıtlayı-
cı etkinin okul türüne göre bir farklılık 
göstermediği (c2 (4 N=243)=1.749 p≤ 
.78), başkalarına yardım etme ve on-
lara destek olma davranışlarının ilköğ-
retim ve ortaöğretim okullarındaki öğ-
rencilerde benzer oranda önemli bir kı-
sıtlamanın yaşandığı saptanmıştır. Öğ-
rencilerin başkalarına yardım etme ve 
onlara destek olma davranışlarının ya-
şamlarını kısıtlaması konusundaki gö-
rüşleri ailelerinin sosyal ve ekonomik 
düzeylerine göre değerlendirilmiştir. 

Öğrencilerin başkalarına yardım etme 
davranışlarının yaşamlarını ne ölçü-
de kısıtladığı konusundaki görüşlerin-
de ailelerinin sosyal ve ekonomik düze-
yine göre önemli farklılığın olduğu (c2 (1 
N=243)=3.506 p≤ .61) saptanmıştır. Aile-
si yoksulluk kategorisinde olan öğrenci-
ler başkalarına yardım etme davranışla-
rının yol açtığı kısıtlayıcı etkiyi daha çok 
yaşamaktadır. Yardım etme davranışla-
rı daha çok yoksulluk ortamındaki ailele-
rin koşulları içinde yaşanılan bir toplum-
sal mekanizma olarak önem kazanırken, 
baskı ve kontrol yaratan olumsuz yansı-
maları da bu düzeyde öne çıkan bir so-
run olarak nitelik kazanmaktadır. 

Öğrencilerin Yaşamlarında Kendine 
Ters Düşen Bir Konuda Kendini 
Savunabilme Durumları 

Öğrencilerce yaşanılan baskı ve kontrol 
mekanizmaları içinde görüşlerini açık-
ça ifade etme, kendine ters düşen, ka-
tılmadığı ve benimsemediği konularda 

farklı tutum ve davranışlar geliştirme 
olanakları sınırlanır. Demokratik ileti-
şim tutumları yerine savunmacı iletişim 
tutumları belirleyici olur. Baskıcı, kont-
rolcü ve denetleyici iletişim tutumları-
nın ilişkileri yönlendirdiği iletişim ortam-
larında demokrasi kültürü dışlanır. Bas-
kıcı ve kontrolcü iletişim kültürünün be-
lirleyici olduğu koşullarda öğrencilerin 
kendilerini açıkça ortaya koyma, görüş-
lerini ifade etme ve katılmadığı konular-
da kendini savunma olanakları sınırla-
nır. Bu bağlamda, öğrencilere kendileri-
ne ters düşen bir konuda kendilerini ye-
terli derecede savunabilme durumları-
na ilişkin görüşleri sorulmuştur. 

Öğrencilerin kendilerine ters düşen 
bir konuda kendilerini yeterli derece-
de savundukları düşüncesi yaygındır. 
Kendine ters düşen bir konuda kendi-
ni yeterli derecede savunamadığı gö-
rüşünde olanların oranı (%4,5) önem-
sizdir. Cinsiyete göre yapılan karşı-
laştırmada, farkın önemsiz olduğu (c2 

(4 N=243)=4.405 p≤.35), kız ve erkek 
öğrenciler arasında benzer dağılım-
ların olduğu saptanmıştır. Okul türü-
ne ve ailenin sosyal ve ekonomik dü-
zeyine göre yapılan istatistiksel analiz-
ler sonucunda farkın önemsiz olduğu 
saptanmıştır. İlköğretim ve orta öğre-
tim okullarında okuyan öğrenciler ara-
sında kendilerini yeterli derecede sa-
vunma düşüncesinin benzer dağılımlar 
gösterdiği (c2 (4 N=243)= 4.270 p≤ .37) 
ve aynı düzeylerde güçlü bir savunma 
davranışının sergilendiği anlaşılmakta-
dır. Ailenin sosyal ve ekonomik düzeyi-
ne göre yapılan analiz sonucunda öğ-
rencilerde kendilerini yeterli derecede 
savunma düşüncesinin benzer dağı-
lımlar (c2 (1 N=243)=0.991 p≤ .32) gös-
terdiği ve güçlü bir savunma davranışı-
nın yaygın olduğu saptanmıştır.
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Öğrencilerin kendilerini yeterli dere-
cede savunabilmelerine ilişkin görüş-
leri ailelerinin sosyal ve ekonomik dü-
zeyine göre ayrıca irdelenmiştir. Öğ-
renci görüşleri ailelerinin ekonomik dü-
zeyine göre önemli bir farklılık (c2 (1 
N=243)=0.991 p≤ .32) göstermektedir. 
Kendilerini yeterli derecede savunduk-
ları görüşü yoksul ailelerden gelen öğ-
rencilerde öne çıkmaktadır. 

