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ŞİDDET ÜZERİNE ANKET

4.sınıftan 8.sınıfa kadar karma sınıfta yapmış olduğum anket neticesinde 12 farklı soruya
verilen cevaplarda şu kanaat ve sonuca varılmıştır.

1-Şiddetten ne anlıyorsunuz?
 İyilik olmaması..hoşgörüsüzlük.kötü arkadaş,dayak.korkutucu durum.

2-Sizi şiddete iten sebeb nedir?
 Sinir,tv proğramları,haberler ve filimler bende de şiddete yönelme oluşturuyor..Bir kavgada
ayırmaksızın kavgaya karışma.

3-Şiddeti önlemenin yolu nedir?
 Okul bahçesinde güvenlik olmalı..imanlı bir insan olmak..sabırlı olmak..onun yerine kendini
koymak..konuşmalı..içimizden birden sekize kadar saymak.

4-Şiddet çözüm müdür?
 Çözüm değil,şiddet kalbi incitir.

5-Tv-nin şiddet üzerindeki etkisi nedir?
 Kurtlar vadisi etkili oldu..Şiddet psikolojimi bozuyor,rüyamda görüyorum.

6-Şiddetin önlenmesinde eğitim ve okullar yeterli değil mi?Ne yapılmalı?
 Yeterli değil..disiplin lazım..iç bozuksa tamir olmaz,iç düzelmeli,imanla tamir
edilmeli..konferans,tiyatro,dergilerle anlatılmalı.Afişler ve dersler verilmeli.Ev ev gezerek
anlatmalı..(Not:Dediklerimiz uygulansın.Lütfen söylediklerimize dikkat edilsin)Her gün
haberlerde gösterilmemeli.

7-Ailenizde sizi şiddete iten sebeb nedir?
 Kardeşlerimin bana karşı davranışı..bana fazla yüklenilmesi..işlerin bana yaptırılması.

8-Arkadaşlarınızın şiddete düşmenizde karşılaştığınız olumsuz bir durumu oldu mu.Nasıl?
 Kötü işlere çağırmaları…

9-Eğitimde şiddete sebeb olan bir durum görüyor musunuz?
 Öğrencinin yaramazlığı,terbiyesizliği,saygısızlığı..öğretmenin siniri..bazı öğretmenlerin şiddet
uygulaması..yazılıda kötü almam,hocaların bazı çocukları önemsemeleri..tv-lerde genel izleyici
diyor ancak sonradan dövüşlü,şiddet filimleri oynuyor..cep telefonu ve bilgisayar..

10-Şiddeti engellemede devlet ne gibi çözümler almalıdır?
 Disiplin olmalı..düşünceli olmalı..ailede şiddet uygulayana para cezası verilmeli..

11-Şiddeti çözmede eğitimde ne gibi önlemler alınmalıdır?
 Disiplin olmalı..şiddete hayır kampanyası başlatılmalı..öğretmenler dayak
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atmamalı,yasaklanmalı..sık sık toplantı yapılmalı,tatlı dille çözmeli..din kurallarına uygun olmalı..

12-İnternet kafelerin şiddette etkisi var mı?Nelerdir?
 Haylayf,Kantır,Geta veyuti gibi oyunlar şiddete itiyor.İnsanlar birbirleriyle orada özellikle
yenilince kavga çıkıyor.
 Özellikle en çok şikayet internet kafelerden gelmektedir.Oralarda küfürler,şidet oyunlarının
olması ve pis hava içerisinde bulunulması birinci şiddeti körükleyici yerler.
 *60 kadar öğrenci üzerinde yaptığımız bu anket tam arzu edileni yansıtmasa da en azından bir
bilgi vermekte ve yarar sağlamaktadır.
 Burada öğrencilerin farklı seviyeleri söz konusu olduğu gibi,özel halleri göz ardı edilmemelidir.
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