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Bu tez çalışmasında ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık 
ve akran zorbalık eğilimlerinin, örgütsel yabancılaşma ve 
örgütsel güven üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu araştırma 
kapsamında ortaya çıkacak sonuçların, Millî Eğitim 
Bakanlığının ileriye dönük hedeflerinde, bu konularla ilgili 
alacağı tedbirlerde yol gösterici olması amaçlanmıştır. 

 Araştırma, genel tarama modelinde bir çalışmadır. 2017-
2018 eğitim öğretim yılında Ankara ili Altındağ, Çankaya, 
Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle 
ilçelerinde öğrenim gören 383 ortaokul öğrencisi, bu 
araştırmanın örneklemi oluşturmaktadır.  

Çalışmada, “Siber Zorbalık”, “Akran Zorbalık”, “Örgütsel 
Güven” ve Örgütsel Yabancılaşma” ölçekleri kullanılmıştır. 
Çalışmada ölçek puanlarının ilişkisi pearson korelasyon testi 
ile, bağımlı değişken olan puanların bağımsız değişkenlerden 
etkilenmesi regresyon testi ile analiz edilmiştir. Ölçek 
puanlarının demografik değişkenlere göre farklılık göstermesi 
ise bağımsız gruplar t ve ANOVA testleri ile analiz edilmiştir. 
Verilerin istatistiksel çözümlemesinden elde edilen bulgular 
alanyazın taramasıyla elde edilen bulgular ile karşılaştırılarak 
sunulmuş ve yorumlanmıştır.  



Araştırmada; öğrencilerin akran zorbalığı eğilimleri ile 
siber zorbalık eğilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Siber zorbalık puanı ile akran 
zorbalığı, anlamsızlık puanları arasında pozitif, örgütsel güveni 
puanı ile negatif yönlü çok zayıf bir ilişki, güçsüzlük, kuralsızlık 
puanları arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmaktadır. 
Akran zorbalık puanları arasında orta kuvvetli pozitif bir ilişki, 
örgütsel güven puanı arasında negatif yönlü çok zayıf bir ilişki, 
sosyal uzaklık puanı arasında pozitif yönlü çok zayıf bir ilişki 
bulunmaktadır. Örgütsel güven puanı ile anlamsızlık, 
güçsüzlük, kuralsızlık puanları arasında negatif yönlü zayıf bir 
ilişki, sosyal uzaklık puanı ile arasında orta kuvvetli negatif bir 
ilişki bulunmaktadır.  

Bu çerçevede, söz konusu davranış durumlarının öğrenci 
başarıları üzerindeki doğrudan etkisini sorgulamaya dönük 
araştırmalar desenlenebilir. Okul yönetimi Millî Eğitim Bakanlığı 
ile işbirliği yaparak sınıf içerisindeki öğretim uygulamalarına 
dahil olmasını engelleyen nedenlerin derinlemesine analizi için 
nitel bir çalışma yürütülebilir. Okul şartlarına göre öğrencilerin 
kendilerini ifade edebilecekleri etkinler düzenlenerek, okula 
güvenleri artırılabilir. Bu bağlamda örgüte karşı 
yabancılaşmanın önüne geçilebilir ve örgüte olan güven 
arttırılabilir. 

DAĞITIM LİSTESİ : 1. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 

2. YÖK Ulusal Tez Merkezine 

           

 

  Esra SİPAHİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

 

 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK VE AKRAN 

ZORBALIĞI EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA VE 

ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARINA ETKİLERİNİN 

İNCELENMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ 

 

 

 

 

 

İŞLETME ANABİLİM DALI 

DOKTORA TEZİ 

 

 

 

Hazırlayan 

Esra SİPAHİ 

 

 

Tez Danışmanı 

Prof.Dr. Orhan İŞCAN 

 

 

 

İSTANBUL – 2019 

  



BEYAN 

Bu çalışmada bilim ve etik normlarına uygun, diğerlerinin yayınlarından 

faydalanılması halinde bilim kurallarına göre atıf yapıldığını ve verilerde hiçbir 

tahrifat yapılmadığını, bu çalışmanın bir bölümünün bu üniversite yahut farklı 

üniversitelerde başka bir tez halinde kullanılmadığını beyan ediyorum. 

 

Esra SİPAHİ 

                                                22/03/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JÜRİ ÜYELERİNİN KABUL VE ONAY SAYFASI  

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

Esra SİPAHİ’nin “Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık ve Akran Zorbalığı 

Eğilimlerinin Örgütsel Yabancılaşma ve Örgütsel Güven Algılarına Etkilerinin 

İncelenmesi: Ankara İli Örneği” adlı’tez çalışması, jürimiz tarafından İŞLETME 

anabilim dalında DOKTORA tezi olarak kabul edilmiştir. 

 Başkan 
 

 

Prof. Dr. Orhan İŞCAN 

 
 

Üye 

(Danışman) 
 
  

Doç.Dr. Yusuf Sait TÜRKAN 

 Üye 

 

 

Dr.Öğr. Üyesi Deniz ŞİŞMAN 

 Üye 

 

 

Dr.Öğr. Üyesi Erdem BAĞCI 

 
Üye 

 

 

 Dr.Öğr. Üyesi Necati KALKAN 

 

 

ONAY 

Yukarıdaki’imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. 

 

... / ... / 2019 

 

Prof.Dr. İzzet GÜMÜŞ 

Enstitü Müdürü 

 

 



 
 

TEŞEKKÜR 

 

          Doktora öğrenimim sürecinde, bilgi ve deneyimi ile yol gösteren kıymetli tez 

danışmanım Prof. Dr. Orhan İŞCAN’ a ve sürecimin her evresinde bana destek olan 

kıymetli hocam Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ’ e teşekkürlerimi sunarım. 

         Katkıları için jüri üyeleri değerli hocalarım Dr. Öğr. Üyesi Deniz ŞİŞMAN ve Dr. 

Öğr. Üyesi Erdem BAĞCI’ ya teşekkürü borç bilirim. 

         Tez sürecimde motivasyon ve desteğini benden esirgemeyen değerli 

arkadaşım Dr. Öğr. Üyesi Arif YILDIZ’ a, veri toplama sürecimde bana destek olan 

yakın dostlarım Erkin ARTANTAŞ ve Ali TOPAL’ a ayrıca sevgili aileme hayatım 

boyunca sundukları tüm imkânlar için çok teşekkür ederim. 

        Güven ve desteğiniz olmadan başaramazdım. 

 

 

Esra SİPAHİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
 

ÖZET 

 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK VE AKRAN ZORBALIĞI 

EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA VE ÖRGÜTSEL GÜVEN 

ALGILARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ 

 

 Bu tez çalışmasında ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık ve akran zorbalık 
eğilimlerinin, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel güven üzerindeki etkileri 
incelenmiştir. Bu araştırma kapsamında ortaya çıkacak sonuçların, Millî Eğitim 
Bakanlığının ileriye dönük hedeflerinde, bu konularla ilgili alacağı tedbirlerde yol 
gösterici olması amaçlanmıştır. 

 Araştırma, genel tarama modelinde bir çalışmadır. 2017-2018 eğitim öğretim 
yılında Ankara ili Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve 
Yenimahalle ilçelerinde öğrenim gören 383 ortaokul öğrencisi, bu araştırmanın 
örneklemi oluşturmaktadır.  

Çalışmada, “Siber Zorbalık”, “Akran Zorbalık”, “Örgütsel Güven” ve Örgütsel 
Yabancılaşma” ölçekleri kullanılmıştır. Çalışmada ölçek puanlarının ilişkisi pearson 
korelasyon testi ile, bağımlı değişken olan puanların bağımsız değişkenlerden 
etkilenmesi regresyon testi ile analiz edilmiştir. Ölçek puanlarının demografik 
değişkenlere göre farklılık göstermesi ise bağımsız gruplar t ve ANOVA testleri ile 
analiz edilmiştir. Verilerin istatistiksel çözümlemesinden elde edilen bulgular 
alanyazın taramasıyla elde edilen bulgular ile karşılaştırılarak sunulmuş ve 
yorumlanmıştır.  

Araştırmada; öğrencilerin akran zorbalığı eğilimleri ile siber zorbalık eğilimleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Siber zorbalık 
puanı ile akran zorbalığı, anlamsızlık puanları arasında pozitif, örgütsel güveni puanı 
ile negatif yönlü çok zayıf bir ilişki, güçsüzlük, kuralsızlık puanları arasında pozitif 
yönlü zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Akran zorbalık puanları arasında orta kuvvetli 
pozitif bir ilişki, örgütsel güven puanı arasında negatif yönlü çok zayıf bir ilişki, sosyal 
uzaklık puanı arasında pozitif yönlü çok zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Örgütsel güven 
puanı ile anlamsızlık, güçsüzlük, kuralsızlık puanları arasında negatif yönlü zayıf bir 
ilişki, sosyal uzaklık puanı ile arasında orta kuvvetli negatif bir ilişki bulunmaktadır.  

Bu çerçevede, söz konusu davranış durumlarının öğrenci başarıları üzerindeki 
doğrudan etkisini sorgulamaya dönük araştırmalar desenlenebilir. Okul yönetimi Millî 
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak sınıf içerisindeki öğretim uygulamalarına dahil 
olmasını engelleyen nedenlerin derinlemesine analizi için nitel bir çalışma 
yürütülebilir. Okul şartlarına göre öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri etkinler 
düzenlenerek, okula güvenleri artırılabilir. Bu bağlamda örgüte karşı 
yabancılaşmanın önüne geçilebilir ve örgüte olan güven arttırılabilir. 

 
 Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Yabancılaşma, 

Örgütsel Güven 

 

 

 

 

 



II 
 

SUMMARY 

 

THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF SECONDARY SCHOOL 

STUDENTS’ CYBER BULLYING AND PEER BULLYINGTENDENCIES ON THE 

PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL ALIENATION AND ORGANIZATIONAL 

TRUST: THE CASE OF ANKARA PROVINCE 

 

In this thesis, middle school students' the effects of cyberbullying and peer 
bullying tendencies on organizational alienation and organizational trust 
investigated. It is aimed that the results of this research will guide the forward-
looking targets of the Ministry of National Education in the measures to be taken 
regarding these issues. 

The research is a study in the general screening model. 383 students from 
middle-secondary schools located in Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, 
Mamak, Sincan ve Yenimahalle districts of Ankara paticipated the research in 2017-
2018 education year. 

In the study, “Cyber Bullying”, Peer Bullying”, “Organizational Trust” and 
“Organizational Alienation” scales were used. In the study, the relationship of scale 
scores with pearson correlation test, the dependent variables are affect by 
independent variables were analyzed by regression test. The difference between the 
scale scores and demographic variables was analyzed by independent groups t and 
ANOVA tests. The results obtained from the statistical analysis of the data were 
presented and interpreted in relation with the data obtained from literature review. 

In the study; It was found that there was a statistically significant relationship 
between students' peer bullying tendencies and cyberbullying tendencies. There is a 
positive relationship between the scores of peer bullying and cyber bullying and a 
very negative relationship between cyber bullying score and organizational trust 
score. There is a positive relationship between cyber bullying score and impotence, 
irregularity scores and a positive relationship with cyberbullying score between 
impotence and irregularity scores and a medium-strong positive relationship 
between peer bullying scores. There is a very weak negative relationship between 
peer bullying scores and organizational trust score and a very weak positive 
relationship between peer bullying scores and social distance points. There is a 
negative relationship between organizational trust score and impotence, irregularity 
scores and a medium strong negative relationship between the social distance 
score. 

In this context, researches can be designed to question the direct impact of 
these behavior states on student achievement. School management In cooperation 
with the Ministry of National Education, a qualitative study can be carried out for in-
depth analysis of the reasons that prevent students from participating in teaching 
practices within the classroom. According to the school conditions, the school 
management can increase the confidence of the school by organizing the activities 
in which students can express themselves. In this context, alienation against the 
organization can be prevented and confidence in the organization can be increased. 

 

 Key Words: Cyber Bullying, Peer Bullying, Organizational Alienation, 

Organizational Trust. 
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ÖN SÖZ 

 

Bu tez çalışmasında; “örgütsel yabancılaşma; güçsüzlük, kuralsızlık, 
anlamsızlık ve sosyal uzaklık” olmak üzere dört alt boyut olarak, “siber zorbalık, 
akran zorbalığı ve örgütsel güven” ise tek boyut olarak incelenmiştir. Bu kapsamda 
Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin 
siber zorbalık ve akran zorbalığı eğilimlerinin, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel 
güven algılarına etkileri incelenmiştir. Ayrıca Günümüzde ilkokul seviyesine kadar 
düşen siber zorbalık eğilimlerinin ve siber zorbalığa maruz kalma durumunun, 
örgütsel güven ve örgütsel yabancılaşma ile ilişkisinin olup olmadığı incelenmiştir. 
Bu bağlamda, akran zorbalığı eğilimi olan ortaokul düzeyindeki öğrencilerin, aynı 
zorbalığı sanal ortama taşıyıp taşımadıkları, aynı şekilde sanal zorbalık yapan 
öğrencilerin, akran zorbalığa eğilimleri de araştırılmıştır. Sanal ortamda veya okul 
ortamında zorbalığa maruz kalan öğrencilerin, sanal ortamlarda kimlik gizlemenin de 
etkisi ile zorbalık uygulama düzeyleri incelenmiş, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel 
güvene etkisinin olup olmadığı tartışılmıştır. Bu çalışmada örgütsel yabancılaşma ve 
örgütsel güven bağımlı, siber zorbalık ve akran zorbalığı ise bağımsız 
değişkenlerdir. Araştırma, her iki zorbalık türünün, örgütsel yabancılaşma ve 
örgütsel güven ile karşılaştırılacağı önemli bir araştırmadır. Literatüre bakıldığında 
sosyodemografik değişkenleri “Siber Zorbalık ve Akran Zorbalığı” değişkenlerini 
kullanarak karşılaştırma yapan çok az araştırma olduğu gözlemlenmiştir. Bu 
bağlamda özgün bir çalışmadır. 

Bu araştırma kapsamında ortaya çıkacak olan sonuçların, Milli Eğitim 
Bakanlığının ileriye dönük hedeflerinde, bu konularla ilgili alacağı tedbirlerde yol 
gösterici olunması amaçlanmıştır. Araştırma, yapılması muhtemel gelecek 
araştırmalara yol gösterici özelliği olması bakımından da önemlidir. 
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GİRİŞ 

 

         Okullarda geleneksel ilişki ilk olarak okul ile veli arasında kurulmakta, ilerleyen 

süreçte ise okul ile öğrenciler etrafında yoğunlaşmaktadır. Bu durum, öğrencinin 

öğrenme ihtiyacının en uygun şekilde karşılanmasını ön plâna çıkaran bir eğitim 

anlayışı doğurmaktadır. Bu anlayışın doğmasında, okulun bir örgüt olarak ele 

alınması, bu nedenle öğrencilerin örgütün asli parçası olduğu düşüncesi bağlamında 

öğrencilerin örgütsel anlamda yabancılaşmalarının önlenmesine dönük çabalar etkili 

olmaktadır. 

 

İşletmelerin devamlılığının müşteri memnuniyetine bağlı olmasında olduğu 

gibi, okullarda da öğrenci devamlılığının sağlanarak, güven merkezli yeni 

uygulamaları gerçekleştirmek, tamamen okulun öğrencilere karşı tutumuna bağlıdır. 

Okullarda güven ortamı; sürdürülebilir güven için yapılması gereken faaliyetlerin 

yanı sıra bir takım engellerin ortadan kaldırılması ile oluşmaya başlayacaktır. Bu 

ortamın oluşmaya başlamasıyla bütün bireyler insan olduğu için saygı görmeli, her 

bir birey kendini koruma hakkına sahip olmalı, bu anlamda da sorumluluklar 

zamanında yerine getirilmelidir. 

 

Yapılan bu çalışmada örgütsel yabancılaşma; “güçsüzlük, kuralsızlık, 

anlamsızlık ve sosyal uzaklık” olmak üzere dört alt boyutta, “siber zorbalık, akran 

zorbalığı ve örgütsel güven” tek boyut olarak incelenmiştir.  Örgütsel yabancılaşma 

ve örgütsel güven bağımlı değişken, siber zorbalık ve akran zorbalık boyutları ise 

bağımsız değişken olarak değerlendirilmiştir. 

 

Yapılan bu tez çalışmasında, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 

ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin siber zorbalık ve akran zorbalığı 

eğilimlerinin, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel güven algılarına etkileri 

incelenmiştir. Yapılan literatür taramasında, öğrencilerin gerek siber zorbalık ve 

gerekse akran zorbalığı davranışlarını inceleyen ulusal veya uluslararası bir çok 

çalışmaya rastlanmıştır. Ancak örgütsel yabancılaşma ve örgütsel güven algılarına 

etkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmî ortaokullarda öğrenim gören 

ortaokul öğrencilerinin; her iki zorbalık türü davranış eğilimlerinin, örgütsel 

yabancılaşma ve örgütsel güven ile karşılaştırılacağı önemli bir çalışmadır. Yapılan 

literatür taraması neticesinde sosyodemografik değişkenler ile siber zorbalık ve/veya 



2 
 

akran zorbalığı değişkenlerini kullanarak karşılaştırma yapan çok az araştırma 

olduğu gözlemlendiğinden, bu bağlamda özgün bir çalışma olması açısından önem 

taşımaktadır. 

 

Çalışma evreni olarak Ankara İli merkez ilçe konumunda bulunan Altındağ, 

Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle olmak üzere 7 

ilçede öğrenim gören 249.539 erkek ve kız ortaokul öğrencileri değerlendirmeye 

alınmıştır.  

 

Araştırmada, basit tesadüfî örneklemede evreni oluşturan her elemanın 

örneğe girme şansı eşit olduğundan, basit tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

 

Bu çalışma için seçilen örneklem grubunun evreni temsil ettiği, araştırmada 

kullanılan veri toplama araçlarının, resmî ve özel ortaokullarda öğrenim gören 

öğrencilerin siber zorbalık ve akran zorbalığı davranış eğilimlerinin, örgütsel 

yabancılaşma ve örgütsel güvene etkisini ölçmeye uygun ve araştırılan konu için 

istenen bilgileri elde etmeye uygun nitelikte olduğu, ankete katılan öğrencilerin 

ifadelere doğru ve içten cevap verdikleri varsayılmıştır. 

 

         Yapılan bu araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara ili Altındağ, 

Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki Millî 

Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. 

sınıf seviyesindeki öğrencilerin görüşleriyle sınırlıdır. Bununla birlikte, elde edilen 

verilerin ankette yer alan sorularla kısıtlı olması ve ders saati içerisinde 

öğretmenlerin öğrencilere anketin doldurtulmasına sıcak bakmamaları da bu 

çalışmanın diğer temel sınırlılıkları olarak öne çıkmıştır. 

 

Çalışmada teorik araştırma ve değerlendirme yöntemi kullanılmış, öncelikle 

konu ile ilgili literatür incelemesi yapılmış, kitap, tez, makale vb. diğer kaynaklar 

taranmıştır. 

 

Araştırmada 5’li likert ölçek tekniği ile hazırlanan “anket” yöntemi kullanılmıştır. 

Hazırlanan anketler, İstanbul Gelişim Üniversitesi etik kurul raporu ve Ankara İl Millî 

Eğitim Müdürlüğünün izin yazısının alınmasını müteakip evrendeki ortaokul 

öğrencilerine elden dağıtılıp elden toplanmıştır.  
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Yapılan literatür taramasında araştırmaların genelinde güvenilirlik analizlerinden 

yüksek değerler alarak çıkan “Siber Zorbalık Ölçeği”, “Akran Zorbalık Ölçeği”, 

“Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği” ve “Örgütsel Güven Ölçeği”kullanılmıştır. Ayrıca 

anketin ilk bölümünde demografik özellikler içeren kişisel bilgi formu, sonrasında ise 

ölçeklere ait cevaplanması istenen ifadeler yer almıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SİBER ZORBALIK VE AKRAN ZORBALIĞI 

 

1.1. SİBER ZORBALIK 

 

1.1.1. Zorbalık Kavramı 

 

Zorbalık olarak adlandırılan olgu; bir kimsenin yahut bir grubun fiziksel veya 

psikolojik açıdan, kendisinden zayıf kimseye yahut gruba karşı yürütüp ortaya 

koyduğu zarar verici davranış türü ve çoğu zaman da davranışlar serisidir. Özellikle 

20. yüzyılda, çağın son çeyreğinden başlayarak zorbalık konusunda gittikçe 

yükselen bir çizgi algılanmış durumdadır.  Bu artış doğal olarak medyaya da 

yansımış ve böylece araştırmacıların da dikkatini çekmiştir. Sonuçta da zorbalık ilgili 

birçok araştırmaya vesile olmaya başlamıştır1. 