TARTIŞMA 

Kız öğrencilerin ilişkilerinden yüksek 
düzeyde memnun olmaları önemlidir. 
Kız öğrenciler toplumsallaşma süreç-
leri açısından çevreleriyle daha olumlu 
ve doyumlu ilişkiler içindedir. Erkek öğ-
rencilerin ilişkilerden duydukları mem-
nuniyetsizlik, iletişim sorunlarını daha 
çok yaşadıklarını göstermekte, ilişkiler 
önemli bir risk alanını oluşturmaktadır.

Öğrenciler ilişkilerinde büyük bir sosyal 
baskı yaşamaktadır. Öğrencilerin ilişki-
lerinde sosyal baskı yaşamaları yetersiz 
yetişme koşulları içinde bulunduklarının 
bir göstergesidir. İlişkilerden memnun 
olma düşüncesinin yaygınlığı baskıcı ve 
kontrolcü davranışlar karşısında öğren-
cilerin güçsüz kaldıklarını ve istemlere 
uyum gösterdiklerini sergilemektedir. 
Öğrencilerin ilişkilerden memnun olma 
düzeylerinin yüksekliği ile baskıyı uygu-
layanlara uyma davranışı çelişkili bir du-
rumdur. Kız öğrencilerin uyuma, erkek 
öğrencilerin çatışmaya dayalı ilişki stra-
tejileri öne çıkmaktadır. Yaşanılan sos-
yal çevre içinde; aile, aile çevresi, arka-
daş çevresi ve okul baskıcı ve kontrol 
edici davranışların yoğun olarak yaşan-
dığı ortamlardır (İmamoğlu, 1995). 

Baskıcı ve kontrol edici davranışları ser-
gileyenlere uyma davranışının gösteril-
mesi, başkalarına bağımlılığa yol açan 

bir dinamiği doğurur. Bu dinamik içinde 
öğrencilerin başkalarına bağımlılığı iliş-
kilerinin niteliğini ve yönünü belirler. Ba-
ğımsızlık karşısında bağımlılık ve uyma 
davranışı karşısında uymama davranı-
şı öne çıkan oluşumlardır (Musaağaoğ-
lu, 2005). Bu süreçte, öğrencilerin yapı-
cı ve geliştirici demokratik tutumlarla ye-
tişme olanakları sınırlanır. İlişkilerinde 
baskı ve kontrolle ilgili güçlükleri yoğun 
olarak yaşayan öğrenciler bağımlı top-
lumsallaşma süreci içinde yetişmekte-
dir. Erkek öğrencilerden daha çok baskı 
ve kontrolle ilgili güçlükleri yaşayan kız 
öğrenciler, bağımlı toplumsallaşma sü-
recini erkek öğrencilerden daha yoğun 
olarak yaşamaktadırlar (Kıran, 2003). 

İlköğretim öğrencilerinin ilişkilerinde 
baskı ve kontrolle ilgili güçlükleri yaşa-
ma düzeyleri ortaöğretim öğrencilerin-
den daha yüksektir. İlköğretim okulla-
rına devam eden öğrenciler baskı ve 
kontrol ile ilgili güçlükleri daha çok ya-
şamaktadır. İlköğretim öğrencileri-
nin baskı ve kontrol ile ilgili güçlükleri 
daha çok yaşamaları, ergenlik dönemi-
ne özgü gelişimleri bağımlılık kültürüne 
özgü dinamikler içinde yaşadıklarını dü-
şündürmektedir. İlköğretim öğrencileri 
ailede, aile çevresinde, arkadaş çevre-
sinde ve okulda baskıcı ve kontrol edi-
ci davranışları daha çok yaşamaktadır. 
Uyumluluk ve bağımlılık ilköğretim ça-
ğındaki öğrencilerin çevreleriyle ilişkile-
rinin niteliğini belirlemektedir (Siyez, Ay-
san, 2007). Ortaöğretim öğrencilerinde 
uyumsuzluk ve bağımsızlık davranışla-
rı daha yüksektir. Ortaöğretim öğrenci-
lerinin çevreleriyle iletişim sorunları ya-
şama olasılığının daha yüksek olduğu 
söylenebilir (Sarı ve Cenkseven, 2008).

Öğrencilerin çoğunluğunun yoksul aile-
lerden olması ve kız öğrencilerin erkek 
öğrencilere göre daha yoksul ailelere 
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sahip olmaları önemlidir. Ailelerinin sos-
yal ve ekonomik durumuna göre öğren-
cilerin ilişkilerinde yaşadıkları güçlükle-
rin farklılık göstermesi önemlidir. Öğren-
ci ailelerinin ekonomik ve sosyal düze-
yi düştükçe, çocuklarının baskı ve kont-
rol yaşama oranları artmaktadır. Yoksul 
ailelerde; geleneksel ataerkil değerler 
kapsamında baskı ve kontrol mekaniz-
maları daha etkili işlemekte, ana-baba 
ve çocuk toplumuna özgü iletişim çatış-
maları daha çok yaşanmaktadır (Dök-
men, 1994). Kız öğrencilerin baskı ve 
kontrol mekanizmalarına erkek öğrenci-
lerden daha çok uyum gösterdiği, göre-
li memnuniyetlerinin yüksek olduğu ve 
iletişim sorunlarını erkek öğrencilerden 
daha az yaşadıkları söylenebilir. Uyu-
ma dayalı iletişim stratejisi içinde olan 
kız öğrencilerin istismar sorununu daha 
çok yaşama olasılığı artmaktadır.

Öğrencilerin yaşadıkları yardımlaşma 
ilişkileri önemli çelişkileri içermektedir. 
Öğrencilerin başkalarına yardım etme 
becerilerinden hoşnut olma düzeyleri 
yüksektir. Öğrencilerde başkalarına yar-
dım edebilme ve onlara destek olma be-
cerilerinin yeterli düzeyde gelişmiş ol-
ması gelişimsel açıdan olumludur. Öğ-
rencilerin üçte birinin gereksinim duy-
duklarında başkalarından yardım ala-
bilme olanaklarının olmadığının saptan-
ması önemli bir çelişkidir. Kız öğrencile-
rin gereksinim duyduklarında başkala-
rından yardım olma olanaklarının daha 
yüksek olması, erkek öğrencilerin daha 
şanssız durumda bulunduklarını göster-
mektedir. Erkek öğrenciler tek yönlü iş-
leyen yardımlaşma ilişkilerini daha çok 
yaşamaktadırlar. Tek yönlü işleyen yar-
dımlaşma ilişkileri her üç öğrenciden bi-
rinin ve daha çok erkek öğrencilerin ya-
şadığı önemli bir risk alanıdır.  

Öğrencilerin yaşadıkları yardımlaşma 
ilişkileri; aile desteği ve arkadaş desteği 

açılarından önemli nitelikler taşımak-
tadır. Kız öğrencilerin aile desteğin-
den daha çok hoşnut olmaları önem-
li bir bulgudur. Aile içindeki ilişkilerinde 
baskı ve kontrol mekanizmalarına daha 
çok uyum gösteren kız öğrencilerin aile 
içi yardımlaşmadan daha çok memnun 
oldukları söylenebilir. Erkek öğrenci-
lerin aile içindeki ilişkilerinde baskı ve 
kontrol mekanizmalarına daha az uyum 
gösterdikleri, uyumsuzluk sorununu 
daha çok yaşadıkları, tek yanlı yardım-
laşma ilişkisi içinde daha çok dışlanan 
ve tek yanlı kullanılan konumunda ol-
dukları belirtilmelidir. Kız öğrenciler ge-
reksinimlerini aile içinde karşılama ola-
naklarını daha çok bulurken, erkek öğ-
renciler aile dışına yönelmektedir. 