 

1978’de çıkan Norveçli araştırmacı Olweus’un “Okullarda Saldırganlık” isimli 

kitabı bu alanda ilk tanımlama çabası olarak kabul edilir. Olweus zorbalık olgusunu 

kişinin, başka kişiyi ya da kişileri rahatsız edici ve kasıtlı olarak belli bir süre içinde 

gerçekleşen olumsuz davranışlar olarak tanımlamıştır2. 

 

Kişiler veya gruplar arasında güç dengesizliği söz konusu ise zorbalık 

davranışı da oluşabilmektedir. Dolayısıyla anlaşılmaktadır ki, savunmasız bir 

kimsenin kendisinden daha güçlü bir kimseden psikolojik veya fiziksel birtakım 

olumsuz davranışlar görmesi onun zorbalığa maruz kalması demektir3. Bazı 

araştırmacılar açısından zorbalık davranışlarının ön koşulu bilinçli yapılmaları ayrıca 

bazı araştırmacılara göre ise bu tür davranışların zorbalık sayılmaları için düzenli 

yapılmış olmaları gerekir4. 

 

Kültürel farklılıkları hiçbir ayrım oluşturmaksızın, yetişkin kimseler de çoğu 

çocukluk ve ergenlik dönemlerinde zorba veya mağdur olmuş ya da hem zorba hem 

mağdur konumunda bulunmuşlardır. Sonuçta zorbalığa bir şekilde tanıklık edecek 

                                                
1
 Ken Rigby, What can schools do about cases of bullying?, Pastoral Care in Education, 2011, 29(4), 

s.275. 
1
 Olweus, a.g.e., s.275. 

2
 Erkan Yaman, Eroğlu Y. ve Adem Peker, Başa Çıkma Stratejileriyle Okul Zorbalığı ve Siber 

Zorbalık, Kaknüs Yayıncılık, İstanbul, 2011, s.99. 
3
 Dan Olweus, “Bullying At School: What We”Know and What We Can Do Understanding 

Children's Worlds, Oxford UK and Cambridge USA, Blackwell Publishing Ltd. 1994, s.234.  
4
 Rıza Gökler, “Okullarda akran zorbalığı”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2009, 6(2), s. 523. 
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deneyimlerin bizzat içinde olmuşlardır5. Zorbalık konusunda ulusal ve bölgesel 

farklılıklar göz ardı edilmiyor olsa bile, genelde zorbalık davranış ve tavırlarında 

kültürel açıdan bir farklılaşma saptanamamıştır6.  

 

Birbirlerine zekâ açısından, fiziksel ve psikolojik açılardan eşit durumdaki 

kimselerin birbirlerine olan saldırgan davranışları zorbalık sayılmamaktadır. Yine 

süreklilik arz etmeyen davranışlar da zorbalık kabul edilmemektedir. Ancak şu husus 

da unutulmamalıdır: Saldırganlık davranışının şiddeti çok fazlaysa, bir defa da 

meydana gelmiş olsa bile zorbalık sayılmaktadır7. Türkiye’de çocuk ve ergenler 

arasında gerçekleşen zorbalık davranışlarının nedenleri okul içi ve dışı olarak iki 

kategori halinde araştırılmıştır. Bu araştırmalar göstermiştir ki, çocuk ve ergenlerde 

zorbalık olgusu çeşitli olumsuz etkiler bırakmaktadır. Genel bir değerlendirme 

yapıldığında şu görülmektedir: Zorbalık davranışının kültürü, milleti veya coğrafi 

konumu, gelişim yaşı, kültürel ve bireysel algısı gibi etkenleri ve nitelikleri ne 

durumda olursa olsun, çocuk ve ergenlerde az veya çok birtakım olumsuz etkiler 

bırakmaktadır8. 

 

Öğrenciler açısından bakıldığında zorbalık çok büyük bir travma demektir. 

Çünkü onun etkileri kişide bir ömür sürebilmektedir. Zorbalıkla sürekli olarak 

karşılaşanlardaysa ciddi anlama fiziksel ve psikolojik bozukluklar görülmektedir. 

Zorbalıkla karşılaşan kimi çocuk ve ergenler bu tür bir saldırganlığa karşı ne gibi bir 

tutum sergileyecekleri konusunda önceden edinilmiş bir bilgiye sahip 

bulunmamaktadırlar. Ancak bu durumda onlar kendi geliştirdikleri sağlıksız birtakım 

yöntemlere başvurmakta veya içinde bulundukları duruma karşı duyarsızlaşmakta 

ve böyle bir tepki ortaya koyabilmektedirler9. 

 

Zorbalık yalnızca fiziksel saldırı değildir. Dolaylı davranışlar da zorbalık 

kategorisine alınabilir. Zorbalığın dolaylı yolu olarak başkalarının hakkında olumsuz 

yargılarda bulunmak ve bunu açıkça ifade etmek, dedikodu yaymak ve kişiyi belli bir 

gruptan dışlamak da sayılabilir. Bunlara ek olarak, davranışlarla bir başkasını sosyal 

                                                
5
 Metin Pişkin ve Tuncay Ayas, "Akran Zorbalığı Ölçeği: Çocuk Formu", Akademik Bakış Dergisi, 

2011, 23, s.2. 
6
 Michael Walrave and Wannes’Heirman, "Cyberbullying: Predicting Victimization and Perpetration", 

Society &Children, 2011, 25, s. 72. 
7
 Yaman vd., a.g.e., s.67. 

8
 Gökler, a.g.e., s.23. 

9
 Özden Ş. Üneri ve Canan Tanıdır, "Evaluation of İnternet Addiction in a Group of High School 

Students: A Cross-Sectional Study", The Journal Of Psychiatry and Neurological Sciences, 2012, 

24(4), s.266. 
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olarak dışlamak yoluyla güven ve özsaygısını sarsmak da zorbalık olarak 

değerlendirilebilir davranışlardır10,11. 

 

1.1.2. Saldırganlık Tanımı 

 

Saldırganlık, genel olarak, canlı veya cansız herhangi bir varlığın fiziksel ve/ 

veya duygusal yapısına karşı zarar verme amaçlı her türlü davranış olarak 

tanımlanır12. 

 

Saldırganlık olgusu ilk tanımlamalarda, başkalarına zarar veren her türlü 

davranış olarak nitelendirilmiştir. Sonraki çalışmalarda ise araştırmacılar, 

başkalarına zarar veren her türlü davranışın saldırganlık olarak kabul edilmesine 

karşı çıkmışlardır. Son araştırmalarda saldırganlık ölçütü olarak  “niyet” ögesine 

vurgu yapılmıştır. Gerçekten de başkalarını inciten her türlü davranışın saldırganlık 

olarak tanımlanması, saldırgan olmayan birçok davranışın o kategoride 

değerlendirilmesi yanlışlığına sebep olmaktadır. Örneğin bir tıbbi müdahale 

sırasında doktorun hastasının kangren olan elini kesmesi, işkenceci bir kimsenin o 

amaçla aynı eylemi gerçekleştirmesi bir tutulamaz. Aynı sonuçları doğurmasına 

karşın iki eylem birbirinden tamamen farklıdır ve üstelik bunda hiçbir tartışma da söz 

konusu olamaz13.  

 

Taylor, Pepleau ve Sears (2007) açısından  “başkalarını inciten veya bu 

potansiyeldeki her tür davranış” saldırganlık olarak ele alınabilir14. Boxer ve Tisak 

(2005) ise saldırganlık olgusunu “diğer bir canlı veya nesneye yönelik incitici ve 

rahatsız edici davranışlar” olarak tanımlamıştır. Günümüzde ise saldırganlık olgusu, 

bir kişinin kendisine yönelik olarak ya da başkalarına yönelik olarak yaptığı rahatsız 

edici davranışlar şeklinde tanımlanmasına rağmen, aynı zamanda bireyin kendisini 

tehlikelerden korumak adına yaptığı alternatif bir davranış formu olarak da 

değerlendirilebilmektedir15. 

                                                
10

 Richard J. Hazler, Breaking the Cycle of Violence: Interventions for Bullying and Victimization. 

Washington, DC, Taylor & Francis, 1996, s.10. 
11

 Sue Roffey, "Adressing Bully in Schools: Organisational Factors from Policy to Practice", 
Educational and Child Psychology, 2000, 17(1), s.18. 
12

 Berkowitz Leonard, Aggression: Its Causes, Consequences and Control,  New York, Mcgraw-

Hill, 1993, s.45. 
13

 Yaman vd., a.g.e., s.54. 
14

 Shelley E. Taylor, Peplau Letitia A. and Sears David O., Sosyal Psikoloji, (Çev. A. Dönmez), 
İstanbul, İmge Kitabevi, 2007. 
15

 Paul Boxer and Marie S.Tisak, "Children’s Beliefs About the Continuity of Aggression", Aggressive 
Behaviour, 2005, 31(2), 172-188. 
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1.1.3. Siber Zorbalık Kavramı  

 

Başkalarını incitme amacına dönük olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerini 

kullanarak, kişi veya gruplarca bilinçli ve isteyerek yapılan, aynı zamanda sürekli ve 

düşmanca olan tüm tutumlar ‘siber zorbalık’ olarak tanımlanmıştır16. 

 

Çağımızın getirmiş olduğu teknolojik kolaylıklar, bu bağlamda özellikle bilgi ve 

iletişim araçlarının kişilere sunduğu olanakların sonsuz oluşu yanında aynı 

zamanında, denetimsiz ve yasaksız kullanılması sonuçta birçok istenmeyen 

durumları da doğurabilmektedir. Bu durumlara örnek olarak şu hususlar sıralanabilir: 

İnternet bağımlılığı, internetten ödev kopyalama, cep telefonları aracılıyla kopya 

olgusu, internetteki bomba yapımı sayfalarına ulaşım veya ırkçı/ayrımcı sayfalara 

ulaşımın kolaylığı gibi örnekler çoğaltılabilir17. Arıcak (2009) siber zorbalığı, “Bilgi ve 

iletişim araçları aracılığı ile bir kişi veya gruba, özel veya tüzel bir kişiliğe karşı 

düzenlenen teknik zarar verme davranışlarının tümü” olarak tanımlamıştır18. Patchin 

ve Hinduj (2006) ise siber zorbalığı, elektronik metinler aracılığı ile istemli ve 

süregelen, zararlı davranışlar olarak belirlemişlerdir19. Elektronik ortamda 

gerçekleştirilen etkileşimlerde güç dengesini belirlemek de, dolayısıyla isabetli bir 

değerlendirme yapabilmek de karmaşık bir durum arz etmektedir. Siber ortamlardaki 

güç dengesinin belirsizliği çerçevesinde zorbalık süreci her iki tarafın da birbirlerine 

karşı olan olumsuz davranışları olarak zorbalığı oluşturabilir20. 

 

Olweus (1993) akran zorbalığını, erkeklerin fiziki gücü ile bir araya gelen 

saldırganlık davranışı olarak tanımlar. Bu hususa ek olarak kontrollü fiziksel güç 

içermesi yanında, kontrol ve liderlik durumlarının kişinin güç ve sosyal sınıf 

ihtiyaçları ile motive olan sözlü taciz olgusu, tehditler ve diğer rahatsız edici tutum 

olguları da ortaya çıkabilmektedir. Sözü edilen nedene bağlı biçimde internet olgusu 

bazı insanlar açısından başkaları üzerinde egemen olmanın uygun aracı ve alanıdır. 

Şu da var ki siber zorbalık fiziksel güç amacı ve stratejisinde olmadığından, 

geleneksel yol ve yöntemlerle saldırganlık yapıp insanlar üzerinde güç ve kontrol 

                                                
16

 Sheri Bauman, Cyberbullying: A Virtual Menace, National Coalition Against Bullying National 

Conference, 2-4 Kasım, Melbourne, 2007, s.55. 
17

 Ö. Baker Erdur ve Fatma Kavsut, ‘Akran Zorbalığının Yeni Yüzü: Siber Zorbalık, Eurasian Journal 
of Educational Research, 2007, 27, s.30. 
18

 O. Tolga Arıcak, Psychiatric’ Symptomatology as’ a Predictor of Cyberbullying Among University 
Students, Eğitim Araştırmaları-Eurasian’ Journal of ‘Educational’ Research, 2009, 34, s.168. 
19

 W. Justin Patchin, Sameer Hinduja, Cyberbullying’ and Self-Esteem, Journal of School Health, 

2010, 80(12): 614-621. 
20

 Rigby, a.g.e., s.275. 
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kazanamayacak durumda olan fiziksel olarak güçsüz kişiler de siber zorbalığı bir 

alternatif yol olarak kullanabilmektedirler21. 

 

Bir tepki sonucu olarak ortaya çıkan siber zorbalık vakalarında, söz konusu 

tepki, bire bir olarak veya internet aracılığıyla mağdur edilme durumlarında 

gösterilen bir tepki şeklindedir. Bu anlamda oluşan ve ortaya konan tepkisel bir 

saldırganlık, amaca yönelik gerçekleşmektedir. Böyle bir durumda tepkisel 

saldırganlık, bilinçli saldırganlık olarak klasik zorbalık tanımlamaları arasında 

farklılaşmaktadır22. 

 

İnterneti kişi veya guruplara zarar verme amaçlı kullanan kimselerin kişilik 

özellikleri dikkate alınıp incelenmiştir. Olweus’a (1993) göre, klasik zorbaların 

mağdurlarına göre ortalamanın üstünde özgüvene sahip oldukları görülür23. Siber 

zorbalık ile özgüven arasındaki ilişki, klasik zorbalık ile özgüven arasındaki ilişkiye 

benzemektedir. Siber zorbalar, saldırganlıklarıyla ilgili olarak ‘uyumsuz özgüvene 

sahip kişiler’ olarak tarif edilmişlerdir. Bu açıdan onlar akran zorbalarla benzer 

özellikler taşır. Tüm bunlara ek olarak şunu da belirtmelidir: Siber zorbalar, bire bir 

zorbalık tutumlarının incelendiği kaynaklarda açıklanan stratejinin gereği olarak, 

internetten veya cep telefonlarından özgüvenlerini yeniden kazanmak, düzeltmek ya 

da arttırmak amacıyla da saldırgan davranışlarda bulunmaktadırlar24. 

 

Siber zorbalıkta en belirgin husus, genel olarak empati yapmama durumudur. 

Siber zorba olarak tanımlanmaya uygun tutum ve davranışlar sergileyen kişiler 

internet ortamında, zarar görenlerin simalarını görmek, gözlerine bakarak ve 

oluşmuş zararın durumuna şahitlik etme gibi kendilerini frenleme potansiyeline sahip 

ögelerin söz konusu olmamasının rahatlığı içinde hareket etmektedirler. Gençler ve 

yetişkinler ise siber zorbalığın neticelerini çok önemli saymamaktalar veya onları 

etkisiz ve önemsiz şeyler olarak algılamaktadırlar25.  

 

 

 

                                                
21

 Olweus, a.g.e., s.56. 
22

 A.D. Pellegrini and Maria Bartini, A Longitudinal Study of Bullying, Victimizatioin and Peer Affiliation 
During the Transistion from Primary School to Middle School, American Educational Research 
Journal, 2000, 37(3), s.701. 
23

 Olweus, a.g.e., s.89. 
24

 Rigby, a.g.e., s.277. 
25

 C. Suniti Bhat, Cyber Bullying: Overview and Strategies for School Counsellors, Guidance Officers 
and All School Personnel. Australian Journal of Guidance & Counselling, 2008, 18(1), s.55. 
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1.1.4. Saldırganlık, Zorbalık ve Siber Zorbalık İlişkisi 

 

Olweus (1999) saldırganlık, şiddet ve zorbalık ilişkisini Şekil 1'de ifade 

etmektedir26. 

 

 

Şekil-1 Zorbalık, Saldırganlık ve Şiddet İlişkisi
27

 

 

Şekil 1’de görüldüğü üzere saldırganlık hem şiddet hem de zorbalık içerir. 

Olweus (1999) zorbalık olgusunu, öğrencinin bir ya da birden çok öğrenci 

aracılığıyla sürekli olumsuz davranışlarla karşılanması olarak belirlemektedir. Buna 

göre bir davranışın zorbalık olarak tanımlanabilmesi şu nitelikleri taşımasıyla 

olasıdır28: 

 Bilinç ve kasıt sonucu zarar vermenin hedeflenmesi, 

 Zaman içinde süreklilik arz etmesi, 

 Zorba ile mağdur arasında bir güç dengesizliğinin söz konusu olması.  

 

Sözü edilen güç dengesizliği; mağdurun fiziksel veya psikolojik açıdan kendini 

nisbî olarak zorbadan daha güçsüz algılamasını ve zorbanın davranışlarına maruz 

kaldığında kendini savunacak gücünün olmadığı gerçeğini içerir. Bu bağlamda 

bakıldığında, örneğin fiziksel veya zihinsel açıdan eşit düzeydeki iki bireyin 

aralarında meydana gelen bir çatışma veya bir bireyin restoranda önceden hiç 

tanımadığı biriyle kavga etmesi zorbalık olarak tanımlanamaz. 

  

                                                
26

 Olweus, a.g.e., s.90. 
27

 Olweus, a.g.e., s.90. 
28

 Olweus, a.g.e., s.90. 
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Şiddet olgusu, zorbalık gibi saldırganlığın bir alt türü kabul edilmekte, bir kişiye 

güç ve baskı uygulanması yoluyla isteği dışında bir şey yapmak veya yaptırılması 

olarak tanımlanmaktadır. Şiddet içeren davranışlar kategorisinde de şunlar 

sayılmaktadır: Zorlama, saldırı, bedensel veya psikolojik olarak acı çektirme, vurma 

ve işkence.  Anderson ve Bushman (2002) şiddeti, aşırı zarar vermeyi (örneğin 

öldürmeyi) hedefleyen ve bu anlamdaki ölçüsüz saldırganlık olarak tanımlamışlardır.  

Olweus (1999) ise şiddeti, bireyin kendi vücudunu veya silah gibi bir nesneyi 

kullanarak başka bir bireyi görece ciddi olarak yaralama olgusu veya zarar verme 

gerçeğidir. Bu açıdan bakıldığında şiddet içeren her tür davranış bir saldırganlık 

olarak alınmalıdır. Ancak saldırganca olan her davranış şiddet olarak 

değerlendirilmemelidir. Saldırganlık; jest, mimik, eleştiri gibi bir biçimde şiddet 

içermeyen yol ve yöntemlerle de ortaya konabilmektedir29. 

 

Şekil 1’de de görüldüğü üzere şiddet ve zorbalık belli ölçülerde birbiriyle 

kesişir durumdadır. Bu kesişme de zorbalık fiziksel araçlar (örneğin tekmeleme, 

vurma, itme gibi) yoluyla meydana gelmiş ise oluşur. Bu kesişmenin dışında kalan 

alan ise iki farklı yönden ilgili araştırmacılara veri sunar. İlk olarak zorbalığın belli 

türleri (kelimelerle, jest ve mimiklerle gerçekleştirilen zorbalık, gruptan dışlama gibi) 

şiddetsiz oluşabilmektedir. İkinci olarak ise her şiddet olayı (oyun alanındaki geçici 

bir kavga veya restoranda tartışan iki insanın birbiriyle kavga etmesi gibi) zorbalık 

olarak tanımlanamayacak durumdadır30. 

 

Araştırmacılar tarafından yapılan siber zorbalık ile akran zorbalık arasındaki 

fark konulu araştırmalar sonuçta iki temel bakış açısını ortaya koymuştur. Bazı 

araştırmacılar açısından siber zorbalık yeni bir olgu sayılamaz31,32. O akran 

zorbalığının bir uzantısı durumundadır. Ama diğer yandan da bir grup araştırmacı33 

akran zorbalık ile siber zorbalık arasında kayda değer farklar bulunduğunu 

savunmuşlardır. 

 

 

 

                                                
29

 Craig A Anderson and Brad J.Bushman, "Human Aggression", Annual Review of Psychology, 
2002,53, s.27. 
30

 Olweus, a.g.e., s.92. 
31

 Jaana Juvonen and ‘Elisheva F.’Gross, "Extending the School Grounds? Bullying Experiences in 
Cyberspace", Journal of School Health, 2008, 78(9), 496-505. 
32

 Qing Li, "Cyberbullying in Schools: A Research of Gender Differences", School Psychology 
International, 2006, 157-170. 
33

 Micheal B.Greene, "Bullying in Schools: A Plea for Measure of Human Rights", Journal of Social 
Issues, 2006, 62, 63-79 
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1.1.5. Siber Zorbalık Türleri 

 

1.1.5.1. Online Kavga 

 

Online kavga olgusu iki veya daha çok kişi arasında görülen, herhangi bir 

iletişim aracı vasıtası ile ortaya çıkabilen kısa süreli ve hararetli tartışma demektir. 