Öğrencilerin başkalarıyla yardımlaşma 
ilişkileri içinde arkadaş desteği önemli 
bir yer tutmaktadır. Arkadaş desteğin-
den memnun olmayanların varlığı, ar-
kadaşlar arasındaki yardımlaşmanın 
sorunlu olduğunu düşündürmektedir. 
Kız öğrencilerin arkadaş desteğinden 
duydukları memnuniyetin daha yüksek 
olması önemlidir. Erkek öğrenciler ar-
kadaşlarıyla yardımlaşmalarında daha 
çok sorun yaşamaktadır. Arkadaş des-
teğinden memnun olma düzeyi ile aile 
desteğinden memnun olma düzeyi kar-
şılaştırıldığında aile desteğinin ön plan-
da olduğu görülmüştür. Yardımlaşma 
ilişkilerinde aile desteği ön sırada gel-
mekte ve daha çok etkili olmaktadır. 

Başkalarına yardım etme ve onla-
ra destek olma davranışları öğrenci-
lerin yaşamlarını olumsuz yönde etki-
lemektedir. Her beş öğrenciden dör-
dü başkalarına yardım etme ve onlara 
destek olma davranışlarının yaşamla-
rını kısıtlayıcı etkiyi yaşamaktadır. Er-
kek öğrenciler kız öğrencilere göre 
başkalarına yardım etme ve destek 
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olma davranışlarının yol açtığı kısıtla-
yıcı etkiyi daha çok yaşamaktadır. Yar-
dım etme davranışı, öğrencilerin yaşa-
mını kısıtlayıcı sonuçlar doğurmaktadır 
(Duyan, Duyan, Sevin, Erbay, İkizoğlu 
ve Çiftçi, 2008). Yardımlaşma ilişkile-
ri, baskıcı ve kontrol edici davranışlar 
nedeniyle tek yönlü işlemekte, öğren-
cilerin bağımlılığına ve yaşamlarının 
kısıtlanmasına neden olmaktadır. Öğ-
rencilerce yaşanılan kısıtlayıcı etkini-
nin ilköğretim ve ortaöğretim okulların-
da yaygın bir sorun olduğu belirtilmeli-
dir. Ailesi yoksulluk kategorisinde olan 
öğrencilerin başkalarına yardım etme 
davranışlarının yol açtığı kısıtlayıcı et-
kiyi daha çok yaşadıkları gözlenmiştir. 
Yardımlaşma davranışlarının yol açtığı 
kısıtlayıcı etki, daha çok yoksulluk orta-
mındaki ailelerin yetersiz yaşam koşul-
larında gerçekleşen bir dinamiğe dö-
nüşmektedir (Yıldırım, 2006). Bir kısır 
döngü olarak yaşanılan sorun, yoksul-
luğun, baskıcı ve kontrol edici gelenek-
sel çocuk yetiştirme tutumlarının bir do-
ğurgusudur (Taneri, Gökler, 2004). 

Yoksul, baskıcı ve kontrol edici gelenek-
sel çocuk yetiştirme tutumlarının ege-
men olduğu ailelerde yetişen öğrencile-
rin ilişkileri savunmacı iletişim tutumla-
rına göre biçimlenmektedir. Kendini ye-
terli derecede savunma çabası öğrenci-
lerin ilişkilerinde gözlemlenen yaygın bir 
niteliktir (Çobanoğlu, Şentürk ve Kıran, 
2008). Öğrencilerin kendilerini savunma 
durumunda kalmaları baskıcı ve kont-
rol edici iletişim tutumlarının bir göster-
gesidir (Cüceloğlu, 1994). Savunmacı 
iletişim tutumları, kız ve erkek öğrenci-
lerin iletişim tutumlarını belirlemektedir. 
Kız ve erkek öğrenciler savunmacı ile-
tişim tutumlarıyla kendilerini savunma-
da yeterli görmektedir. Savunmacı ileti-
şim tutumları, ilköğretim ve orta öğretim 

okullarında okuyan bütün öğrencilerin-
ce sergilenmekte ve eğitimin her kade-
mesinde yaygın olarak yaşanmaktadır. 
Savunmacı iletişim tutumları, öğrenciler 
arasında gözlemlenen iletişim çatışma-
larının, akran baskısının ve şiddet soru-
nunun nedeni olarak önem kazanmak-
tadır (Kapcı, 2004).

Öğrencilerin ilişkilerinde baskı ve kont-
rolle ilgili güçlükler yaşamaları, baskı-
cı güç ve kontrol ilişkilerine dayalı, ba-
ğımlılığı temel alan, çatışmacı, saldır-
gan iletişim ve savunma mekanizma-
larını güçlendirmektedir (Cüceloğlu, 
1994). Öğrencilerin başkalarına yardım 
etme davranışlarının kısıtlayıcı etkiye 
yol açması, denetleyici ve kontrol edici 
tutumları güçlendirmektedir (Kağıtçıba-
şı, 1998). Belirlenen süreçler, farklı dü-
şüncelere hoşgörü ile yaklaşıldığı öz-
gürlükçü ortamların gelişmesini engel-
lemektedir (Yörükoğlu, 1989). Öğrenci-
ler üzerindeki baskıcı, kontrol edici ve 
denetleyici tutumlar, gelişme ve yetiş-
me ortamlarında demokratik olmayan 
niteliklerin yaygınlığını göstermektedir 
(Büyükkaragöz, 1995). 

SONUÇ

Sosyal baskı, kız ve erkek öğrenciler 
açısından farklı yaşanmaktadır. Top-
lumda, ailede ve okulda çocuklar ya 
da öğrenciler arasında cinsiyet yönün-
den ayrımcılık yapılması önemli bir tu-
tumdur. Kız öğrenciler baskı ve kontro-
lü daha çok yaşamaktadır. Gelişim ev-
relerini eğitimin farklı aşamalarında ya-
şayan öğrenciler, ilk ergenlik dönemini 
kapsayan ilköğretim aşamasında daha 
çok baskı ve kontrol edici tutumlarla 
karşılaşmaktadır. Sosyal baskılar öğ-
rencilerin cinsiyetine ve ailelerin deği-
şen sosyal ve ekonomik düzeyine göre 
önemli bir farklılaşma göstermektedir. 
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Yoksul, yetersiz yaşam koşulları için-
de çelişkilerle dolu aile ortamlarda bü-
yüyen çocuklar baskıcı ve kontrol edici 
tutumlarla daha çok karşılaşmaktadır.  
Sosyal baskı ve kontrol mekanizmala-
rı içinde toplumsallaşma sürecini yaşa-
yan öğrencilerin sosyal ilişki alanları en 
önemli sorun alanıdır. Öğrenciler aile 
bireyleriyle, aile çevresindeki insanlar-
la,  arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle 
ilişkilerinde iletişim sorunları yaşamak-
tadır. Baskıcı ve kontrol edici tutumlar 
ilişkilerde uyumsuzluklara, çatışmala-
ra ve şiddete neden olmaktadır. Öğren-
cilerin toplumsallaşma ortamları, geli-
şimsel açıdan yetersizlikler üretmekte-
dir. Baskıcı ve kontrol edici tutumlar öğ-
rencilerin bağımsızlık düzeylerini olum-
suz yönde etkilemekte, sosyal destek 
alabilme olanakları daralmakta ve yar-
dımlaşma davranışları bağımlılığa yol 
açan sonuçlar üretmektedir.

Öğrencilerin ailelerindeki kişilerle, aile-
leri dışındaki kişilerle, arkadaşlarıyla ve 
öğretmenleriyle ilişkilerinden memnu-
niyet düzeylerinin yüksek olması baskı 
ve kontrol karşısında uyumlu olma tutu-
munun gösterdikleri düşüncesini güç-
lendirmektedir. Kendilerine yakın kişi-
lerle ilişkilerinde baskı ve kontrolle ilgi-
li güçlükleri yüksek düzeyde ve yaygın 
olarak yaşadığını belirten öğrencile-
rin karşı taraflarında; ailelerindeki kişi-
ler, aile çevresindeki kişiler, arkadaşları 
ve öğretmenleri bulunmaktadır. Bağım-
lı toplumsallaşma öğrencilerin yetişme 
süreçlerinin temel özelliğidir. Baskıcı 
ve kontrol edici davranışlarla beslenen 
bağımlılık kültürü, öğrencilerin toplum-
sallaşma süreçlerinin ve yetişme koşul-
larının niteliğini belirlemektedir. Baskı-
cı ve kontrolcü ana baba, yetişkin, ar-
kadaş ve öğretmen davranışları kar-
şısında öğrencilerde etkiye açık kişilik 