Bu tür kavgalarda siber zorba karşısındakini ve karşısındakileri öfkelendirmek için 

hakaret, bazen de tehdit içerikli mesajlar gönderir. Bunun dışında konuşmalarında 

saldırganca bir davranış sergiler ve kaba bir dil kullanır. Yine ek olarak mesajlarına 

duygu yüklü bir anlam vermek adına büyük harfler, görseller ve simgeler kullanılır. 

Bu tür zorbalıklar çoğunlukla online tartışma grupları bünyesinde, forumlarda, 

herhangi bir haberin altına yazılan yorumlarda, sohbet odalarında veya internet 

üzerinden oynanan oyunlarda görülmektedir34,35,36. Genele açık durumdaki 

ortamlarda oluşan çevrimiçi kavgalarda birey veya gruplar kendi aralarında 

tartışırken veya birbirlerine hakaret ederken olaya şahit olan kimselerse (izleyiciler) 

bu olayın taraflarını desteklemekte veya onları sakinleştirmeye çabalamaktadırlar37. 

 

1.1.5.2. Zarar Verme 

 

Zarar verme olgusu kişinin başkalarına sürekli ve hakaret içerikli mesajlar 

göndermesi olarak tanımlanmıştır. Burada belirleyici durumdaki husus, saldırı 

amaçlı olan ve hakaret barındıran mesajın mağdura çoğu kez gönderilmiş olmasıdır. 

Mesajlar genel olarak o an mesajlaşma, e-mail yahut yazılı mesajlar gibi kişisel 

iletişim araçları ve yöntemleri yoluyla siber mağdura gönderilir. Şunu da belirtmelidir 

ki zarar verme (harrasment) genellikle tek taraflı bir olgudur. Başka bir söylemle, 

siber zorba; hakaret içerikli, aşağılayıcı ve kaba bir anlatımla yazılmış mesajları 

göndermeyi sürdürürken, siber mağdursa iletişimi bu iletişimi durdurmaya ve bu 

mesajların gelmesini engellemeye çalışmaktadır38,39. 

 

 

                                                
34

 A.Bamford, Cyberbullying, AHISA Pastoral Care National Conference, University of Sydney, 
Sydney, 2004, s.33. 
35

 Sameer Hinduja & Justin W. Patchin, Bullying’ Beyond the’ Schoolyard Preventing and 
Responding to Cyberbullying, The United States of America, Corwin, 2015, s.54. 
36

 Nancy E. Willard, Cyberbullying and Cyberthreats, USA, Research Press, 2007, s.4. 
37

 Willard, a.g.e., s.5. 
38

 Robin M.Kowalski, Limber Susan P. and Agastson W.P., Cyberbullying in the Digital Age. Malden, 

MA, Wiley-Blackwell Publishing, 2008, s.47. 
39

 Willard, a.g.e., s.7. 
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1.1.5.3. İftira 

 

İftira olgusu birinin hakkında ona zarar verici, onurunu kırıcı, onu aşağılayıcı, 

hakkında acımasız ve doğruluğu olmayan verileri bir web sayfasında 

yayımlanmasını sağlamak ya da e-posta ve metin mesajları vasıtasıyla başkalarıyla 

paylaşmak olarak tanımlanmaktadır40,41. 

 

 Hines (2011)42 siber zorbaların ayrıca bir kişiile ilgili aslı olmayan olayları 

sosyal paylaşım sitelerinde, kişisel online sayfa ve bloglarında paylaşabildiklerini 

ifade etmiştir. Zorba, bireyin arkadaşlık ilişkilerini bozmayı ve saygınlığına zarar 

vermeyi amaçlamıştır43. Hinduja ve Patchin (2015) bu tür maksatlı, çarpık ve yanlış 

bilgilerin e-posta, metin mesajı gibi iletişim yol ve yöntemleri aracılığıyla çok hızlı bir 

biçimde yayılabildiğini vurgularlar. Bu sayede de mağdur ile ilgili bu dedikoduların 

birkaç dakikada birçok kimse tarafından öğrenilebildiğini kaydetmişlerdir.  Ayrıca bu 

tip dedikoduların genellikle farklı kişi ve kimlik tasarımları oluşturularak açılmış 

birtakım hesaplardan paylaşılması da söz konusu maksatlı bilginin kaynağını 

saptamayı zorlaştırmaktadır ki bu da amaçlanmış bir durum olmaktadır. Bu nitelikleri 

de siber zorbalığın bu türünün, öğrencilerce, öğretmen ve idarecilerine karşı 

kullanılmasını sağlamakta ve bunu kolaylaştırmaktadır. Ayrıca siber mağdurun 

kendisi hakkında aslı olmayan bilgilerin paylaşıldığı böyle bir siteye veya sayfaya 

erişimine izin verilmemesi gibi hususlar da tür iftiraların silinememesine ve iftiranın 

bir süre daha gündemde kalmasına yol açmaktadır44. 

 

1.1.5.4. Başka Kimliğe Bürünme 

 

Başka biri rolü ve kimliği üstlenme, bir başka bireyin şifresini kırarak hesabına 

girerek veya onun arkadaşları arasındaki saygınlığını yitirmesine, böylece de kendini 

kötü hissetmesi sonucunu doğuracak mesajları sanki oymuş gibi göndermeyi içerir. 

Bu siber zorbalık türünün bir devamı olarak da bireyin şifrelerini ele geçirerek sosyal 

paylaşım sitelerindeki kişisel bilgilerini değiştirme veya çarpıtılmış bilgiler ekleme 

gibi olaylar ayrıca sıralanmalıdır. Başka birisi gibi davranma, bazen hayati tehlike 

riski doğuracak olaylara da yol açabilmektedir. Örneğin mağdurun kişisel e-posta 

adresinden, mağduru hedef haline getirmek maksadıyla onun adını, adresini ve 

                                                
40

 Kowalski vd., a.g.e., s.48. 
41

 Willard, a.g.e., s.7. 
42

 Heather N.Hines, Traditional‘Bullying and’Cyberbullying: Are the Impacts on Self-concept the Same? 
Western’ Carolina University, North Carolina, 2011. (Published Master's Thesis). 
43

 Willard, a.g.e., s.7. 
44

 Hinduja ve Patchin, a.g.e., s.53. 
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telefon numarasını da belli ederek nefret gruplarına provoke edici mesajlar 

yollanması bu tür riskler doğurabilmektedir45. 

 

Parola alışverişinin ergenler için gerçek arkadaşlığın göstergesi ve 

samimiyetin bir somut belirtisi olarak görülmesi bu siber zorbalık türünün 

yaygınlaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu yolla siber zorbalar veya bu eğilimdeki 

kimseler başkalarının hesaplarına ait bilgileri ele geçirebilme ve bu yolla zorbalık 

yapma olanaklarını elde etme fırsatı yakalamış olmaktadırlar.  

 

1.1.5.5. Siber Taciz 

 

Siber taciz olgusu internet ortamında bir kimseyi söz konusu gruba almama 

veya dahil olduğu gruptan çıkarma olarak tanımlanır46,47. Bir başka söylemle 

dışlama; bir kimseyi arkadaş rehberinden, sohbetten, online gruplarından çıkarma 

anlamı taşır. Dışlama bu bağlamda kişi üzerinde kayda değer derecede olumsuz 

etkilere yol açabilmektedir48. 

 

1.1.5.6. Dışlama 

 

İnternet ortamında birini gruba almama veya gruptan çıkartma şeklinde 

tanımlanmaktadır49,50. 

 

1.1.5.7. İfşa Etme 

 

İfşa etme olgusu; mağdur tarafından kişisel olarak algılanan veya utanmasına 

yol açacak bir resmin, videonun veya mağdurun gerçekleştirdiği kişisel bir 

görüşmenin içeriğinin diğer insanlara gönderilmesini ya da kamuya açık siber 

ortamlarda paylaşılması gibi olumsuz davranışları kapsar. İfşa etmenin bir örneği de 

kişiden, arkadaşıymış gibi davranılarak bir biçimde elde edilen bilgilerin, üçüncü 

kişilerle paylaşılmasıdır51,52. 

                                                
45

 Willard, a.g.e., s.8. 
46

 Willard, a.g.e., s.9. 
47

 Annalaura Nocentini, Juan Calmaestra, Schultze-Krumbholz Anja, Scheithauer H., Ortega R. & 
Menesini E., "Cyberbullying: Labels, Behaviours and Definition in Three European Countries", 
Australian Journal of Guidance and Counselling, 2010, 20(02), s.132. 
48

 Kipling D. Williams, Cheung Christopher K. & Choi Wilma, "Cyberostracism: Effects of Being Ignored 
Over the Internet", Journal of’Personality’ and Social’Psychology, 2000, 79(5), s.752. 
49

 Willard, a.g.e., s.9. 
50

 Nocentini vd., a.g.e., s.133. 
51

 Willard, a.g.e., s.10. 
52

 Kowalski vd., a.g.e., s.25. 
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1.1.5.8. Başkalarının Bilgilerini İzinsiz Online Ortamda Kullanma 

 

Bir kimsenin başkalarının görmesinden rahatsızlık duyduğu kişisel veya 

kendisine utanç verecek bilgi ve online sayfalar vasıtasıyla başkalarıyla paylaşılması 

olarak tanımlanabilir.  Ayrıca bir kimsenin telefonunda bulunan mesajları izinsiz 

okumak veya izinsiz video çekmek gibi eylemler de bu tür zorbalık zincirinin 

parçaları olarak düşünülmelidir. Willard’(2007, s.9) zorbalıkların kişiyi tehdit 

maksadıyla veya bitmiş bir ilişki sonucunda karşı tarafı acıtmak hedefli 

kullanılabileceğini belirtmektedir53,54. Ayrıca siber zorbanın, kimseyle 

paylaşmayacağını beyan ederek elde ettiği mağdurun özel bilgilerini başkalarıyla 

paylaşması veya internet ortamında yayımlaması siber zorbalığın bu kategorisinde 

kabul edilir55. 

 

1.1.5.9. Müstehcen Görüntüler Gönderme  

 

Bu tür zorbalık cep telefonundan veya internet üzerinden, müstehcen görseller 

yollama biçiminde olanlar şeklinde tanımlanmıştır. Siegle’ (2010)” 14-17”yaşında 

genç insanların yaklaşık %25 civarında’mağdur durum ve zorbalığa maruz kaldığını 

bildirmiştir. Ayrıca kızların erkeklere göre daha çok müstehcen görsellerini başka 

kişiyle paylaştığını kaydetmektedir56. 

 

1.1.6. Siber Zorbalığın Özellikleri 

 

1.1.6.1. Kimlik Belirsizliği 

 

Zorbalığın açıkça ve doğrudan yapıldığı ayrıca zorbalığın kimin eseri 

olduğunun bilindiği okul zorbalığı yanında, internette yapılan zorbalık 

davranışlarında kahraman, yani siber zorba, kimliğini saklama seçeneğine sahip 

durumdadır57. Sosyal medyada, internette oyun içerikli siteler, e-mail, mesajlaşma 

ve farklı internet uygulamalarındafarklı isim kullanılıyor olması, siber zorbalığı kimin 

yaptığını ve tespitini zorlaştırmaktadır 58. 

 

                                                
53

 Willard, a.g.e., 2007, s.9 
54

 Hinduja ve Patchin, a.g.e., s.55. 
55

 Bamford, a.g.e., s.35. 
56

 Del Siegle, "Cyberbullying and Sexting: Technology Abuses of the 21st Century", Gifted Child 
Today, 2010, 33(2), s.14-16. 
57

 Qing Li, "A Cross-Cultural Comparison of Adolescents' Experience Related to Cyberbullying", 
Educational’ Research, 2008, 50(3), s.225. 
58

 Hinduja ve Patchin, a.g.e., s.46. 
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Klavye arkasını bir mevzi olarak gören siber zorbalar, mağdura zarar veren 

davranışları siber ortamda ortaya koysa da eylemleriz süreç içinde zarar gören 

öğrencinin öğrenme durumlarını negatif biçimde etkiler59. Zorbalığı yapanın tespit 

edilememesi; mağdurun arkadaşlarından şüphelenmesine yol açmakta ve aynı 

zamanda mağdurun korku ve tedirginlik içine düşmesine neden olmaktadır. Bütün 

bu durumlar siber ortamda başlayan zorbalığın yıkıcı sonuçlarının gerçek dünyada 

ve tabii okul ortamında da sürmesine yol açabilmektedir. Şu da var ki, mağdur, 

kendine zarar veren kişinin kim olduğu bilemediği ve bu konuda daima kaygı ve 

şüphe dahilinde bulunmaktadır. Sonuçta siber saldırganlık, mağdur için korkutucu 

olabilmekte ve etkilendikleri eylemler karşısında çaresiz olduğunu 

kabullenebilmektedir60. 

 

1.1.6.2. Engelsiz Olma 

 

Hinduja ve Patchin (2015) zorba kimsenin kendi kimliğinin belirsiz olmasıyla 

ilişkili olan serbestlik (disinhibition) kavramını; bireylerin, davranışları üstündeki 

bütün engel oluşturan etkenleri safdışı bırakmaları olarak tanımlamışlardır. 

Davranışları kısıtlayan etkenlerin yok edilmesi, uygunsuz davranışların sonuçlarının 

hemen ortaya çıkmıyor olması, dürtüsel davranışların kontrol edilmesi olayını güç 

duruma düşürmektedir. Siber zorbalık online ortamda meydana geldiği için zorba, 

yaptığı bu davranışın mağdurun duygusal, psikolojik ve fiziksel dünyasında nelere 

yol açtığını tam olarak bilememektedir. Siber zorbalar çoğu zaman zorbalık 

davranışları hakkında kendileriyle konuşulduğunda, söz konusu davranışlarını 

mağdura zarar vermek amacıyla değil, şaka yapma amacıyla yaptığını 

belirtmektedirler61. 

 

Siber zorba kimliğini gizleyebilme imkânı ve zorbalığı uyguladığı kişiyle iletişim 

kurmama durumu, zarar görenlerle dalga geçme veya onların canını acıtma 

davranışlarını abartma gibi sonuçlara yol açmaktadır. Siber zorba durumundaki 

kimseler, yaşamlarında yapmayacakları şeyleri, başkalarınca kolayca tanınmamanın 

verdiği rahatlık ve güven içinde biraz daha serbestçe yapmakta veya 

söyleyebilmektedirler62. 

 

                                                
59

 Faye Mishna, Khoury-Kassabri Mona, Gadalla Tahany, and Daciuk Joanne, "Risk Factors for 
Involvement in Cyber Bullying: Victims, Bullies, and Bully-Victims", Children and Youth Services 
Review, 2012, 34, s.66. 
60

 Hines, a.g.e., s.87. 
61

 Hinduja ve Patchin, a.g.e., s.48. 
62

 Hines, a.g.e., s.88. 
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1.1.6.3. Öz Farkındalığın Yitirilmesi 

 

Öz farkındalığın yitirilmesi olgusu bir kimsenin davranışlarının farkına 

varmaması demektir. Bu bağlamda kişilerle internet ortamından irtibat sağlama, 

kişinin davranışlarına ait bilinç düzeyi ile davranışlarını kontrol edebilme, yetilerini 

minimum seviyeye indirgemekte ve bu da onları geleneksel baskılardan uzak 

hissetmeleri olgusuna itmektedir63. Davranışlarının mağdurda yol açtığı etkileri 

görememe durumu zorbada, davranışlarını kontrol etmesini engellemektedir. Zorba 

zarar gören kişi ile karşı karşıya gelmesi durumunda gösterebileceği birtakım 

zorbaca davranışlardan daha zarar veya acı verici davranışları siber ortamda 

rahatça sergilemesi için ortam hazırlamaktadır64. 

 

1.1.6.4. Kısa Sürede Çok Sayıda Kişiye Ulaşılabilmesi 

 

Akran zorbalık belirli bir zamanda belirli bir yerde gerçekleşir. Siber zorbalıksa 

aksine her an her yerde ortaya çıkabilir65. Geleneksel kabul edilen okul 

yemekhanesi, otobüs durağı yahut da otobüs gibi ortamlarda gerçekleşen 

zorbalıklarda zorbalığa maruz kalan kimse, okuldan sonra o zorbalardan 

kaçabilmekte ve evine geldiğinde bir rahatlama hissedebilmektedir.  Zorbalık 

olgusunda ise zarar gören eve geldiğinde bile zorbadan mesaj almaya, yani zorbaca 

davranışlara maruz kalmaya devam etmektedir66. Mishna vd. (2010) tarafından 

yapılan bir çalışmada böyle bir zorbalığa maruz kalmış olan katılımcılardan biri siber 

zorbalığı ‘kesintisiz zorbalık’ olarak tanımlayarak doğru bir saptamada 

bulunmuştur67. 

 

1.1.6.5. Güç Dengesizliği 

 

Siber zorba ile mağduru arasında görülen güç dengesizliği siber zorbalığın bir 

başka yönüdür. Kendisini hedef alan siber ortamdaki bir içeriği kaldırmaları 

doğrultusundaki isteğinin yerine getirilmesi konusunda bir yaptırım gücünün 

bulunmaması ve siber zorbanın bilişim ve iletişim teknolojilerini siber mağdurdan 

                                                
63

 Hinduja ve Patchin, a.g.e., s.49. 
64

 Hines, a.g.e., s.89. 
65

 Li, a.g.e., s.67. 
66

 Hinduja ve Patchin, a.g.e., s.51. 
67

 Mishna vd. a.g.e., s.67. 
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daha iyi kullanıyor olabilmesi veya siber zorbanın sanal ortamda siber mağdurdan 

daha yüksek bir statüye sahip olabilmesi gibi durumlar örnek olarak verilebilir68. 

 

Wolak, Mitchell ve Finkelhor (2007) ise siber mağdurların, kendilerini hedef 

alan saldırganca davranışları kolaylıkla sona erdirebileceği düşüncesindedirler. 

Bundan dolayı da akran zorbalığa maruz kalan bireylerle karşılaştırıldıklarında siber 

zorbalığa maruz kalanların daha güçlü bir konumda bulunduğunu iddia etmişlerdir. 

Sonuç olarak Wolak ve diğerleri (2007) siber zorbalığın güç dengesizliği içerdiğine 

dair varsayımı kabul etmemişlerdir69.   

 

Huang ve Chou (2010) da aynı şekilde siber zorbalıkta güç dengesizliğinin 

akran zorbalıktaki kadar belirleyici olmadığını belirtmişlerdir. Buna göre internete 

ulaşabilen ve temel internet kullanma becerilerine sahip her birey tehdit edici e-

posta gönderme veya söylenti çıkarma gibi eylemleri gerçekleştirebilmesi ve siber 

zorbalıkta mağdurun kendisini daha kolay savunabilmesi, güç dengesizliğinin siber 

zorbalığın karakteristik niteliklerinden biri olamayacağının göstergeleri olmaktadır. 

Ancak tüm bunların yanında siber mağdurların, kendilerine ilişkin diğer bireylerin 

erişimine açık siber ortamlarda yorum yapılmasını ve kendilerini hedef alan olumsuz 

bilgilerin diğer bireylere iletilmesini önleyememesi gibi durumlar, siber zorbalığın 

istendiği an ve hemen ortadan kaldırılabileceği düşüncesini kuşkusuzca kabul 

etmeyi önlemektedir70. 

 

Vandebosch ve Van Cleemput (2008) siber zorbalıkta güç dengesizliği ile 

bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi arasında bir ilişkili olduğunu iddia 

etmiştir71. Coyne, Chesney, Logan ve Madden (2009) ise siber zorbalık olarak kabul 

edilen eylemlerin teknolojik yeterlilik bakımından farklılaştığını öne sürmekte ve söz 

konusu duruma örnek olarak birisinin fotoğrafı üzerinde farklı bilgisayar programları 

kullanılarak gerçekleştirilen oynamaların, birisine uygunsuz içerikleri mesaj olarak 

yollamaktan daha çok beceri gerektirdiğini belirtmektedir72. Vandesbosh ve Van 

Cleemput (2008)’a göre siber zorbalıkta güç dengesizliğiyle ilişkili bir başka etmen 
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de zorbanın kendi kimliğini gizleme seçeneğini kullanmasıdır. Dooley, Pyzalski ve 

Cross (2012) ise siber ortamdaki materyalden kaçınmanın veya bu materyali yok 

etmenin çok güç olmasının bile olayda güç dengesizliği bulunduğuna dair tek başına 

yeterli kanıt sayılması gerektiğini belirtmişlerdir73. 