özelliklerin oluşması sorunu gündeme 
gelmektedir. Etkiye açık kişilik özellikle-
ri, arkadaş etkisi aile etkisi ve öğretmen 
etkisi nedeniyle yeni sorunların oluş-
masına neden olabilir. Bağımlılık yeri-
ne bağımsızlık arayışı erkek öğrencile-
rin davranışlarına daha çok egemen-
dir. Baskıcı ve kontrol edici davranışları 
sergileyenlere karşı erkek öğrencilerin 
uymama davranışını daha çok sergile-
meleri, iletişim çatışmalarını daha çok 
yaşamalarına neden olur. 

Yardımlaşma karşılıklı işlediği zaman 
önemlidir. Tek yanlı yardım mekanizma-
sı eşit olmayan ilişkiler dinamiği içinde 
bağımlılığa yol açar. Başkalarına yar-
dım edebilme ve onlara destek olma 
becerileri gelişmiş öğrencilerin tek yön-
lü yardım yoluyla istismarı önemli bir 
sorundur. Yoksul ailelerden olan öğren-
ciler tek yönlü işleyen yardım etme me-
kanizması içinde başkaları tarafından 
sömürülmektedir. Yoksul ailelerdeki kız 
öğrenciler tek yönlü yardım ilişkileri için-
de daha çok aile içi istismara uğrarken 
erkek öğrenciler dışlanmaktadır. Aile 
desteği erkek öğrencilerin gereksinim-
lerini karşılamakta başarısız kalmakta-
dır. Kız öğrenciler aile desteğinde oldu-
ğu gibi, arkadaş desteğinden yararla-
nırken uyuma ve istismara açıklık soru-
nu ile daha çok karşılaşmaktadır. Erkek 
öğrenciler için aile desteği ve arkadaş 
desteği yardımlaşma sorunlarının ya-
şandığı iki alana dönüşmektedir. 

Ailede yaşanılan iletişim çatışmaları, 
yoksulluk sarmalındaki ailelerin yeter-
sizliklerinin, baskıcı ve kontrol edici ge-
leneksel çocuk yetiştirme yaklaşımının 
bir sonucudur. Yoksulluk dinamiği içinde 
kendini savunmayı yaşayarak öğrenen 
öğrenciler bu tutumlarını okul ortamları-
na ve arkadaşlık ilişkilerine de taşımak-
tadır. Yaşanılan baskılar ve kontroller, 
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öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerini 
demokratik değerlerle yetişmelerini en-
gellemektedir. Öğrencilerin demokra-
si kültürünün belirleyici olduğu koşullar-
da çocuk hakları ilke ve normlarına göre 
yetiştirilmeleri önemli bir gereksinimdir. 

Öğrencilerin eğitim giderlerini ve gün-
delik masraflarını karşılamada para so-
runu yaşaması öğrencilik yaşamını et-
kileyen en önemli risk alanıdır. Yoksul-
luk ve açlık sınırındaki ailelerde yaşa-
yan, eğitim çağında oldukları için bir 
geliri olmayan, eğitim giderleri ve harç-
lık yönünden ailelerine bağımlı olan öğ-
rencilerin ekonomik sorunları önemle 
ele alınmalıdır. Yoksul öğrenci aileleri-
ne ekonomik destek sağlanması, aile 
içi ilişkileri geliştirici, dayanışma ve yar-
dımlaşma mekanizmalarını güçlendiri-
ci aile hizmetlerinin sunulması gerek-
lidir. Kız öğrencilerin gereksinimleri-
ni karşılamakta daha çok para sorunu-
nu ve para endişesi yaşamaları önem-
lidir. Aile içinde çocuklara yönelik pa-
rasal harcamalarda anne ve babalar-
ca cinsiyet ayrımcılığı yapılması önlen-
melidir. Kız öğrencilerin gereksinimle-
rini karşılamakta erkek öğrencilerden 
daha çok para sorunu ve para endişe-
si yaşamaları, önemli bir istismar alanı 
doğurmaktadır. Kız öğrencilerin eğitim 
giderlerinin karşılanmaması ve gün-
delik masraflarını karşılayacak harç-
lık bulmada güçlüklerle karşılaşması, 
kız çocuklarının istismarına yol açacak 
bir risk alanıdır (Bilir, Mağden, Tuğrul, 
San, Artan, Üstün, 1992).

Öğrencilerin yaşamlarında yaşama ba-
kış açıları önemli bir güç unsuru olarak 
nitelik kazanmaktadır. Öğrenciler, yaşa-
mın zorluklarını anlamada ve karşılaştık-
ları güçlüklerle baş etmede yaşama ba-
kış açılarının kendilerine güç verdiği dü-
şüncesindedir. Öğrencilerin yaşamlarını 

anlamlı kılan, yaşamlarının zorluklarını 
anlamalarına yardımcı olan ve yaşadık-
ları güçlükleri çözmelerinde kendilerine 
güç veren bir bakış açısına sahip olma 
düşüncesinin yaygınlığı olumludur. Kız 
öğrencilerin erkek öğrencilerden daha 
çok bu düşünceleri paylaşmaları gelişim 
dönemine özgü önemli bir farklılık ola-
rak değerlendirilebilir. Ergenlik çağında-
ki öğrenciler arasında, yaşamlarını an-
lamlı bulmayanların, yaşamın zorluk-
larını anlamada ve çözmede kendileri-
ni güçlendirecek bir bakış açısına sahip 
olmadığını belirtenlerin varlığı önemli bir 
sorun alanı olarak değerlendirilmelidir 
(TBMM, 2007: 416–418). Ergenlik çağı-
nı yaşayan öğrencilere yaşam felsefesi, 
insan ve toplum felsefesi alanlarında bil-
gi ve bilinç kazandırılmalı, yaşam konu-
sunda değer, tutum ve davranış değişik-
liği sağlanmalıdır. Yaşama akılcı bakan, 
duygularını akılcı bir biçimde yönlendi-
ren, araştıran, sorgulayan ve üretken ni-
telikli bireylerin yetiştirilmesi için ergen-
lik çağındaki kız ve erkek öğrencilerin 
desteklenmesi önemli bir hedef olarak 
ele alınmalıdır.