 

1.1.6.6. Denetimsizlik 

 

Cep telefonundan veya internetteki çeşitli kanallardan gönderilen mesaj ve e-

postaların içerik durumu herhangi bir şekilde denetlenememekte veya zararlı içerikli 

olanlar kesinlikle engellenmemektedir74. 

 

Evlerde internet kullanımı gittikçe yaygınlaşmıştır. Bu durumda internet, artık 

öğrenciler için de vazgeçilmez bir hal almıştır. İnternet erişiminin kolayca sağlanabilir 

olması, ailelerin çocuklarının interneti nasıl kullandığı konusuna bilgi sahibi 

olmamaları ve siber ortamı yetişkinlerden çok kullanan gençlerin, bu alandaki bilgi 

birikimlerinin aile büyüklerinden çok oluşu gibi nedenler, internet ortamındaki 

denetimi güçleştirmektedir. Bu aynı zamanda ailelerin çocuklarının siber zorbalığa 

maruz kaldıklarını fark etmelerinin de zorlaşması demektir75. 

 

1.1.6.7. Sayısız Seyirci 

 

Siber zorbalık, akran zorbalığından farklıdır. Bu farklılığı oluşturan bir başka 

konu ise siber zorbalığın akran zorbalığa göre çok süratli şekilde ve çok geniş 

sahaya yayılabilmesi olgusudur76. Siber zorbalık olgusunda mağdura ilişkin incitici 

ve aşağılayıcı içerik, çok kısa sürede çok kişiye ulaştırılabilmektedir. Örneğin, bir 

mesaj saniyeler içerisinde sayısız kişiye gönderilmektedir77. 
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1.1.7. Siber Zorbalık Araçları 

 

1.1.7.1. E-Posta 

 

E-posta bir veya birden çok alıcıya sözel, görsel veya işitsel materyalleri 

içeren mesajların gönderilmesini mümkün kılar. E-posta eş zamanlı olmayan 

(asenkronize) bir iletişim türü durumundadır. E-posta ile gönderilen bir mesaj, kişisel 

bir e-posta hesabı aracılığıyla alınır. İki özelliğinden dolayı e-posta, siber zorbalık 

maksadıyla çok yoğun kullanılmaktadır. Birincisi; siber zorbalık içeren materyal 

sadece bir kerelik çabayla çok sayıda kişiye gönderilebilmektedir. İkincisi ise; çok 

sıralı (multitiered: bireyin bir mesajı kendi bağlantı listesindekilere göndermesi, 

gönderdiği bireylerin de söz konusu mesajı kendi bağlantı listesindekilere 

göndermesi) özelliği nedeniyle çok sayıda kişiye çok kısa sürede ulaşılabilmesini 

mümkün kılmaktadır.  Bu özelliğin kötü niyetli kimselere sunduğu diğer bir avantaj 

da, e-postanın birçok kullanıcı tarafından gönderildiği durumlarda e-postanın 

kaynağının belirlenmesinin güç olmasıdır. E-posta yoluyla siber zorbalık iki yoldan 

oluşur. Birincisinde siber zorba, mağdura kendisi doğrudan doğruya e-posta 

gönderir. İkincisinde ise mağduru çeşitli cinsel içerikli mecralara veya alışveriş 

sitelerine üye yapmaya ayrıca birçok zararlı e-postayla muhatap olmasına zemin 

hazırlamaktadır78,79. 

 

Kişilerin birbirlerine gönderdikleri e-postalarda; yalnızca o e-postayı alan 

kimsenin bilmesinin istendiği birtakım sırlar, ailevi bilgiler, iş veya özel hayatına dair 

konulara yer verilir. Dolayısıyla bu e-postalar yalnızca e-postayı gönderenle, alanı 

ilgilendirir. Bu kişilerin rızaları olmaksızın üçüncü bir şahsın veya kurumun o 

epostaları gizlice ele geçirmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğinden suç kabul 

edilmektedir. Bu durum bilindiği halde birçok kişi farklı yöntemlerle istediği kişinin e-

posta adresini elde etmek için uğraşmakta ve istediği bilgilere ulaşabilmektedir. 

Bazen de bireyler o bilgilere ulaşmakla kalmayıp mağdurun e-posta adresini ele 

geçirmektedirler. Böylece kişinin bir daha o e-posta adresini kullanmasına engel 

olunmaktadır. 
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1.1.7.2. Cep Telefonu ve Tabletler 

 

Gün geçtikçe artan bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımı demek, yoğun bir 

şekilde bireyler arasında cep telefonu kullanımının yaygınlaşması demektir. Zorba, 

mobil telefonla hedeflediği kişinin izni olmaksızın çektiği resimleri yine mağduru 

üzmek veya aşağılamak maksatlı başkalarıyla paylaşabilmektedir. Cep telefonundan 

mağdura tehdit edici mesajlar gönderilmekte veya mağdur defalarca sessiz biçimde 

aranmaktadır80. 

 

1.1.7.3. SMS 

 

Kişinin mobil telefonu veyahut da kişisel dijital araç (PDA) ile bir başkasına 

mesajlar göndermesidir81. Olgunun diğer bir adı da kısa mesaj servisi (SMS) olarak 

tanımlanmıştır82. Siber zorba, zarar görene onu tehditkâr ve kendisine agresif 

üslupla hitap eden mesajları sık sık gönderebilmektedir83. Mağdura gönderilen bu 

mesajlar bazen sadece yazılı olmayıp görüntü ögeleri de içermektedir. Metin 

mesajlarının birtakım internet sayfalarından da gönderilebilirliği ve kullandıkça öde 

tarifesindeki telefonların sms amaçlı kullanımı da siber zorbanın kimliğini 

saklamasını mümkün kılmaktadır84,85. 

 

1.1.7.4. Sosyal Paylaşım Platformları (Facebook, Twitter) 

 

Sosyal paylaşım siteleri, bireyin kendi kişisel hesabı çerçevesinde kendisiyle 

ilgili paylaşımlarda bulunabildiği ve sonuçta diğer bireylerle iletişim kurabildiği siber 

ortamlar olmaktadır. Bir başka tanımda ise sosyal paylaşım siteleri bireylere (1) 

sınırları belirlenmiş bir sistemde kamuya tamamen veya kısmen açık bir görünüm 

oluşturma, (2) iletişim kurmak istediği bireyleri arkadaş listesine ekleme ve (3) 

arkadaş listesine eklediği kullanıcı hesaplarını görme ve onları takip etme ve onların 

da kendisini takip etme olanağı sağlayan web tabanlı hizmetlerdir. Sosyal paylaşım 

siteleri, bireylerin var olan toplumsal bağlarını geliştirmeleri ve yeni toplumsal bağlar 
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kurmaları adına kurulmuşlardır. Bugün bütün dünyanın kullandığı sosyal paylaşım 

sitelerine Facebook ve Twitter örnek web ortamları olarak verilebilir86. 

 

Sosyal paylaşım siteleri, kendileri de sistemin kullanıcısı olan bireyleri içeren 

arkadaş listelerinin yer aldığı kullanıcılardan oluşur. Sosyal paylaşım sitelerine üye 

olunması esnasında birtakım soruların yer aldığı anketin kullanıcı tarafından 

doldurulması istenir. Söz konusu sosyal medya sayfalarındaki kullanıcı görünümleri 

işte bu cevaplar kullanılarak oluşturulmaktadır. Yaş, cinsiyet, ilgiler, yer ve benim 

hakkımda başlıkları altında bu görünümler oluşturulur. Sosyal paylaşım siteleri 

kullanıcıları, aynı zamanda görünümlerine fotoğraf yükleme ve görünümlerini istediği 

şekilde düzenleme gibi imkânlardan yararlanırlar. Bununla birlikte kullanıcı 

görünümlerinin nasıl olacağı ve nasıl görüneceği söz konusu sosyal paylaşım siteleri 

ve aynı zamanda kullanıcı tercihlerine bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca sosyal 

paylaşım sitelerinde kullanıcılar, arkadaşlarının görünümlerine herkesin görebileceği 

birtakım yorumlar yazabilir veya arkadaşlarına yalnızca onların görebileceği kişisel 

mesajlar gönderebilir. Ayrıca bazı sosyal paylaşım sitelerinin kullanıcılarına fotoğraf 

ve video paylaşma imkân ve kanalları sunmaktadır87. 

 

1.1.7.4.1.Facebook 

 

Facebook’a üye olarak sisteme dahil olan kişiler; gerekli gizlilik ayarlarını 

yapmadıkları takdirde kişisel bilgilerini, fotoğraflarını, videolarını, mesajlarını ve 

sohbet kayıtlarını diğer kullanıcıların erişimine sunmuş olmaktadırlar. Bu 

materyallere erişen kötü niyetli kişilerse ele geçirdikleri fotoğrafları, videoları ve diğer 

materyalleri bireysel bilgisayarlarına aktarabilmektedir. Dahası başka kişilerin izin 

almaksızın erişilmiş fotoğraf ve videolarının cinsel içerikli sitelere aktarılması gibi 

olaylara sık sık rastlanmaktadır. Gazetelerde yer alan haberde kullanıcıların sosyal 

paylaşım sitelerine yüklediği binlerce bikinili ve mayolu fotoğrafın, cinsel içerikli 

sitelere yüklendiği bildirilmiştir. Bu haberde özellikle Badabing adlı akıllı telefon 

uygulaması sayesinde sosyal paylaşım sitelerinde yer alan bikinili fotoğraflara 

rahatlıkla ulaşılabildiği ifade edilmiştir. Ülkemizde de en çok tercih edilmiş durumdaki 

sosyal paylaşım sitesi Facebook’tur. Facebook tarafından açıklanan istatistiklere 

açısından bakıldığından 2013 Aralık ayı rakamlarına göre, Türkiye’de 34 milyon 

kullanıcı vardır. Haziran 2013’te açıklanan istatistikler dikkate alındığında, bu 
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rakamda %3’lük bir artış söz konusudur. Türkiye çevrimiçi nüfusunun %91’i 

Facebook kullanıcısı durumundadır. Basında çıkan haberler, okulda yaşanan şiddet 

olayları ile Facebook kullanımının ilişkili olabileceğine ilişkin işaretler sunmakta ve 

bu yönde izlenimler oluşmaktadır. Bu haberlere birkaç örnek verilebilir: 9 Nisan 2010 

tarihli Milliyet Gazetesinin haberine göre, Mardin’in Midyat ilçesinde ikiz öğrenciler 

Facebook’taki paylaşımları nedeniyle öğretmenleriyle tartışmışlardır. Bu tartışma 

öğrencilerin öğretmenlerini dövmesiyle sonuçlanmıştır. En sonunda da öğrenciler 

okullarından atılmışlardır. 13 Nisan 2014 tarihli bir başka haberde ise, liseli bir genç 

kızın, erkek arkadaşı yüzünden Facebook’ta tartıştığı sınıf arkadaşını bıçaklayarak 

arkadaşının felç olmasına neden olmuştur. Sonuçta genç kız 8 yıl 4 ay hapse 

mahkûm olmuştur88. 

 

1.1.7.4.2.Twitter 

 

Ülkemizde yoğun olarak kullanılan ve kayda değer eleştirilerin odağındaki bir 

diğer sosyal paylaşım sitesi de Twitter’dir. Twitter, “twit” adı verilen 140 karakterlik 

mesajların oluşturduğu bir sosyal paylaşım mecrasıdır. Diğer bir söylemle, Twitter 

140 karakterden oluşan kısa mesajların gönderildiği ve başkalarının mesajlarının 

okunabildiği bir mikroblog servisi olarak tanımlanmaktadır. Twitter, metin 

paylaşımlarının yanında fotoğraf, resim ve video paylaşımını da mümkün 

kılmaktadır. Twitter kullanıcıları diğer kullanıcıların mesajlarını yani tweetlerini 

okumak için onları takip edebilmektedir. Bu işlem “follow” terimiyle ifade edilmiştir.  

Takip edilen hesap kullanıcısı için onu takip eden kullanıcı ise bir “follower” yani 

takipçi durumundadır. Twitter kullanıcıları takip ettikleri Twitter hesabından ilgi çekici 

buldukları twitleri kendi sayfalarında, yani timeline’larında tekrar yayınlar. Bu da 

“retweet” olarak bilinir. 

 

1.1.7.5. Sohbet Odaları 

 

Sohbet odaları eş zamanlı konuşmaların yapıldığı siber ortamlardır. Sohbet 

odalarında sözel, işitsel ve görüntülü sohbet mümkün olmaktadır.  Bu odalarda 

yapılan konuşmalar, o an orada bulunan herkese açık olup diğerleri tarafından da 

takip edilebilir durumdadır. Bunun yanında sohbet odalarında anlık mesajlaşmadaki 

gibi kişisel iletişim de olasıdır. Sohbet odasındaki bir birey, istediklerini sohbetine 

davet ederken istemediklerini de sohbet dışında tutabilme yetkisine sahiptir89. 
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Sohbet odalarında gerçekleşen siber zorbalık olgularına örnek olarak, 

mağdurla rızası olmadan cinsel içerikli konuşmalar gerçekleştirilmesi, mağdurun 

düşünce ve duygularına saldırılıp onun utandırılması, iftira atılması veya mağdurun 

sohbetten dışlanması gibi olaylar verilebilir90. Bireylerin sohbet odalarında 

kimliklerine (yaş, cinsiyet, meslek vb.) ilişkin yanlış, doğru olmayan veya çarpıtılmış 

bilgiler verebilme olasılığı da siber zorbalığa zemin hazırlayıp onu 

kolaylaştırmaktadır. Örneğin gerçek kimlik bilgilerinin saklanabilmesi gerçeği kişisel 

sırlarını paylaşması konusunda mağdurun ikna edilmesini kolaylaştırmaktadır. Daha 

da kötü bir durum olarak, cinsel zorbalar mağdur durumda olan kişileri kolaylıkla 

ikna edebilmektedirler91. 

 

ABD’de 40.376 9.sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilen bir araştırmada, sohbet 

odalarını ziyaret eden bireylerin, etmeyen kişilerle karşılaştırıldığında daha çok 

duygusal sıkıntı ve stres yaşadıkları saptanmıştır. Sohbet odalarını kullanan 

bireylerin, kullanmayanlarla karşılaştırdıklarında riskli davranışları (sigara içme, alkol 

alma) daha çok gösterdikleri saptanmıştır. Bu kişilerin cinsel zorbalığa daha çok 

maruz kaldıkları ve evden kaçma girişimlerinin daha yüksek olduğu da saptanmıştır. 

Ancak bu bulgular, farklı siber ortam kullanıcıları için (örneğin e-posta kullananlar) 

geçerli olmamaktadır92. Çok kullanıcı zindanlar (MUD-Multi User Dungeons) olarak 

adlandırılan sohbet odalarında da kullanıcılar eş zamanlı olarak sohbete katılırlar. 

Sohbet odalarından farklı olarak burada bireyler birbirlerini şahsen tanımazlar. Çok 

kullanıcı zindanlarda, bireyler kendilerini temsil ettiklerini düşündükleri avatar veya 

sembolleri kullanarak sohbet ederler93. 

 

1.1.7.6. Bloglar 

 

İngilizce web ve log sözcüklerinin birleşmesinden oluşturulmuş bulunan blog 

sözcüğü, kişilerin istedikleri şeyleri istedikleri biçimde yazması biçimindeki günlüğü 

andıran web siteleri demektir.  Willard (2007) blog sayfasını, internet ortamı ve 

tartışma ortamlarının birleşimi olan internet günlüklerine ilişkin yansımalar olarak 

tarif etmiştir94. Söz konusu bloglarda, bloğun sahibi rutin olarak çeşitli konular ile ilgili 

açıklamalar yapar. Ancak siber zorba kişiler blog ortamlarını; başkalarının kişisel 
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bilgilerine girmek ve itibarını zedelemek ayrıca rencide etmek ya da onlarla dalga 

geçmek için kullanabilir95. 

 

1.1.7.7. Web Siteleri 

 

Web siteleri genel olarak bir ana sayfadan, metinden ve resim, fotoğraf gibi 

diğer belgelerden oluşur. Bir web sitesi, bir kişi, kuruluş veya organizasyon 

tarafından kurulmuş olur. Web sitelerinin yayınlanabilmesi için sitenin ve sitede 

bulunan resim ve müzik gibi verilerin sunucu adı verilen gelişmiş bilgisayarlarda 

depolanmasını içeren barındırma hizmetinin (hosting) olması, yani bu hizmetin satın 

alınmış olması zorunluluktur. Başlıca barındırma hizmeti veren siteler olarak şu 

adlar anılabilir96. Web siteleri kullanılarak gerçekleştirilen siber zorbalıkta, mağdurun 

çoğunlukla web sitesini kimin kurduğunu bilmediği saptanmıştır. Bu tür durumlarda 

çoğunlukla web sitesinin yayından kaldırılması için, barındırma hizmeti veren 

şirketlerle iletişime geçilmesi önerilir. Ancak birçok barındırma hizmeti veren firma, 

web siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen siber zorbalığı düşüncelerin özgürce ifadesi 

olarak değerlendirdiği hususuna dikkat çekilmektedir. 

 

1.1.7.8. Online Oyunlar 

 

İnternet ortamında gençlerin ilgisini çeken sayısızca oyun vardır. Bu oyunların 

bir bölümü, bilgisayara karşı oynanır. Diğer bazı oyunlarsa birden fazla oyuncunun 

katılım sağlamasını gerektirmektedir. Bu oyuncular oyunlarını bazen birbirlerine 

karşı bazen de işbirliği yaparak bilgisayara karşı oynarlar. Bu sırada bireylere oyun 

oynarken birbirleriyle iletişim halinde olma zemini de sunulur. Ancak bireylerin 

çevrimiçi oyunlarda gerçek kişisel verilerini paylaşmamaları durumu onların 

iletişimlerinde, öfkeli ve uygunsuz bir dil kullanmalarına sebebiyet verebilmektedir97. 

 

1.1.7.9. Forumlar 

 

İnsanların bir konuyla ilgili olarak birbirleriyle düşüncelerini paylaştıkları ve 

ortak problemleri için birbirlerine çözüm sundukları platformlar forumlardır. Forum 

şartlarını onaylayarak üyelik gerçekleştiren bir kişi yine gerçek dışı isim ve bir şifre 

ile başkalarıyla iletişim kurabilmektedir. Söz konusu yerlerde görüşülen konular ile 
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paylaşılan bilgiler sayesinde zamanla arkadaşlıklar ve dostluklar kurulabilmektedir. 

Ancak bazen de insanlar yine aynı mecralarda siber zorbalık davranışına 

rastlayabilmektedir. Siber zorba, gerçek dışı isim ile giriş yaptığı ortamda 

başkalarının düşünceleriyle alay etmekte, küçük düşürmekte ve onlara tehdit 

savurabilmektedir. Ayrıca mağdura uygunsuz mesajlar gönderebilmektedir98. 

 

1.1.8. Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Zorbalık 

 

Ortaokulda öğrenim gören öğrencilerde çok fazla gözlemlenen siber zorbalık 

seviyeleri; onların okullarına, cinsiyetlerine, sınıf seviyelerine, interneti aktif kullanma 

oranına, ilişkilerine, bireysel yetkinliklerine göre değişiklik gösterebilmesine karşın, 

yapılmış olan araştırmalar göstermiştir ki çocukların çoğu siber zorbalık davranışı ile 

karşı karşıya kalmıştır. İlkokul ve ortaokullarda öğrenim gören çocuklarda, cinsiyete 

ilişkin ayrım ve grupça hareket etme durumu önem arz eder. Yapılmış olan 

araştırmalarda görülmüştür ki öğrencilerden kız olanların siber zorbalık seviyesi, 

erkek öğrencilere göre daha düşüktür. Öğrencilerden erkek olanlar ise kız 

öğrencilere göre daha çok siber zorba olabilmektedirler. 

 

Sınıf düzeyleri açısından bakıldığında da siber zorbalık davranışlarında 

farklılıklar gözlenmiştir. Özellikle sınıf düzeyinin yükselmesiyle, siber zorba 

davranışları sergileme oranı doğru orantılı bulunmuştur. Sınıf sevileri yükseldikçe 

siber zorba seviyelerinde de yükselme söz konusudur. Yapılan araştırmalar da bu 

sonucu destekler niteliktedir99. Bu nedenle sınıf düzeylerinin yükselmesi ve 

yaşlarının da artması sonucunda güç kullanımına olan gereksinimleri de çoğalır.  

 

İnterneti kullanma sıklığı ile siber zorbaca davranışları sergileme oranı 

arasında da doğru orantı vardır. Mevcut konu bütün kişiler için geçerli bir durum 

olmaktadır. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinde gözlenen siber zorbaca davranışların 

önlenebilmesi adına okula ve öğretmenlere önemli görevler düşer. Özellikle de okul 

rehber öğretmenlerinin siber zorbalığı önleyebilme adına öğrencilere bu 

davranışlarının sonuçları üzerine bilgilendirmede bulunması gereklidir.   
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1.1.9. Siber Zorbalık ve Sosyodemografik Değişkenler 

 

1.1.9.1. Cinsiyet 

 

Cinsiyetin siber zorbalık ve mağduriyet ile ilişkisine odaklanan araştırmalar 

birbirinden farklı bulgular ortaya koymuştur. Bazı araştırmalarda kız öğrencilerin 

siberzorbalık yapma100,101,102 veya siber zorbalığa maruz kalma103,104 oranlarının 

erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu ortaya konmuştur. Buna karşılık kız 

öğrencilerin hem daha çok siber zorbalık yaptığını hem de daha çok siber zorbalığa 

maruz kaldıklarını ortaya koyan araştırmalar105,106 da vardır. 

 

Kız öğrencilerin daha çok siber zorbalık yapma durumunun, siber zorbalığın 

ilişkisel zorbalık türü davranışları içermesinden kaynaklandığı ifade edilmiştir. 

İlişkisel zorbalık olgusu, birisi hakkında dedikodular veya olumsuz söylentiler 

yaymak, birini gruba veyahut da etkinliklere almamak, onu dışlamak gibi eylemler 

demek olmaktadır. Yapılan araştırmalarda107 kız öğrencilerin bu tür davranışları 

daha yoğun gerçekleştirdiği saptanmış bulunmaktadır. 

 

Yapılan araştırmalara paralel biçimde Ponsford (2007) kız öğrencilerin daha 

çok başkalarına ait sırları açıklama yoluyla, bireylere kendilerinin güvenilmez olduğu 

yönünde imalarda bulunarak, bireyler hakkında söylentiler çıkararak veyahut da 

bireylerin cinsel kimliğine ve kişiliğine saldırarak siber zorbalık ortaya koyduklarını 

saptamıştır108. Sonuç olarak siber zorbalığın cinsiyet ile ilişkisi konusunda net bir 

yorum yapmak henüz mümkün görünmemektedir. Araştırmaların farklı örneklemler 

üzerinde yapılmış olması, yöntemsel açıdan birbirinden farklılaşması, 

araştırmalarına temel aldıkları siber zorbalık tanımının ve türlerinin birbirinden farklı 

olması ve tarihsel değişiklikler, cinsiyet ile siber zorbalık ilişkisine dair farklı 
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bulguların elde edilmesine ve farklı sonuçlara ulaşılmasına yol açmıştır. Siber 

zorbalık ile cinsiyet ilişkisini etkileyen tarihsel değişikliklere örnek olarak sosyal 

paylaşım sitelerini kullanma oranının kızlarda erkeklerden daha fazla artmış olması 

verilebilir. Ayrıca değişik araştırmalardan elde edilen bulgular bize cinsiyet ile siber 

zorbalık arasındaki ilişkide başka değişkenlerin aracı rol oynayabileceği gerçeğini 

hatırlatmaktadır109. 

 

1.1.9.2. Yaş 

 

Türkiye’de bilişim ve iletişim teknolojileri en yoğun biçimde 16-24 yaş 

arasındaki bireylerce kullanılır. Araştırmalar akran zorbalığa katılımın ve akran 

zorbalığa maruz kalmanın yaşla birlikte azaldığını ortaya koymaktadır. Söz konusu 

zorbalığa maruz kalmanın yaşla birlikte azalması, öğrencilerin sosyal becerilerindeki 

artışa bağlanmaktadır. Buna karşılık bazı araştırmacılar da yaşla birlikte zorbalığın 

değil, zorbalığa maruz kalmaya ilişkin bildirim oranının azaldığını belirtmektedirler110. 

 

Siber zorbalık sergileme oranının ergenliğin başlangıcında düşük bir seyir 

izlediği saptanmıştır111. 14-15 yaşlarına doğru yükselişe geçtiği112 de ayrıca 

bildirilmektedir. Williams ve Guerra (2007) siber zorbalığın en çok 8. sınıfta 

görüldüğünü kaydetmişlerdir.  Hinduja ve Patchin (2010) ise siber zorbalığın en çok 

15 yaşında görüldüğünü saptamışlardır113. Ybarra ve Mitchell (2004) yaşça büyük 

olan ergenlerin siber zorba olma oranının yaşça küçük olan ergenlerden daha 

yüksek olduğunu saptamışlardır114. 

 

Mishna ve diğerleri (2012) yaş açısından siber zorbalık ile akran zorbalık 

arasındaki farklılığın, siber zorbalığın güç dinamikleri gibi türlü nitelikleri bakımından 

akran zorbalıktan farklılaşması olgularına bağlamışlardır. Bazı araştırmacılar115,116 

da akran zorbalık ile siber zorbalık arasındaki farklılığı iletişim araçlarına ulaşma 
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olanağının ve teknolojik yeterliliğin yaşla birlikte yükselmesi gerçeğine 

bağlamaktadır. Akran zorbalık ve siber zorbalığın yaş açısından farklılaşmasına dair 

alternatif bir yaklaşımı ise Khoury-Kassabri (2009) ortaya koymuştur117. Kassabri 

(2009) akran zorbalığın yaşla birlikte azalmasına karşın, siber zorbalık ve flörtte 

şiddet gibi okul dışında gerçekleşen saldırganlık türlerinin, yaşça büyük öğrencilerde 

daha yaygın ve geçerli olduğunu saptamıştır118. Siber zorbalık davranışına maruz 

kalma ile yaş arasında eğrisel bir ilişki bulunduğu ve siber zorbalığa en çok 13-15 

yaş arasındaki ergenlerin maruz kaldığı ifade edilmiştir. 

 

Sonuç olarak, siber zorbalığın, yaşla birlikte arttığı, ergenlik döneminde en 

yüksek seviyeye çıktığı ve ergenlik sonrasında da azalmakla birlikte yine de 

görülmeye devam ettiği ifade edilebilir. 

 

1.1.9.3. Sosyoekonomik Düzey 

 

Sosyoekonomik düzeyin (SED) siber zorbalık üzerinde dolaylı bir etkiyi 

barındırdığı bildirilmiştir. Syts (2004) sosyoekonomik düzey ile siber zorbalık 

arasında görülen dolaylı ilişkiye bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma sıklığının yol 

açtığını bulmuştur119. Diğer bir ifadeyle sosyoekonomik düzey arttıkça bilgi ve 

iletişim teknolojilerine ulaşım imkânı artar, çünkü bilgi ve iletişim teknolojilerine 

erişim maddi güç gerektirir. Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin artması ise siber 

zorbalık ve mağduriyet olasılığını en üst seviyeye çıkartmaktadır. Akbulut ve 

diğerlerine (2010) göre çoğunlukla yabancı web sitelerinde gezinmek yüksek 

sosyoekonomik düzeydeki bireyleri siber zorbalıkla karşı karşıya kalma durumuna 

düşürmektedir120. 

 

Topçu ve diğerleri (2008) ise gerçekleştirdikleri araştırmayla elde ettikleri 

bulgular yoluyla yukarıda sözü edilen araştırma sonuçlarına zıt biçimde 

sosyoekonomik düzeyin siber zorbalık olgusuna bir etkisinin bulunmadığını ortaya 

koymuşlardır121. 
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1.1.9.4. Akademik Başarı 

 

Siber zorbalık ve akademik başarı ilişkisini konu alan araştırmacılar siber 

zorbalık mağduru öğrenci not ortalamalarının siber zorba olan öğrenci not 

ortalamalarından daha iyi durumda olduğunu ortaya koymuşlardır. Mağdurların 

notları, zorbalara göre, daha yüksektir. Li (2006) siber zorbalığın akademik başarı 

tablosuna odaklı çalışmasında siber mağdur kişilerin %48’lik kısmının akademik 

anlamda başarı durumunun ortalama seviyeden fazla, %2’lik kısmının ise düşük bir 

görüntü veriyor olmasını saptamıştır122. 

 

Huang ve Chou (2010) yaptıkları araştırmayla siber zorbalık ile akademik 

başarı arasında bir ilişki olmadığını ortaya koymuşlardır. Bu çalışmalarında onlar 

katılımcıları öz-bildirime dayalı olarak akademik başarısı ortalamanın altında, 

ortalama ve ortalamanın üstünde olmak üzere üç gruba ayırmışlardır. Sonuçlar üç 

grubun da siber zorbalık deneyimi açısından birbirinden farklılaşmadığını 

göstermektedir. Bütün bu bulgular birlikte değerlendirilip yorumlandığındaysa siber 

zorbalık ile akademik’başarı arasındaki ilişkiyi derinlemesine konu alan başka 

araştırmalara gereksinim vardır sonucuna ulaşılmaktadır123. 

 

1.1.10. Siber Zorbalıkta Akranlarla İlişkili Nitelikler 

 

Ergenlik döneminde bireyin yaşamını etkileyen en önemli etmenlerin başında 

arkadaş ilişkileri vardır. Ergenlik dönemi aynı şekilde bireyin arkadaşlarıyla ilişkileri 

sayesinde sosyalleşmesini kapsar. Ergenliğe geçiş dönemi, bireyin yaşamında 

önemli değişiklikler demektir. Yaşanan fiziksel değişiklikler, aileden koparak 

akranlarına yönelme gibi durumlar bazı olumsuzlukları da birlikte taşır. Bu olumsuz 

olgulardan biri de zorbalığın yükselişidir. Bir başka söylemle; ergenin akranlarla olan 

ilişkileri, ergenlik döneminde yaşadığı psiko-sosyal ve fiziksel değişiklikler ‘zorbalık 

ve mağduriyet’ olguları açısından güçlü bir zemin oluşturmaktadır124. 

 

1.1.10.1. Baskınlık Teorisi 

 

Pellegrini (2002) geliştirdiği baskınlık teorisinde şunu ortaya koyar: Ortaokula 

geçişte öğrenci, akran ilişkilerini yeniden düzenleme gereksinimi duyar. Sözü edilen 
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bu dönemde zorbalık, öğrenci için, üyesi olunan yeni akran gruplarında baskınlığı 

ele geçirme adına kullanılan bir stratejidir. Sosyal baskınlık yaklaşımı açısından 

bakıldığında, bireyler dikey bir hiyerarşide sıralanırlar ve bu hiyerarşide yer alan 

pozisyonlar kaynaklara ulaşma bakımından farklı olanaklara sahip olurlar. Pellegrini 

ve Bartini (2001) 87 erkek öğrenciyle boylamsal araştırma gerçekleştirmiştir. Bu 

araştırmada ortaokul kademesinin başlangıcının ilk yılında saldırganlık ve baskınlık 

ihtiyacı arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. Bu araştırmacılara göre akran 

grubunda baskınlık elde etmek için öğrenci saldırganca davranmaktadır. Ancak aynı 

zamanda grupta kimin statüsünün yüksek olduğunun grup üyelerince anlaşılıp 

kabulü sonucunda saldırganca davranışlarda azalma olmaktadır. Sonuç olarak, 

baskınlık teorisine göre zorbalık, akran grubunda baskınlığı ele geçirme ve onu 

devam ettirme ihtiyaçlarını karşılayan bir araçtır125. 

 

1.1.10.2. Çekicilik Teorisi 

 

Çekicilik teorisi açısından bakıldığında, ergenler ebeveynlerinden bağımsız 

olmaya çalışır. Bu hedeflerini de bağımsızlığın göstergesi sayılabilecek davranışları 

(örneğin saldırganlık) daha yoğun, uysal davranışları (örneğin olumlu sosyal 

davranış) ise daha nadir gösteren akranlarıyla ilişki yoluyla yaparlar.  Bukowski ve 

diğerleri (2000) ergenlerle yaptıkları ve katılımcılardan akranlarını oylamaları 

istedikleri araştırmaları sonucunda şunu saptamışlardır: Ortaokul boyunca kız ve 

erkek öğrencilerin saldırgan akranlarını çekici bulma düzeyi artmaktadır. Buna 

karşılık, sınıf kurallarına uyumlu akranlarını çekici bulma düzeyleri ise azalmaktadır. 

Bu bulgular çekicilik teorisini destekler niteliktedir126. 

 

1.1.10.3. Homofobi Teorisi 

 

Homophily; akran grupları, cinsiyet, etnik köken veya çeşitli davranışsal 

özellikler (suç işleme, akademik yoğunlaşma gibi) bakımından benzer özellikleri 

paylaşan üyelerden oluşur. Bu hipoteze göre ergenler, kendileri gibi saldırgan 

davranışlar sergileyen akranlarıyla birlikte olurlar127.  Bu bakış açısı bağlamında 
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ergenler kendileri gibi saldırgan davranan bireylerle ilişki kurmakla yetinmeyip aynı 

zamanda birbirlerini sürekli biçimlendirirler. 

 

Espelage ve diğerleri (2003) sözel saldırganlığın incelendiği araştırma 

sonuçlarına göre, akran gruplarında ortaya çıkan sözel saldırganlık düzeyi, 

katılımcıların başlangıçta gösterdiği sözel saldırganlık düzeyi kontrol edilse bile 

ergenlerin bir yıl içinde gösterdiği sözel saldırganlığı yordamaktadır. Espelage ve 

diğerlerinin (2003) sözü edilen araştırmadan elde ettikleri bulgulara göre bu durum 

hem kız hem de erkek öğrenciler için geçerli olmaktadır. Araştırma aynı zamanda 

öğrencilerin zorbalık olaylarında benzer roller üstlenen bireylerle arkadaşlık kurma 

eğilimi içinde olduklarını saptamıştır. Espelage ve diğerlerinin (2003) araştırmasında 

önemli bir başka nokta da şudur: Zorba bireylerle arkadaş olan, ancak zorbaca 

davranışlar sergilemeyen bireyler, zaman içinde zorbalık yapmaya başlarlar. Bu da 

eğitimciler açısından uyarı niteliğinde olan bir olgudur128. 

 

Salmivalli, Lappalainen ve Lagerspetz (1998) yaptıkları çalışmayla bireylerin 

davranışlarının, içinde bulunduğu akran grubu davranışlarından önemli ölçüde 

etkilendiğini saptamışlardır. Salmivalli ve diğerlerinin (1998) söz konusu 

araştırmalarından elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin büyük çoğunluğu akranları 

gibi davranır. Öğrencilerin yaşı arttıkça, akran grubunun davranışlar üzerindeki 

etkisinin de arttığı gözlenmiştir. Araştırmada kızların, akran grubunun etkilerine 

erkeklerden daha açık oldukları da saptanmıştır. Sonuç olarak bu kuram ergenliğe 

geçişte bazı öğrencilerin saldırganca davranış ve tutumlarındaki yükselmenin akran 

grubu üyeliğiyle açıklanabileceğini vurgulanmıştır129. 

 

1.1.11. Siber Zorbalığın Nedenleri 

 

Siber zorbalık konusunda gerçekleştirilen araştırmalar dikkate alındığında 

zorbalığın birçok nedene bağlı olduğu görülür. Araştırmacılar bu nedenleri içsel ve 

dışsal sebepler olmak üzere iki genel başlıkta sıralamışlardır. 
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1.1.11.1. İçsel Nedenler 

 

Yapılan araştırmalar, bireylerin cinsiyete göre siber zorbalıkta bulunma 

düzeylerinin farklılaştığını ortaya koymuştur. Birçok araştırmada şu bulgular 

saptanmıştır: İnternet ortamda erkekler, kızlara oranla daha fazla siber zorbalık 

davranışında bulunur130,131. 

 

Ergenlikte bilişsel, sosyal ve duygusal anlamda birçok ani değişim yaşayan 

çocukların, muhakeme yeteneği yeterli olmayabilir. Diğer söylemle henüz 

muhakeme ve kontrollerini gerçekleştirme ve mantıklı karar verebilme olgunluğuna 

ulaşmamış durumdadırlar132. 

 

1.1.11.2. Dışsal Nedenler 

 

Dışsal nedenler kategorisinde söz edilenler, kişinin siber zorbalık yaşamasına 

sebebiyet veren aile ya da arkadaş çevresinden kaynaklanan nedenlerdir. 

 

1.1.11.2.1. Aileden Kaynaklı Nedenler 

 

Siber zorbalık yapan öğrencilerin davranışlarının altında şu ailevi nedenler 

saptanmıştır: Ailede örnek oluşturacak zorba davranışların görülmesi, bilgisayarda 

geçirdiği zamanın kontrol edilmemesi ve aynı şekilde siber ortamda 

sınırlandırmaların yapılmaması, ebeveynlerin aşırı hoşgörülü olup çocuklarını 

serbest bırakmaları, aile ilişkilerinde sıcaklık bulunmaması, çocuğun ebeveynlerine 

herhangi bir bağlılık hissetmemesi, çocuğun ebeveynleriyle çatışma yaşaması ve 

onlarla yeterli iletişim gerçekleştirememesi133. 

 

1.1.11.2.2.Siber Zorbalığın’Doğasından’Kaynaklı Nedenler 

 

Zorbanın kendini kolaylıkla gizleyebilmesi, internet ortamında zorbalık 

yapılmasını daha cezbedici duruma getirmektedir. Çünkü zorbanın yakalanma 

olasılığını az olmakla birlikte zorbalık yapan kişi kendini güvende hissetmektedir. 

Zorbalığın teknolojik araçlarla gerçekleştirilmesi, siber zorbanın mağdurla 
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karşılaşmamasını sağladığından, yaptığı zorbalığın mağdur üzerindeki somut 

sonuçları ve psikolojik zararı o anda görememektedir134. 

 

1.1.12. Siber Zorbalığın Tesirleri 

 

Siber zorbalık, alışılagelmiş zorbalıkla kıyaslandığında, daha çok kişi 

tarafından görülebilmektedir; bu durum da onun alışılagelmiş zorbalıktan daha 

zararlı sonuçlar doğurmaktadır135. Çocuklar ile gençlere yönelik zorbaca davranışlar 

yetişkinlerce yapıldığında daha tehlikeli veya daha riskli sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır136. Psikolojik olarak en rahatsız ve en olumsuz bulunan siber zorbalık 

türlerinin şunlar olduğu saptanmıştır: Şifrenin kırılıp kişisel sayfalara girilmesi ve bu 

şekilde kişisel verilerin ele geçirilerek internette paylaşılması ayrıca siber alanda 

haklarında dedikodu çıkarılması137. Siber zorbalık mağdurlarında gözlemlenen en 

tehlikeli sonuç ise intihar düşüncesidir. İntihar düşüncesi, siber zorbalık 

davranışlarına uğrayan mağdurlarda, akran zorbalığı davranışlarına uğrayan 

mağdurlara oranla daha yüksek bulunmuştur138.  

 

Yapılan bir başka araştırmada siber zorbalık mağdurlarında savunmasızlık ve 

güçsüzlük duygusunun oluştuğu saptanmıştır. Bunlara ek olarak; agresif 

davranışlar, üzülme, güven endişesi, çeşitli bireysel problemlerin ortaya çıktığı 

saptanmıştır. Öğrencilerde zorbalığın tekrarlanacağına dair olumsuz düşünceler, 

okula devamlılık ve motive olma durumlarında sorunlar doğurabilmektedir. Bu durum 

da öğrencinin okul başarısını düşürmektedir139. Yapılan araştırmalar, siber 

mağdurlarda düşük özgüven ve özsaygının da görüldüğünü saptamıştır140.  

 

1.1.12.1. Siber Mağduriyete İlişkin Risk Unsurları 

 

Çeşitli davranışlar siber zorbalığa uğrama sıklığını artırmaktadır. Bu 

davranışlar şu şekilde sıralanabilir: İnternette düşük popülarite, düşük kişilik algısı, 

düşük aile ilgisi, yetişkin veye şiddet sayfalarına girme. Mağdurların internet 
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ortamında güvenle hareket edebilmesi için gerekli tedbirler konusunda bilgili 

olmadıkları, yaşadıklarını ebeveynlerine veya diğer yetişkinlere anlatmadıklarından 

mağdur olma durumlarının sürdüğü de saptanmıştır141.  