Öğrenciler üzerindeki sosyal baskı-
lar önemli bir risk alanıdır. Yaşam ka-
litesi açısından demokrasi değerleri-
ne ve kültürüne dayalı bir yaşam pra-
tiğine sahip olmak gereklidir. Öğrenci-
lerin birlikte yaşadıkları tüm insanlar-
la olan ilişkilerinde ve etkileşimlerin-
de demokratik tutumların egemen ol-
ması gerekir. Öğrencilerin ailelerinde, 
okulda, arkadaşları arasında ve soysal 
çevrelerinde kendilerine yakın kişiler-
le kurdukları ilişkilerde demokrasi kül-
türünün belirleyici olmalıdır. Demokra-
si kültürü yerine baskı ve kontrol kültü-
rünün egemen olması temel bir çelişki 
alanıdır. Baskı ve kontrole dayalı ilişki-
ler öğrencilerin temel hak ve özgürlük 
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alanlarını kısıtlar. Düşünen ve düşün-
celerini özgürce ifade eden öğrenciler 
yerine, düşünme ve becerisi gelişme-
miş, görüşlerini açıklamaktan çekinen 
ve korkan insanlar yetişir. Gündelik 
yaşamlarında başkalarıyla ilişkilerinde 
kendilerine ters düşen bir konuda ken-
dilerini yeterli derecede savunama-
yan, tepki veremeyen ve hayır diyeme-
yen çocuklar yetişir. Bu düzeyde yeti-
şen çocukların yaşamlarında her tür-
lü ihmal ve istismara uğrama olasılık-
ları artar. Öğrenciler üzerindeki sosyal 
baskı ve sosyal kontrol, demokratik ki-
şilik özelliklerine sahip bireyler olarak 
yetişme olanaklarını sınırlar (Kağıtçı-
başı, 1995; İmamoğlu, 1995). Sosyal 
baskı ve kontrol çocuklar için riskli ya-
şam koşullarını arttırır. Erkek öğrenci-
ler, kendini savunma düzeyinin yüksek 
olduğu, saldırgan ve çatışmacı iletişim 
ortamlarını kız öğrencilerden daha 
çok yaşamaktadırlar. Erkek öğrenciler 
kendini yeterli derecede savunurken, 
kız öğrenciler kendilerini yeterli dere-
cede savunamamaktadır. Sosyal bas-
kıya karşı koyma davranışı erkek öğ-
rencilerde artarken kız öğrencilerde 
sosyal baskıya karşı koyma davranışı 
azalmaktadır (Kumru, Carlo, Edwards, 
2004). Baskı ve kontrole dayalı ilişki-
ler öğrencilerin yaşamında bağımsız-
lık yerine bağımlılık yaratır. Karşılıklı-
lık temelin yardımlaşma, dayanışma, 
paylaşma ve birlikte yapma yerine ote-
riteye bağımlılık ve onun yönlendirme-
sine göre hareketlilik ön plana çıkar. 
Sosyal baskının egemen olduğu ilişki-
lerde kısıtlanmış yaşam dinamikleri ve 
süreçleri gelişir (Özen, 2006). İnsan-
cıl açıdan başkalarına yardım etme ve 
onlara destek olma çabası yaşamı kı-
sıtlayan bir sürece dönüşür. Okullar-
da yaşanılan iletişim çatışmaları ve 
şiddet olaylarının oluşmasındaki en 

önemli etmen sosyal baskı ve kontrol 
mekanizmalarıdır. Çatışma ve şiddetin 
önlenmesi amacıyla; erkek öğrencile-
rin kendilerine yakın kişilerle ilişkile-
rinde baskı ve kontrolle ilgili güçlükler 
yaşamalarını önleyici eğitim çalışma-
ları yapılmalıdır (Duman, 2000). Öğ-
rencilik yaşantısında, başkalarına yar-
dım etmenin ve onlara destek olmanın 
kendilerinin ve başkalarının yaşamla-
rını kısıtlamasına ve bu davranışları-
nın dönerek öğrencilerin üzerlerinde 
bir sosyal baskıya dönüşmesine engel 
olacak eğitici ve koruyucu çalışmalar 
yapılmalıdır. Öğrenciler arasında yo-
ğun olarak yaşanılan kendini savun-
maya, saldırganlığa ve çatışmacı ile-
tişim tutumlarına dönük iletişim tarzla-
rı yerine, öğrencilere demokratik ileti-
şim tarzlarını kazandıracak eğitim ça-
lışmaları yapılmalıdır. Cinsiyete daya-
lı yaşanılan çelişkiler nedeniyle oluşan 
sorunlara eşitlikçi bir anlayışla yakla-
şılmalı, çocuk hakları ilkelerine daya-
lı yaklaşımlar üretilmeli, şiddet kültü-
rü yerine demokrasi kültürü güçlendi-
rilmelidir (Yörükoğlu, 1989).

Risk altındaki öğrencilere yönelik koru-
yucu önleyici ve yönlendirici hizmetle-
rin geliştirilmesi gereklidir (İçişleri Ba-
kanlığı: 2006). Ergenlik çağındaki öğ-
rencilerin yaşam kalitelerinin karşılaş-
tırmasından; kız ve erkek öğrencilerin 
eşit olmayan koşullarda yaşadıkları, er-
kek öğrencilerin daha iyi koşullarda ol-
duğu, kız öğrencilerin ikinci planda kal-
dığı ve yaşam kalitesi açısından cinsi-
yet eşitsizliğinin öne çıktığı saptanmış-
tır (Güvenç, Aktaş: 2006). Toplumsal 
cinsiyet eşitliği ulusal eylem planı kap-
samında okullarda gerekli çalışmalar 
yapılmalıdır (Başbakanlık Kadının Sta-
tüsü Genel Müdürlüğü, 2008: 21-27).
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