 

Sosyal yeterliliği düşük kimselerde siber zorbalık mağduru olma ihtimali daha 

yüksektir. Kişiler arası ilişkilerde, yakın arkadaş ve akran ilişkilerinde birtakım 

problemler yaşanmasının da siber mağduriyeti yordayan bir değişken olduğu 

saptanmıştır142,143,144. 

 

İnternet tabanlı sosyal etkinlikler gerçekleştirildiğinde bunlara katılan 

ergenlerin yaklaşık üçte ikisinin siber zorbalık mağduru olduğu saptanmıştır. Haftalık 

minimum dört saat erkek veya kız arkadaşıyla siber ortamda iletişime geçen 

bununla birlikte yine minimum haftalık dört saat siber ortamda sosyal iletişim 

amacıyla iletişime geçenlerin siber zorba mağduru olma ihtimalleri anlamlı derecede 

yüksek olarak saptanmıştır145. 

 

Siber zorbalık mağdurlarının aşağıdaki davranışları sıklıkla yaptığı 

saptanmıştır146: 

 Cinsel içerikli yaş sınırı konulmuş sitelerde gezmek,  

 İnternet ortamında karşılaştığı kimselerle yüz yüze görüşmek,  

 Farklı gruplara ilişkin intiharı ve sapkın davranışları özendiren siteleri 

gezmek   

 Kaçak yazılımları, müzikleri ve diğer dosyaları indirerek paylaşmak.  

 

1.1.13. Siber Zorbalığın Yaygınlığı 

 

Siber zorbalığın yaygınlığı üzerine yapılan araştırmalar ortaya koymaktadır ki, 

siber zorbalık dünyadaki tüm ülkeler için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Aynı 

zamanda da siber zorbalığın yaygınlığı ile ilgili araştırma sonuçlarının bazen 

birbirinden oldukça farklılaşabildiği saptanmıştır. Bu durumun siber zorbalığın 
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tanımlanmasındaki farklılıklardan, araştırmanın yapıldığı örneklemin özelliklerinden 

ve araştırmada izlenen yöntemlerin farklılık göstermesinden kaynaklı olduğu 

belirtilmektedir147. Siber zorbalık olgusunun yaygınlığına ilişkin araştırma sonuçları 

şu şekilde özetlenmiştir: 

 

Li (2006) yaptığı araştırmada katılımcıların yaklaşık %15’inin siber zorbalık 

yaptığı, %25’inin siber zorbalığa maruz kaldığı ve %52’sinin siber zorbalığa maruz 

kalan birisinden haberdar olduğunu saptamıştır. Aynı zamanda siber zorbaların 

yaklaşık yarısının önceden siber zorbalığa maruz kaldıkları saptanmıştır. 

Araştırmada siber mağdurların %32’si siber zorbanın sınıf arkadaşı olduğunu, %11’i 

okul dışından birinin kendisine siber zorbalık yaptığını, %16’sı ise hem sınıf 

arkadaşlarının hem de okul dışındaki kişilerin kendisine siber zorbalık uyguladığını 

ve %41’i siber zorbanın kim olduğunu bilmediğini ifade etmiştir148. 

 

Kowalski ve Limber (2007) araştırmalarında siber zorba, mağdur ve siber 

zorba/mağdurların oranlarını sırasıyla %4, %11 ve %7 olarak bulmuşlardır. 

Katılımcıların %78’i ise hiçbir şekilde biçimde siber zorbalığa karışmadığını ifade 

etmiştir.  Araştırmayla siber zorbalık maksatlı en çok tercih edilen yolun anlık 

mesajlaşma olduğu, bunu da sırasıyla sohbet odaları ve e-postaların izlediği 

saptanmıştır. Araştırmada siber mağdurlar ve zorba/mağdurlar, kendilerine en çok 

okul arkadaşlarının siber zorbalık yaptığını bildirmişlerdir. Daha sonra da bunu 

yabancıların izlediği ifade edilmiştir. Aynı araştırmada siber mağdurların %12’si ve 

siber zorba/mağdurların %16’sı kendi kardeşlerince siber zorbalığa maruz 

bırakıldıklarını bildirmişlerdir. Araştırmada siber mağdurların ve siber 

zorba/mağdurların %48’inin, siber zorbanın kim olduğunu bilmedikleri saptanmıştır.  

Araştırma bulgularına göre; siber zorbalar, zorbalık uygulama adına, sırasıyla, aynı 

okulda okudukları kimseleri, arkadaşlarını ve yabancıları seçmektedirler. Bu 

araştırma ortaya koymuştur ki sınıf düzeyinin arttıkça siber zorba olma olasılığı da 

yükselmektedir149. 

 

Ortega ve diğerleri (2012) araştırmalarında zorbalık davranışlarını doğrudan 

zorbalık, dolaylı zorbalık, cep telefonu zorbalığı ve internet zorbalığı olarak dört 

kategoride incelemişlerdir. İtalya, İspanya ve İngiltere’den 5862 katılımcıyla 

yürütülen araştırmada katılımcıların %60,2’sinin yalnızca bir, %28’inin iki, %8,6’sının  
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üç ve %3, 2’sinin dört kategorideki zorbalık davranışlarına konu olduğu saptanmıştır.  

Araştırmanın sonuçlarına göre cep telefonu zorbalığı en az İspanya’da, en fazla 

İtalya’da görülmektedir. İnternet zorbalığı ise en fazla İspanya’da yaşanmaktadır150. 

 

Mishna ve diğerleri (2012) yaptıkları araştırmada; katılımcıların %23,8’inin 

siber zorbalığa maruz kaldığı, %8’inin siber zorbalık yaptığı ve %25,7’sinin hem 

siber zorbalık yaptığı hem de siber zorbalığa maruz kaldığını saptamışlardır. Ayrıca 

bu araştırmada kızların erkeklere oranla siber zorbalık yaptıkları, kızların ise daha’ 

çok siber’ zorbalığa maruz kaldıkları saptanmıştır. Aynı araştırmada siber zorbalığa 

maruz kalma oranının yaşla birlikte düştüğü saptanmış, ancak siber zorba ve siber 

zorba/mağdur olma oranlarının yaşça büyük olan ergenlerde daha fazla olduğu 

saptanmıştır151. 

 

Çelik ve diğerleri (2012) yaptıkları araştırmada şunları saptamışlardır: Siber 

zorbalık yapan bireylerin %94,8’i düşük düzeyde, %5,2’si ise yüksek düzeyde siber 

zorbalık yaptıklarını düşünmektedir. Öte taraftan siber mağdurların %93’ü 

mağduriyetlerinin düşük düzeyde, %7’si ise yüksek düzeyde olduğunu ifade 

etmişlerdir152. Serin (2012) ise ilköğretim öğrencilerinin %9’unun siber zorbalık 

yaptığını, %12’sinin siber mağdur olduğunu ve %5’inin ise hem siber zorba hem 

siber mağdur olduklarını saptamıştır153. 

 

1.1.14. Ergenlik Döneminde Ebeveyn İlişkisi ve Siber Zorbalık 

 

Farklı kültürler ve ırklarda da ergenin ailesiyle ilişkilerinin ve ailenin ergene 

karşı olan tutum ve davranışlarının, ergenin davranışları ve gelişimi anlamında 

dolaylı ve doğrudan etkili olduğu gözlemlenmektedir154.  

 

Kişi için bu hassas dönemde ergenin etrafındaki risk faktörleri çoktur. 

Bunlardan biri de siber dünyadır. Ergenin ebeveynleriyle ilişkisi, kurduğu iletişim ve 
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ailenin ergeni izlemesi ve bu anlamda önlemler alıyor olması ergeni risk almaya 

karşı, dolayısıyla siber dünyanın olumsuz etkilerine karşı koruyucu olmaktadır. 

Ergenin ebeveynleriyle yetersiz duygusal bağlar kurması, siber zorbalık ve siber 

mağduriyet bağlamında arttırıcı etkiye sahip olduğu saptanmıştır155. 

 

Siber mağduriyet hallerinde ergenlerin yardım isteme odaklı tercihleri 

konusundaki araştırmalara bakıldığında şu hususların saptandığı görülür: Ayas ve 

Horzum (2012)156, siber mağdurların büyük çoğunluğunun bu durumlarını kimseye 

söylemediğini, çok az bir kısmının aile ve öğretmenleriyle bunu konuştuğunu; 

Patchin ve Hinduja (2006)157, siber mağdurların %19,5’inin bu durumu ebeveyni ile 

konuştuğunu; Dehue vd. (2008)158, siber zorbaların %4,8’inin, siber mağdurların 

%11,8’inin ailesinin bu durumlarından haberdar olduğunu saptamışlardır. 

 

Ergenler yaşadıkları siber mağdur olmayı aileleriyle konuşmaktan 

kaçınmaktadır. Çünkü bu durumu onlarla paylaşırsa, çevrim içi iletişimlerinin 

engelleneceğinden ve internetin yasaklanacağından çekinmektedirler159. 

 

Siber mağdurların, bu mağduriyetlerini yetişkinlerle konuşmama nedeni olarak, 

yetişkinlerin siber zorbalığı engelleme hususunda bir şey yapabileceklerine dair 

inançlarının olmamasını da belirtilmişlerdir160.  

 

Ebeveyn desteği ile siber zorbalık davranışı arasındaki ilişkiye odaklı olarak 

gerçekleştirilen araştırmalarda; Wang vd. (2009), ebeveyn desteğinin artması 

halinde tüm zorbalık türlerinin azaldığını saptamışlardır. Arkadaş sayısı ile fiziksel, 

sözel ve ilişkisel zorbalık türleri arasında pozitif ilişki olduğu da belirlenmiştir. 

Mağdur olma durumu ile negatif ilişki olduğunu, siber zorbalığın ise arkadaş sayısı 

ile ilişkili olmadığını saptamışlardır161. Fanti, Demetriou ve Hawa (2014); tek 
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ebeveynli ailelerde, arkadaş desteği düşük olsa bile, aile desteği yüksek olduğu için 

siber mağduriyetin düştüğünü saptamışlardır162. 

 

Eroğlu ve Peker (2011), aileden gelen sosyal desteğin yüksek düzeyde olması 

halinde siber mağduriyetin azaldığını, siber mağduriyetin azalması halinde de 

arkadaştan algılanan sosyal desteğin arttığını saptamışlardır163. Hinduja ve Patchin 

(2013), arkadaşsız zorba öğrencilerde yetişkin yaptırım olasılığının çok düşük veya 

çok yüksek olması durumunda siber zorbalığın arttığını, yetişkin yaptırım olasılığının 

orta düzeyde olması durumunda siber zorbalığın düşük seviyede kaldığını 

saptamıştır164. Makri-Botsari ve Karagianni (2014), otoriter aileye sahip ergenlerin 

daha fazla siber zorbalık yaptığını saptamışlardır. Yine araştırmalarında yetkili aileye 

sahip ergenlerin ise daha fazla mağdur olma olgusu yaşadıklarını saptamışlardır165. 

 

Dilmaç ve Aydoğan (2010), yanlış ebeveyn tutumlarının siber zararlara yol 

açtığını saptamışlar ve baskıcı ile otoriter ebeveyn tutumlarının siber zorbalığın 

oluşmasında da rol oynadığı gerçeğini belirlemişlerdir166. 

 

1.1.15. Siber Zorbalığı Önleme 

 

Siber zorbalığı önleme adına öncelikle siber zorbalığa ilişkin olarak ele 

alınması gereken önemli konular vardır. Siber zorbalığı önlemek maksatlı 

gerçekleştirilen çalışmalarda öncelikle şu konular gözden geçirilip ele alınmalıdır167: 

 Teknolojinin öğrencinin eylemlerindeki yerini ve siber zorbalığın hangi 

yollarla yapıldığını belirlemek,  

 Siber zorbalık yoluyla oluşabilecek tehlikeleri bilmek,  

 Siber zorbalığın tam olarak failinin bilinemeyeceğini anlamak,  

 Öğrencilerin siber mağdur olmaları halinde internet veya bilgi 

teknolojilerini kullanımlarının ebeveynlerince kısıtlanacağı endişesi ile bunu 

anlatmaktan çekindiklerinin farkında olunması.  
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Konular belirlendikten sonra hazırlanacak önleme ve müdahale 

programlarında üzerinde durulacak konular şunlar olmalıdır168: 

 Kendini güvende hissetmesinin birey için insani bir hak olduğunun 

bilinmesi,  

 Siber zorbalık olgusunun niteliğinin açıklanması,  

 Siber zorbalık mağduru olmuş bireylerin düşünceleri ve üzerindeki etkileri,  

 Siber zorbalığın hukuki yaptırımlarının neler olduğu,  

 Siber zorbalığa karşı durulma sebepleri ve onunla neden mücadele 

edilmesi gerektiğinin anlatılması,  

 Siber zorbalığa şahit olunması halinde hemen yapılacaklar,  

 Bilgi güvenliğini hiç ihmal etmemek gerektiği ve kişisel bilgilerin 

paylaşımından kaçınılması gerektiği,  

 İnternet ve siber ortamlarda güvenliğe dikkat edilmesi gerektiği ve bu 

anlamda davranış kurallarının neler olması gerektiği,  

 İnternet veya bilgi teknolojilerinin kullanımının bazı sorumlulukları 

gerektirdiği ve bunların kullanılmasının başkalarına saygıyı gerektirdiği. 

 

Gençler ve çocukların siber zorbalığa maruz kalmalarını engellemek için 

alınabilecek önlemlerden biri, zorbaca bir davranışla karşılaştıklarında hemen bir 

yetişkine anlatmalarını sağlamak olmalıdır. Siber zorbalığa maruz kalan çocuklar ve 

gençler, yaşadıkları mağduriyeti ya sadece arkadaşlarına anlatırlar veya kimseye 

anlatmazlar. Bu nedenlerle öncelikle aileler, öğretmenler ve okul yöneticileri böyle 

bir sorun ve durumun farkında olamamaktadır. Bu durumda siber şiddete maruz 

kalmayı önlemede en iyi ve ideal yol, birincil olarak rahatsız edici davranışı 

engelleyen dijital önlemleri almak ve ikinci olarak da böyle bir durum ortaya 

çıktığında bunu bir yetişkine bildirmektir169. 

 

Siber zorbalıkla mücadelede teknoloji kullanımı konusunda çeşitli önlemler 

alınmalıdır. Bu konularda farkındalık oluşturmak için yeni yollar geliştirilmelidir. Bu 

bağlamda şunlar önemlidir: Medya okuryazarlığının gençler arasında 

yaygınlaşmasının gerçekleştirilmesi, siber zorbalara verilecek olan cezaların hukuki 

eksikliklerinin giderilmesi, güvenli internet kullanımının temini, gerekli ve yeterli 

kuralların oluşturulması ve denetleme kurumlarının kurulması. Bunlara ek olarak 

ailelerin, gençlerin, eğitimcilerin bu konularda etkili eğitimler alması temin edilmelidir.  
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Akran zorbalıkla mücadelede devreye konulan etkili bazı tedbirler, siber 

zorbalıkla mücadelede de kullanılabilir. Okulda meydana getirilen etkili ve bağımsız 

bir ortam ve öğrenciler arasında kurulup geliştirilecek bir yardım sistemi öğrencilerin 

zorbalık karşısında pasif olarak kalmasını önleyecek ya da azaltacaktır. Bu tür bir 

oluşumun zorbalık karşısındaki empatik ve bilişsel düzeyi yükselttiği ve öğrenciler 

arasında mağdur sayısını azalttığı saptanmıştır. Böyle bir davranışın özellikle 

öğrencilerin siber zorbalık karşısında seyirci olarak kalma oranının düşürülmesi, bu 

sorunla mücadele açısından önemlidir. Siber zorbalığın ve saldırganlığın azaltılması 

amacına hizmet için, akran desteği de önemli olabilir. İnternet ve bilgi teknolojilerinin 

kullanımında kendi içinde birtakım kurallar koyan ailelerde çocukların siber mağdur 

olma oranları düşüktür170. 

 

Yapılan bir araştırma bulgusuna göre; siber zorbaca davranışlarda 

bulunduğunu söyleyen ergenlerin oranı %17,3 iken, ailelerin ancak %4,8’nin bu tip 

davranışların farkında oldukları saptanmıştır. Ayrıca siber zorbalığa maruz kaldığını 

belirtenlerin oranı %22,9 iken, ailelerin ancak %11,8’i bunu bildikleri saptanmıştır171. 

 

Siber zorbalığın tanımlanması ve önlenmesi konusunda ailelerin dikkat etmesi 

gereken baız noktalar şu şekilde sıralanmıştır172:  

 Kişiler arası iletişimde kullanılan tüm kuralları siber ortamlar ve cep 

telefonu ile iletişimde de kullanmak;  

 Okulun bilgi teknolojilerinin güvenli kullanımını öğreten ve bunu 

gerçekleştiren eğitimi programı bulunduğundan emin olmak;  

 İnternetin ve teknolojinin uygun kullanımı hakkında gençleri eğitmek; 

özellikle teknolojinin yanlış ve kötü maksatlı kullanımının hangi problemlere yol 

açabileceğini vurgulamak, 

 Bilgi teknolojilerinin uygun kullanımında model olmak: Çocukların yanında 

kişiler hakkında şaka ve taciz ifade eden çevrimiçi davranışlarda bulunmamak,  

 Çocuk ve gençlerin siber dünyadaki davranışlarını izlemek; bu tür bir 

izleme çocuklardan ve gençlerden bilgi almak, çevrimiçi davranışlarının neler olduğu 

hakkında konuşmak şeklinde olabileceği gibi bazı izleme ve güvenlik programları 

aracılığıyla da olabilir. Çocukların ve gençlerin internette neler yaptığını denetlemek 

adına bazı filtreleme ve kayıt programları kullanılabilir.  
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 Çocukların teknolojiyi kullanırken yaptıkları davranışlara dikkat edilmelidir. 

Örneğin, çocuk siber araçları kullanırken bazı çekingen haller veya bazı takıntılar 

göstermeye başlamışsa siber zorbalık mağduru olmuş olabilir şeklinde 

değerlendirmelidir.   

 Başkalarına saygılı olma, insani değerleri bilme gibi değerler eğitimi çocuk 

ve gençlere verilmelidir. 

 Çocuklarla iletişim ortamı oluşturmalı ve onları iletişime teşvik edici 

olunmalıdır. Yetişkin deneyimlerine ihtiyaç duydukları an, soru sormaya istekli hale 

gelmeleri böylece sağlanmış olur. Araştırmalar öğrencilerin çevrimiçi ortamlarda 

diğer insanlarla olan etkileşimlerin kendileriyle konuşulmasının değerli ve isabetli bir 

tutum olduğunu göstermiştir.  

 

1.2. AKRAN ZORBALIĞI 

 

1.2.1. Akran Zorbalığı Kavramı 

 

Pişkin (2002)'e göre akran zorbalığı; bir ya da birden çok öğrencinin, daha 

güçsüz öğrencileri, bilinçli ve süregelen bir biçimde rahatsız etmeleriyle neticelenen 

ve mağdurun kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türüdür173. 

 

Akran zorbalığı, aynı yaş veya denk kişiler arasında, zorbanın mağdura göre 

herhangi bir anlamda daha güçlü olduğu ve olumsuz davranışın süreklilik gösterdiği 

bir durumdur174. 

 

Smith ve Sharp (1994) zorbalığı; bir öğrencinin kendine mağdur olarak seçtiği 

başka bir öğrenciye hoş olmayan sözler söylemesi, itmesi, tekme atması, tehdit 

etmesi, bir yere kapatması ve onunla asla konuşmaması gibi davranışlar olarak 

tanımlamaktadır. Zorbaca davranışlar alay etme, tehdit etme, hakaret etme, isim 

takma gibi sözel yoldan; itme, vurma, tekme atma, sıkıştırma gibi fiziksel yoldan ya 

da gruptan dışlama, hakkında dedikodu çıkarma gibi ilişkisel yönden yapılan 

davranışlar olabilir175. 
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Berger (2007)'de arkadaş gruplarında dostça şaka yapmanın zorbalık olarak 

değerlendirilmediğini, kırıcı ve kötü niyetli davranışların ise zorbalık olarak kabul 

edildiğini belirtmektedir176. 

 

1.2.2. Akran Zorbalığının Önemi 

 

Zorbalık bütün insanları;  yaşına, cinsiyetine, etnik kökenine, dini inançlarına 

 veya sosyoekonomik durumuna bağlı olmadan, bulundukları her ortamda yaygın 

olarak görülebilen bir sorun durumundadır. Zorbaca olduğu kabul edilen davranışlar 

kız ve erkeklerde farklı niteliklerdedir. Kendi ailesinden şiddet gören çocuklarda 

 zorbalığa maruz kalma ve zorbalıkla bulunma oranlarının yüksek olduğu saptanmış 

durumdadır. Öğrenciler bağlamında da stres yaşamanın zorbalık süreçlerini 

katılımları fazlalaştırdığı saptanmıştır177. 

 

 Zorbalık davranışlarından yalnızca zorbalığa maruz kalan kimseler zarar 

görmez, aynı zamanda zorbalar da zarar görür. Zorbalık eylemlerini alışkanlık haline 

getirmiş öğrencilerin bu eylemleri, yalnızca okul yılları ile de sınırlı kalmaz. 

Öğrencilerin yaşamış olduğu akran baskıları arttığı müddetçe okul başarılarının 

düştüğü gözlemlenmiştir. Zorbalığa çok fazla maruz kalan çocukların benlik 

saygıları, daha az maruz kalanlara göre önemli ölçüde düşük, depresyon ve kaygı 

belirtileri ise yüksek olarak saptanmıştır178. 

 

1.2.3. Akran Zorbalığı Türleri 

 

Zorbalık çeşitleri dörde ayrılarak incelenmektedir179: 

1.    Bedensel zorbalık: Muhatabını yumruklama, saç çekme, bıçakla saldırma, 

itme, tekme atma ya da korkutma gibi  her çeşit fiziksel saldırı bu gruba girmektedir.  

2.    Sözel zorbalık: Karşı tarafı oluşturan kişilere at takma, söylenti, alay etme, 

çirkin takılmalar, sözel kötü şaka, hakkında kötü şeyler yazma, tehdit etme gibi sözel 

şiddet bu gruba girmektedir.  

3.    Duygusal zorbalık: Gruptan dışlanma, aşağılama, kişisel eşyalarına zarar 

verme, ayrımcılık, parasını zorla alma şeklindeki davranışlar bu gruba girmektedir.  
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4.    Cinsel zorbalık: Sarkıntılık, cinsellik barındıran sözler sarfetme, fiziksel 

taciz gibi davranışlar bu gruba girmektedir.  

 

Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu üç tür zorbalığı ortaya çıkarmaktadır: 

Fiziksel zorbalık, sosyal zorbalık ve sözel zorbalık. Bu üç tip zorbalıktan fiziksel ve 

sözel zorbalık türleri doğrudan zorbalık olarak adlandırılırken,  sosyal zorbalık ise 

indirekt zorbalık olarak tanımlanır.  Kişiler hakkında dedikodu yaymak, istediğini 

yapmadığı zaman mağduru arkadaşlığı bitirmekle tehdit etmek gibi hareketleri 

kapsayan indirekt zorbalık, diğer bir söylemle ilişkisel saldırganlık olarak da 

tanımlanır. 

 

1.2.4. Zorbalığının Ortaya Çıkış Biçimleri 

 

Zorbalığın ortaya çıkış biçimleri konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştiren 

araştırmacılar tarafından aşağıdaki şekillerde tanımlanmaktadır180,181: 

·         Dövme ve vurma, 

·         Tekme, tokat yumruk atma ve tırmalama, 

·         İtme, çekme ve dürtme, 

·         Korkutma ve tehdit, 

·         Dalga geçme, alay etme, kızdırma, sözel sataşma, tacizde bulunma  ve 

kızdırma, 

·         Kötü isim(ler) takma  ve yaralayıcı isimlerle çağırma, 

·        Mağdura veya ailesine hakaret etme, küçük düşürme ve küçük düşürücü 

sözler söyleme, 

·        Mağdura ilişkin olarak yalan-yanlış söylentiler çıkarma ve yayma, 

·        Sosyal izolasyon yaptırımı uygulama, 

·        Mağdura ilişkin olarak farklı mecralara çirkin sözler yazma, 

·        Mağdur kimseyi kasıtlı olarak grup dışına itme ve böylece onu yalnızlığa 

itip oyun veya diğer etkinliklere katmama, böylece onu izole etme, 

·        Kişiyi gruptan dışlayarak yalnızlığa terk etme, 

·        Kasıtlı olarak mağdurun eşyalarına zarar verme,  onları saklama, 

·        Kişiyi korkutarak eşya veya parasını alma yahut da almakla tehdit etme, 

·      Mağduru zihinsel  bakımdan gerilikle  itham edip onun kendisini kötü 

hissetmesine sebep olma, 
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·        Kişiyi sözlü ya da elle taciz etme,  ona sarkıntılık etme. 

 

1.2.5. Akran Zorbalığının Nedenleri 

 

Akran zorbalığının nedenleri bireysel nedenler, okula ilişkin nedenler ve ailevi 

nedenler olarak üç ana başlık altında toplanır. 

 

1.2.5.1. Bireysel nedenler 

 

Saldırganlar genel olarak  fiziksel bakımdan güçlüdürler; koordinasyonları 

yüksektir, spor ve bahçe oyunlarında başarılı, dayanıklı ve gözü pek, enerjik ve aktif 

kimselerdir. Mağdurlarından hem yaş hem bedence büyük olup fiziksel olarak çekici 

ve kaygı düzeyleri de düşüktür.  Saldırgan kişi; genel profil olarak serttir,   kendinden 

emindir, düşüncesizce hareket eder ve genellikle de tepkisel davranır182. Normal 

akranları ile mukayese edildiğinde daha agresif ve çabuk öfkelenen bir mizaca sahip 

oldukları görülür.  Çoğunlukla benlik saygısı normal veyahut normalin üstündedir ve 

saldırganlar, güce dayalı benlik algısına sahiptir183. 

 

Saldırgan tipler kendi mağdurlarının acı çekmesinden haz  duyarlar. Mağdurun 

o cezayı hak ettiği konusunda kesin hükümleri vardır. Aynı zamanda saldırgan 

kimselerin depresyon, intihar düşüncesi, psikiyatri problemleri, yeme bozuklukları, 

madde kullanımı, kavgacı davranış, suça karışma, zorba arkadaş, düşük akademik 

başarı, zayıf okul uyumları gibi dikkat çekici birtakım özellikleri bulunur184. 

 

1.2.5.2. Ailesel Nedenler 

 

Ailesini model alan ve onlarla özdeşim kuran ergen, sorun çözümünde fiziksel 

ceza, sözel/fiziksel saldırı ya da isim takma gibi yolların kullanıldığı ev ortamında 

yetişmişse, akranlarıyla olan ilişkilerinde bunu model alarak sorunlarının çözümünde 

söz konusu yöntemleri kullanabilir. 

 

Aile fertlerini model alıp onlarla işim kurmuş olan ergen sorun çözümleri 

konusunda fiziksel ceza, sözel / fiziksel saldırı veya isim takma gibi yöntemlerin 
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kullanıldığı ev ortamında büyümüş ise akranlarıyla olan ilişkilerinde bunları model 

olacak ve sorunların çözümü konusunda aynı yöntemleri kullanma yolunu 

seçebilecektir (Güvenir, 2004: 152). 

 

Ailenin ve özellikle de çocuğun bakımını üstlenmiş olan kişinin,  o çocuğun 

yaşamının ilk yılları içinde kendisine yöneltmiş oldukları yetersiz ilgi ve sevgi yoluyla 

 birleşmiş olan olumsuz tutumları, bakımını üstlenmiş olan kişi/kişilerin saldırgan 

davranışları izin verici  tutumlar ortaya koymuş olmaları, yine ailenin bu süreçte güç 

kullanıyor olması, çocuğun mizacının saldırgan davranışlar geliştirip ortaya 

koymasında rol oynamaktadır. 

 

Bir çocuğun kendi akranlarına, kardeşlerine ve yetişkinlere karşı göstermiş 

olduğu şiddet içeren davranışlarına kesin sınırlandırmalar getirilmeyip aksine izin 

verici bir tutum ortaya konması,  ona çok fazla özgürlüğün tanımış olması ve 

ergenlik çağında kendisine yetersiz ilgi ve sevgi gösterilmiş olması saldırgan 

davranışları artırmaktadır. Bu bakımdan bir çocuğun yetişmesi sırasında açık 

kurallar konulması ve birtakım sınırlamalar getirilmesi çok önemlidir185. 

 

1.2.5.3. Okula Ait Nedenler 

 

Okul müdürü,  müdür yardımcıları ve öğretmenlerin yetersiz olan denetimleri 

de okullardaki zorbalık eylemlerini artırmaktadır. Yine okuldaki toplumsal ortam 

dokusunun bütün öğrencilere karşı  eşit, sıcak ve kabul edici olmaması şiddet 

eylemlerini artırmaktadır. Okul ortamlarında,  oyun alanlarında, okul bahçelerinde ve 

okul yolunda yetersiz durumdaki denetimler akran istismarına ortam 

hazırlamaktadır186. 

 

1.2.6. Akran Zorbalığının Görülme Sıklığı 

          

Okullarda yaşanmakta olan zorbalık davranışlarının sıklığı hususunda sayısız 

araştırma yapılmıştır. Bu konuda yapılan çalışmaları öncü olan Olweus,  1983 

yılında, kendi geliştirmiş olduğu Zorba/Mağdur Anketi’ni 130.000 öğrenciye 

uygulamış ve sonuçları 85.000 öğrencinin bir biçimde zorbalığa karıştığını ortaya 

koymuştur. Bu çalışmaya göre ilkokul ve lise öğrencilerinin toplamda yaklaşık 

%9’unun mağdur, %7’sinin zorba ve %1,6’sının  hem mağdur hem zorba 
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durumunda olduğu bulgusu saptanmıştır. Olweus’un ölçme aracını, İngilizceye 

uyarlanması yoluyla, 13-15 yaş öğrencilerinin bulunduğu iki İngiliz okulunda 

uygulamasını yapan Yates ve Smith (1989), öğrencilerin %22’sinin geçen bir ay 

içinde en az bir defa, %10’unun ise haftada en az bir defa zorbaca davranışlara 

maruz kaldıklarını ortaya koymuşlardır. Shure 2000 yılında ABD’ de yaklaşık  olarak 

her yedi öğrenciden birinin, genel toplamdan yaklaşık 5 milyon öğrencinin ya zorba 

olduğunu ya da mağdur konumunda bulunduğunu ve öğrencilerin yaklaşık 2,1 

milyonunun da zorba olduklarını saptamıştır. Araştırmacı, 8-12 yaş çocuklarıyla 

yaptığı görüşme neticesinde, bu öğrencilerin okula ilişkin en önemli sorunlarının okul 

zorbalığı olduğu gerçeğini saptamıştır187. 

 

Fekkes, Pijpers ve Verloove-Vanhorick 2005 yılında Almanya’da bulunan 

okullarda yaptıkları araştırma sonucunda, 9-11 yaş çocuklarının %16’sından 

fazlasının düzenli olarak zorbalığa maruz kaldıklarını, %5,5’inin de düzenli olarak 

zorbalık davranışları gösterdiğini saptamıştır. Türkiye’de de akran zorbalığının 

görülme sıklığı ve bu konudaki genel ortalamalar yüksek çıkmaktadır188. Uludağlı ve 

Uçanok (2005); zorba ve mağdur konumunda, akran zorbalığı davranışları ile yüz 

yüze olan çocukların toplam oranının %23,3 gibi yüksek ve önemli bir yüzdeyi 

meydana getirdğini ifade etmişlerdir189.  

 

Kepenekçi ve Çınkır’ın 2001 yılında gerçekleştirdikleri bir araştırma ise 

öğrencilerin %44’ünün sözel, %30’unun fiziksel, %18’inin duygusal ve %9’unun 

cinsel zorbalığa hedef olduklarını ortaya koymuştur. 10-15 yaş arası 2641 öğrenci 

üzerinden gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise öğrencilerin %31’i sözel, %24’ü 

fiziksel, %21’i ilişkisel, %8’i cinsel zorbalığa en az bir defa maruz kaldıklarını ifade 

etmiştir190. Dölek (2002) tarafından 5, 7 ve 9. sınıflar bazında gerçekleştirilen  bir 

çalışmada akran zorbalığına yüksek oranda maruz kalan çocukların oranı %8,17 

olarak belirlenmiş olup zorba çocukların oranı da  kız öğrenciler için %2,56, erkek 

öğrenciler için %6,37 olarak saptanmıştır. Gültekin (2003) de, 11-16 yaş arası 
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çocuklar üzerinden gerçekleştirdiği araştırmasında akran zorbalığına maruz kalan 

çocukların oranının %13,9 olduğunu saptamıştır191. 

 

Araştırma bulgularına göre akran zorbalığı davranışı uygulama düzeyleri, 

akran zorbalığına hedef olma oranları kadar fazla görülmemektedir. Ayrıca hem 

akran zorbalığı davranışı sergileyen hem de benzer bir davranışın mağduru olan 

çocukların oranı, bunları tek yaşayan çocukların oranına göre daha az düzeyde 

çıkmaktadır. 

 

1.2.7. Akran Zorbalığı Yapan Öğrencilerin Özellikleri 

                      

1.2.7.1. Fiziksel Özellikleri 

 

Zorbaların genel fiziksel özelliklerini inceleme ve araştırma konusu yapan 

çalışmaların birçoğu, zorba tavır gösterenlerin fiziksel bakımdan mağdurlarına 

kıyasla daha güçlü, daha kilolu, daha uzun boylu olduklarını ortaya koymuştur. 

Lagerspetz, Bjorkqvist, Berts ve King (1982) zorbaca tutum ve davranışlar gösteren 

öğrencilerin, okulda bulunan öğretmenler tarafından fiziksel açıdan sınıftaki en güçlü 

öğrenciler olarak nitelendirildiğini ifade etmişlerdir192. Olweus (2003)193, Atlas ve 

Pepler (1998)194 ise, zorba konumunda bulunan kimselerin fiziksel bakımdan sadece 

mağdurlardan değil, aynı şekilde o ortamda bulunan kişilerin genel olarak 

birçoğundan daha güçlü, daha uzun boylu ve daha kilolu olduklarını saptamıştır. 

        

Duffy (2004) fiziksel bakımdan kendi etrafındaki kişilerden daha güçlü görünen 

zorbaların söz konusu üstünlüklerini bir avantaj olarak değerlendirerek özellikle 

kendilerinden boy ve kilo bakımından daha zayıf durumda olan öğrencileri mağdur 

olarak seçtiklerini ileri sürmüştür.  Zorbalığı tanımlayan birçok açıklamada zorbalık 

olgusunun özellikle zorba ve mağdur arasında belirgin durumdaki kesin bir güç 

dengesizliğine bağlı biçimde meydana çıktığını ileri sürmüşlerdir195. 
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Yukarıda sözü edilen çalışmaların ortaya koyduğu veri ve ilgili 

değerlendirmeler çerçevesinde, gerek zorbalığı tanımlamaya çalışan araştırmalar 

gerekse zorbaların fiziksel özelliklerini belirlemeyi hedefleyen çalışma sonuçları 

çerçevesinde, zorbaların hem kendi mağdurlarından ve hem de çevrelerinde 

bulunan birçok öğrenciden boy ve kilo bakımından daha üstün durumda oldukları ve 

bu üstünlüklerini de bu konuda bir araç olarak kullandıkları ifade edilebilir196. 

 

1.2.7.2. Kişisel Özellikleri 

          

Andreou (2001) zorbaların; öz saygı seviyelerinin, akademik başarılarının ve 

diğer kişiler tarafından kabul edilme düzeylerinin çok düşük olduklarını ifade 

etmiştir197. O’Moore ve Hillery (1989) de, zorbalık tutum ve davranışları gösteren 

bireylerin  öz saygılarının, zorbalık davranış ve tutumlarını göstermeyen bireylerin öz 

saygı seviyelerinden daha düşük durumda olduğunu, bir zorbaca davranışlarda 

bulunma sıklığı ile öz saygıdaki düşüklük arasında da olumlu yönde bir ilişkinin 

bulunduğunu ifade etmişlerdir198.  

 

Aşıcı ve Aslan (2010) zorba tutum ve davranışlar gösteren kimseleri, saldırgan 

davranışlar gösteren ve bu anlamda başkaları ile çatışmaya girmekten hoşlanan 

çocuklar olarak tanımlamışlardır199. Murray vd., (2012) ise zorbaları;  çabucak 

öfkelenen,  kurallara uymakta zorluk çeken ve şiddeti bir problem çözme yöntem ve 

aracı olarak değerlendiren çocuklar olarak tanımlamaktadır200. Öger vd., (2005) de  

zorbaların; kayda değer davranış problemleri gösteren, aynı zamanda şiddete 

uğramış ve ihmal edilmiş dışa dönük ve saldırgan karakterli tipler olduğunu ifade 

etmiştir201. Onun değerlendirmelerine göre zorbaların en dikkat çekici tarafı, 

mağdurlarının kendilerine yöneltilmiş olan saldırgan davranışları bir biçimde hak 

ettiklerini düşünmüş olmalarıdır.  

 

Araştırmalar, zorbaların aynı zamanda depresyona girme eğilimlerinin de 

oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar zorbaların 

aynı zamanda depresyona girme eğilimlerinin de çok yüksek seviyede olduğunu 
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göstermiştir. Rigby (2003) zorbalık sergileme ile intihar etme  eğilimi arasında 

anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu belirtmiştir;  ancak bu ilişkinin cinsiyetler açısından 

anlamlı farklılıklar gösterdiğini ve sadece erkeklerde görüldüğünü ifade etmiştir202. 

Seals ve Young (2003) ise zorbalar da bulunan depresyon düzeylerinin ve intihar 

etme eğitimlerinin zorbalığa karışmamış bireylere göre daha yüksek düzeyde 

olduğunu saptamışlardır203. 

 

1.2.7.3. Sosyal Özellikleri 

 

Zorbaların sosyal becerilerini belirlemeye yönelik araştırmalar arasında bazı 

araştırma bulguları açısından belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Yapılan bazı 

araştırma bulguları, zorbaların genel itibariyle sosyal becerilerinin düşük olduğunu 

göstermektedir. 

 

Zorbaların sosyal becerilerini saptamaya yönelik yapılan araştırmalarda, bazı 

bulgular arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Söz konusu araştırma bulguları 

zorbaların genel olarak sosyal becerilerinin düşük olduğu gerçeğini göstermiştir204. 

Ancak bazı araştırmalar da  zorbaların etraflarında bulunan diğer öğrencileri kendi 

hedefleri ve çıkarları doğrultusunda kullanma eğiliminde olduklarını ve dolayısıyla 

sosyal becerilerinin de sanıldığının aksine gelişmiş bulunduğunu göstermiştir205,206. 

 

Bjorkqvist vd. (1982) başka kimseleri kendi hedefleri ve çıkarları 

doğrultusunda kullanabilmenin çok etkili sosyal ilişkiler kurabilme becerisine ve bu 

yönde sosyal bir zekâya sahip olmayı   gerekli kıldığını ifade etmişlerdir207. 

Kaukianien vd. (1999) sosyal zekâ ile zorbalık türleri (fiziksel, sözel ve dolaylı 

zorbalık) arasında var olduğu öngörülen ilişkileri incelemişlerdir; sosyal zekânın 

dolaylı zorbalıkla pozitif yönde ilişkili olduğu gerçeğini saptamışlardır. Bu bulgu, 

kişiler arası ilişkilerin manipüle edilmesi gibi bir sosyal olguyu gerektirdiği için, 
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 dolaylı zorbalığın birtakım sosyal becerileri ön koşul olarak ortaya koyduğunu iddia 

eden araştırmacıları destekler durumdadır208. 

 

Kişiler arası ilişkilerde ortaya çıkan problemlerin çözümü bağlamında 

zorbaların, zorbalığa hiç karışmamış olan kimselere oranla, çok yetersiz durumda 

bulunduklarını ortaya koyan araştırma bulguları da söz konusudur.  Camodeca vd., 

(2002) kişiler arası çatışmada devreye koydukları çözüm yollarının belirlenmesi 

bağlamında gerçekleştirdikleri bir araştırmada; zorba kimselerin, çatışmayı çözme 

konusunda, zorbalığa hiç karışmamış bireylerden daha yetersiz durumda kaldıklarını 

ve çatışmayı çözmenin en iyi yolunun yine saldırganlık olduğunu düşündüklerini 

ortaya koymuştur209. 

          

1.2.7.4. Aile Özellikleri 

 

Zorbaların ailevi durum ve özelliklerini ortaya çıkarmaya yönelik bulgular ise; 

genel itibariyle aile yapısına, aile içi ilişkilere ve anne baba tutumlarına ilişkin 

problemlere odaklanmaktadır. Zorbaların ailelerinin profilini karakterize eden en 

temel özelliklerden birinin ve belki ilkinin ailenin disiplini egemen kılmak için 

kullandığı yöntemler olduğu  ifade edilmiştir210. 

 

Baldry ve Farrington (2000) zorbalık davranışı gösteren aile ve bireylerinin, 

aileleri zorbalığa hiç bulaşmamış ailelerden daha cezalandırıcı bir profil çizdiklerini 

ve fiziksel şiddete daha çok başvuran kimseler olup meydana koydukları otoriter 

anne baba rolünün  aile içi ilişkilere bütünüyle egemen olduğunu saptamışlardır211. 

 

Olweus (2003) ailelerin fiziki ceza, tehdit gibi güce dayalı disiplin yöntemlerini 

devreye koymasıyla, çocuklarının saldırgan davranışlar göstermesi arasında olumlu 

yönde bir ilişki bulunduğunu ifade etmiştir. Olweus (2003) ve Rigby (2003) de anne 

babaların ilgisiz tutum sergilemeleri ile çocuklarının zorbaca davranışlar sergilemesi 

arasında yine pozitif bir ilişkinin varlığına işaret etmektedirler212,213. 
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1.2.8. Akran Zorbalığına Maruz Kalan Öğrencilerin Özellikleri 

          

Mağdur, akran zorbalığı konusunda birtakım zorbaca davranışlara maruz 

kalan kişidir. Zorbalığın açıklanması ve önlenmesi hususunda mağdur öğrencilerin 

de zorba öğrenciler seviyesinde iyi bilinmesi gereklidir. Mağdurların da en 

karakteristik özelliği,  diğer öğrencilere nazaran daha kaygılı ve daha güvensiz 

oluşlarıdır.  Zorbalık mağduru olan bu öğrenciler genel olarak temkinli, duyarlı, içe 

dönük ve sessiz karakter özellikleri gösterir214. 

 

Besag, çalışmaları  yoluyla elde etmiş olduğu bulgular  çerçevesinde 

mağdurların ortak özelliklerini şu şekilde  açıklamıştır215: 

1.    Aile hayatları içinde mutludurlar ve aile üyeleriyle yakın ilişki  içinde 

bulunurlar. 

2.  Utangaçtırlar, içine kapanıktırlar, kaygılıdırlar, diğer insanlardan 

hoşlanmayan bir yapıları vardır ve iletişim becerileri de zayıftır. 

3.    Sosyal olarak duyarsız kimselerdir, objektif düşünceleri vardır, uyum 

yetenekleri zayıf  olup diğer insanlarla olan ilişkilerinde boyun eğici bir tutumları 

vardır.  

4.    Anksiyete bozuklukları, depresyon, uyku ve yeme bozuklukları ve öfke 

patlamaları gibi çeşitli davranış bozukluklarından şikâyetçi olurlar. 

5.    Aşağılık duygusu içindedirler ve öz saygıları düşük seviyededir; 

entelektüel yeteneklerinin yetersiz olduğunu ve kendilerinin de çekici olmadıklarını 

düşünmektedirler. 

6.    Zorbaca eylemlere maruz kaldıkları anlarda diğer insanların yardım 

etmelerini isteyip sağlamada başarısız olurlar ve sonuçta kendilerini çaresiz 

hissederler. 

7.    Belli bir süre sonra uğradıkları zorbalığı hak ettiklerine de inanmaya 

koyulurlar. 

8.    Tehdit edilmeye karşı duyarlı yapıdadırlar. 

 

Konu ile ilgili olarak yapılan birtakım araştırmalar sonucunda, aynı zamanda 

ailevi özelliklerin çocuğun akran zorbalığı sürecine dahil olması ve bu süreçte 

mağdur veya zorba olması konusunda da belirleyici olduğu saptanmıştır216. 
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 Çocuğu zorbalık sürecine dahil eden etmenlerden biri de ailelerin olumsuz 

çocuk yetiştirme stilleridir. Şirvanlı (2006) araştırmasında gerek kız gerekse erkek 

çocukların, ebeveynlerinin olumsuz çocuk yetiştirme stillerine ilişkin tutum ve 

davranışlarıyla karşı karşıya kaldıklarında ve olumsuz benlik imgesine sahip 

olduklarında, akran zorbalığına maruz kalma olasılıklarının arttığını vurgulamıştır217.  

 

Çocuğu zorbalık süreci içine iten etmenlerden biri de ailelerin çocuk yetiştirme 

konusundaki olumsuz stilleridir. Şirvanlı (2006) gerçekleştirdiği araştırmasında hem 

kız hem de erkek çocukların ebeveynlerinin olumsuz çocuk yetiştirme stillerine dair 

 davranışları ile karşı karşıya kaldıklarını zaman ve olumsuz benlik imajına sahip 

oldukları an, akran zorbalık mağduru olma olasılığının arttığını vurgulamıştır. 

Olweus mağdur konumunda olan erkeklerin anneleri ile iyi ilişkileri sahip olduklarını 

ifade etmiştir. Ayrıca zorba ve mağdur öğrencilerin ailelerinin; problem çözme, 

 iletişim,  roller, duygusal tepkiler verebilme, ilgi gösterme, davranış kontrolü ve 

genel fonksiyonlar bakımından olumlu özelliklere sahip öğrencilerden daha olumsuz 

algıladıkları yönünde bulgular saptanmıştır218. 

 

1.2.9. Akran Zorbalığına Karışmayanlar 

 

Coloroso (2003)219  bu grup içinde yer alan öğrencilerin, zorbaların birtakım 

olumsuz davranışlarına muhatap olmamış kimseler olmalarına rağmen yine de söz 

konusu zorbalıkların okullarında yaratmış olduğu olumsuz havadan etkilendiğini ileri 

sürmüştür. Benzer bir biçimde ABD Eğitim Bakanlığı, zorbalığa maruz kalmayan 

ancak “karışmayan-tanık olan” konumunda bulunanların aşağıda sıralanan 

sebeplerden ötürü zorbalıktan her an etkilenme olasılığının yüksek olduğunu 

belirtmiştir220: 

1. Mağdur öğrencilerle birlikte hareket etmeleri durumunda kendi statülerinin 

de düşeceği veya zorbaların kendilerini de bir düşmanın hedef olarak seçeceği 

korkusu, 

2. Zorba durumunda olan öğrencileri öğretmenlere, idarecilere vs anlatmaları 

halinde ispiyoncu veya dedikoducu  olarak damgalanacakları korkusu, 

3. Mağdur arkadaşlarına destek olamamanın doğurduğu suçluluk ve çaresizlik 

duygusu, 
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4. Kendilerini güvende hissetmemenin yol açtığı birtakım olumsuz duygular. 

 

 Özkan ve Çiftçi (2010) herhangi bir zorbalık olayına hiç bulaşmayan, ancak 

bu tür olayları gözlemlemiş olan öğrencilerin %53’ünün mağdur öğrencilere 

kendilerini nasıl hissettiklerini sorduğunu, %34’ünün ise bu durumumu mağdur 

öğrencinin ailesinin ve öğretmenlerine bildirdiğini,  %48’inin mağdur öğrenciye 

yardımcı olacağını düşündüğü fikirler üretmeye çabaladığını,  %25’inin ise zorbalığı 

engel olmaya çalıştığını ve %22’sinin de mağdur öğrencinin zorbalığın meydana 

geldiği ortamdan uzaklaşması konusunda kendisine yardımcı olduğunu saptamışlar. 

 Bu araştırma bulguları aynı zamanda zorbalığa karışmayan ancak ona tanık olan 

öğrencilerin, zorbalar tarafından taciz edilebileceğini ve yeni bir hedef olarak 

seçilebileceğini ortaya koymaktadır. Çünkü bu konumda bulunan öğrencilerin 

mağdura yardım ediyor görüntüsü vermeleri, zorbaların hoşuna giden bir durum 

olmamaktadır. Bütün bu sonuçlar dikkate alındığında zorbalığa tanık olan 

öğrencilerin de zorbalık olaylarından olumsuz yönde etkilendikleri ifade edilebilir221. 

 

Twemlow ve Fonagh (2005), zorbalık olaylarının meydana geliş sürecinde 

izleyici olarak adlandırılan öğrencilerin de kendi içlerinde farklı biçimlerde tasnif 

edilebileceğini ileri sürmüşler ve zorbalığa tanık olanların aşağıda açıklandığı gibi 

dört grupta incelenmesi gerektiğini iddia etmişlerdir.  Söz konusu gruplar 

şunlardır222: 

1.   Zorba izleyici: Kendisi yapmış olsa suçluluk duyacağı birtakım zorbaca 

davranışları yapmaları için başka öğrencileri cesaretlendirir. Özellikle de zayıf ve 

savunmasız  durumda olduğunu gözlemlediği bazı öğrencilere karşı zorbalık 

uygulamaları için, zorba olduğundan emin olduğu diğer öğrencileri teşvik eder. 

Sonuçta böyle bir durumda gerçekleştirilen zorbaca davranışın perde arkasında yer 

aldıklarından hiçbir sorumluluk hissetmezler, suçlulukla duymazlar. 

 

2.   Mağdur izleyici: Zorbaca davranışlara tanık olduğundan mağdur olma 

korkusu taşıyan izleyiciler olarak  tanımlanmaktadır. Bu tip öğrenciler her an 

zorbaların kendisini hedef alacağından ve kendisine de zorbalık uygulayacağından 

endişe eder ve  bu sebeple de mağdur öğrencilerden uzak durmaya ayrıca onlarla 

birlikte görünmemeye özen gösterip gayret sarf ederler.  

                                                
221
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3.   Kaçınan izleyici:  Bu kategori içinde yer alan öğrenciler genellikle 

gerçekleşen zorbalık olaylarına karşı birtakım önlemler almaya veya zorbaları 

cezalandırmaya çalışan okul yönetici ve öğretmenlerine bu tür eylemlerin 

gerçekleşmediğine dair bilgiler iletirler. Böyle bir davranış göstermelerinin  asıl 

nedeni ise kendilerinin muhbir olarak damgalanmasını önlemek istemeleridir.  Böyle 

bir tutum takınıp bununla ilgili bir tavır alışları, pozisyonlarının anlaşılması halinde 

kendilerinin zorbaların asıl hedefi haline gelme tehlikesi ile karşı karşıya kalacakları 

endişesini taşıyor olmalarındandır.  Tanık olmuş olan statüsü içinde yer alan 

öğrencilerin taşıdıkları en önemli kaygı, mağdur öğrencilere destek olabilmek 

amacıyla gerçekleştirecekleri herhangi bir eylem sonrasında zorbaların yeni hedefi 

durumuna geçmekten korkmuş olmalarıdır. Dolayısıyla karışmayan konumunda 

bulunan ve yeni bir düşman hedef haline  gelmekten endişe eden bu öğrenciler,  

mağdur öğrenciye yardım etmek isteseler bile, ortaya çıkan bu genel tabloya göre 

yardım eyleminden geri durmaktadır.  

 

4.   Kararsız izleyici:  Bu kategori, bir rolü benimsemeyip geçerli duruma göre 

farklı roller alabilen izleyicileri ifade etmektedir. Bu grupta yer alan öğrenciler, genel 

olarak ne yapacakları  hususunda kararsızlık yaşarlar. Mağdur öğrenciye yardımcı 

olma veya zorbalığa engel olma noktasında birtakım fikirler taşısalar bile gözleri 

önünde gerçekleşmiş olaylara karşı gösterdikleri tepkiler arasında birtakım belirgin 

tutarsızlıklar göze çarpar. 

 

1.2.10. Zorba Türleri 

 

Okullar bağlamında çok da yaygın bir problem durumunda olan zorbalık türleri, 

Coloroso (2003) tarafından  gerçekleştirilen bir çalışmada aşağıda verildiği şekliyle 

yedi grup halinde ele alınmıştır223. 

                      

1.2.10.1. Kendinden Emin Zorba 

          

Kendinden emin durumunda olan zorbaların benlik saygıları yüksek ve buna 

karşılık empati becerileri düşüktür. Bu zorbalar, zorbaca davranışlarının mağdurda 

yol açtığı olumsuz sonuçları tam olarak analiz etmekten ve anlamaktan  oldukça 

yoksundur. Aynı zamanda yaptıkları zorbaca davranışları gizleme konusunda çok 

başarılı olduklarından Sullivan, Cleary ve Sullivan (2004) tarafından “zeki zorbalar” 

olarak tanımlanmışlardır. Kendinden emin olan zorbalar saldırganca tutumlarını çok 
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iyi bir şekilde kamufle ettiklerinden veya onları iyi maskeleyebildiklerinden 

çevrelerinde bulunan kimseler tarafından zorba olarak düşünülmez ve 

değerlendirilmezler224. 

        

1.2.10.2. Tedbirli Zorba 

 

Tedbirli zorba olarak adlandırılan kişilerin çok rahat davrandıkları ve 

akranlarından kopuk olarak gezdikleri gözlemlenmiştir.  Bu kategoride yer alan 

zorbalar, kendilerini durduracak veya engel olacak kimsenin bulunmadığını 

ortamlarda zorbalık yapmaktadırlar. Yetişkinlerin bulunduğu ortamlarda ise,  gerçek 

niyetlerinin tam karşıtını içeren birtakım tutum ve davranışlar göstermektedirler. 

Tedbirli zorbaların ayrıca çok kinci oldukları, buna karşılık her zaman soğukkanlı 

biçimde davranabilir oluşlarından, mağdurun diğer kişileri, kendisine zorbalık 

yapıldığına inandırması çok güç görülmektedir225. 

                      

1.2.10.3. Sosyal Zorba 

 

Sosyal zorbalara ilişkin olarak davranışların altında yatan en önemli neden 

olarak hedef seçilen  öğrenciye karşı duyulan kıskançlık duyguları ve abartılmış 

durumdaki özgüven duygusu gösterilir.  Sosyal  zorba kategorisi içinde yer alan 

öğrencilerin, genel olarak diğer kimselerle olan ilişkileri iyi sayılabilecek düzeydedir. 

 Ancak kişiler arası ilişkilerde edinmiş oldukları bu olumlu konumu, zorbalık içeren 

birtakım davranışlarını gerçekleştirme adına, bir araç gibi kullandıkları bilinmektedir. 

Sosyal zorba kategorisinde yer alan öğrenciler okulda ve sınıfta, arkadaşları 

üstünde olan etki ve nüfuzlarını, muhtemel mağdurları olan öğrenciler için tasarlamış 

bulunduğu olumsuzlukları hayata geçirmek adına bir araç olarak 

kullanmaktadırlar226. 

 

1.2.10.4. Hiperaktif Zorba 

 

Hiperaktif zorba kategorisinde yer alan öğrenciler, sosyal becerilerden yoksun 

olan ve akademik başarısı düşük seviyedeki öğrencilerden meydana gelir. Sosyal 

beceri açısından ilgili düzeylerinin düşük olması sebebiyle, okul ve sınıf bağlamında 

kişiler arası ilişkilerde yer alan sosyal mesajları okumakta ve anlamlandırmada 
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zorluk çekerler ve en küçük bir kışkırtma durumunu bile kendine karşı planlanmış bir 

tehdit olarak algılarlar ayrıca birtakım saldırganca davranışlara başvurabilirler. 

Saldırganca davranışlar söz konusu olduğunda da, genel olarak diğer insanları 

suçlama eğilimi ağır basar ve kendilerinde hata arama davranışı içine girmezler227. 

     

1.2.10.5. Zorbalığa Uğrayan Zorba 

 

Zorbalığa maruz kalmış olan zorbalar, diğer bir ifadeyle “zorba-mağdur” olarak 

adlandırılırlar. Bu kategori içinde yer alan zorbalar, hem zorbalık statüleri içinde ve 

hem de mağdur statüleri içinde yer almış kimseler arasında en sorunlu olanlar 

durumundadırlar. Çünkü zorbalığa maruz kalışlarının en önemli ve belirgin sebebi 

kışkırtıcı birtakım tavırlara sahip oluşlarıdır. Kendisinin kışkırtıcı tavır ve tutumları 

yüzünden birtakım zorbaları üzerlerine çekerler ve aynı zamanda da kendileri 

herhangi bir kışkırtma olmadan zayıf, güçsüz ve kendini savunamayacak durumda 

olarak değerlendirdikleri öğrencileri bu defa kendisine hedef olarak seçerler228.    

 

1.2.10.6. Grup Zorbalığı 

 

Grup zorbalığı olgusu, birlikte hareket eden bir grup öğrencinin bir öğrenciyi 

veya belli bir öğrenci grubunu hedef alması biçiminde meydana çıkan bir zorbalık 

türüdür. Grubu oluşturan zorbalar, ortak olarak hareket etmenin  getirdiği güç ve 

güven duygusuyla, zorbaca eğitim ve davranışlarını çok daha şiddetli düzeyde 

uygulayabilmektedirler. Bonds ve Stoker (2000) grup zorbalığını, sosyal öğrenme 

süreci olgusu ile açıklar. Bu bağlamda grupta model işlevi gören bir zorbanın 

davranışları, diğer öğrencilere  kendisinin gösterdiği tavır ve davranışları 

kazanmaları ve uygulamaya koymaları adına hem model hem de teşvik edici 

olmaktadır. Sonuçta da söz konusu modelin olumlu birer örnek olarak kabul gören 

tutum ve davranışları grubun diğer öğrencileri tarafından benimsenir ve zorbaca 

davranışlar devreye konulur229. 

           

1.2.10.7. Pasif Zorba 

 

Zorba, karekteristik niteliği gereği,  daima zorbalığı başlatan kişi konumunda 

bulunur. O, aynı zamanda bu süreci yöneten kişi olarak da tanınır. Ancak bazı 
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öğrenciler vardır ki tek başlarına zorbalıkta bulunma isteği ve arzusunda olsalar da 

bunu hayata geçirmekten çekinirler. Ancak  bir başka zorbanın veya zorba grubunun 

desteğini kazandığını hissettikleri an, eksik olan güvenlerini tamamlar ve zorbalıkla 

bulunan kişi konumuna geçerler230. 

 

Pasif zorba kimseler, genelde öz saygısı düşük seviyede olan bireyler olarak 

kabul edilir. Bir grubun içine dahil olduklarında ise, grup olmanın vermiş olduğu güç 

ve güven duygusu ile saldırganlıklarını ortaya koyarak zorbalıklarını 

gerçekleştirirler231. 

 

1.2.11. Zorbalıkla İlişkili Etmenler 

                      

1.2.11.1. Cinsiyet 

 

Zorbalık olgusu ile cinsiyet arasındaki ilişkileri inceleyen bazı araştırmalar 

sonucunda erkek çocukların, kız çocuklara oranla daha çok zorbalığa uğradıkları 

bulgusuna ulaşılmıştır232,233. Bazı araştırmacılar ise gerçekleştirdikleri çalışmalar 

neticesinde, konu olma açısından kız ve erkek çocukları arasında herhangi bir fark 

bulunmadığı bulgusuna ulaşmışlardır234,235,236. Pişkin’e (2002) göre birçok 

araştırmada kız ve erkek öğrencilerin zorbalığa hedef olma biçimlerinin birbirlerinden 

farklı olduğu; erkek öğrencilerin itme, vurma gibi  fiziki zorbalık ifade eden birtakım 

davranışlara maruz kaldıklarını, buna karşılık kız öğrencilerin ise her iki cinsten 

zorbaların daha çok söylenti çıkarma, alay etme ve lakap takma gibi sözel içerikli 

zorbalık davranışlarına hedef olduklarını ifade etmiştir237. 

 

Koç (2007)  ise okulda meydana gelen zorbalıkla cinsiyet arasında bulunan 

ilişkiyi mercek altına almış ve erkek öğrencilerin doğrudan doğruya fiziksel zorbalığa 

maruz kaldıklarını,  buna karşılık kız öğrencilerin de duygusal zorbalığa maruz 
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kaldıklarını belirtmiştir.  Diğer bir söylemle, erkekler doğrudan olan zorbalığa 

uğramakta,  kızlar ise dolaylı olan zorbalığın mağduru olmaktadırlar238. 

 

Önder ve Sarı (2012) ise yaptıkları çalışma ile kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere oranla zorba, zorba-mağdur gruplarına daha az dahil olduklarını 

saptamışlar; bu sonuca göre, kız öğrenciler daha çok, zorbalığa karışmayan grup 

içinde yer almışlardır. Ayrıca erkeklerin zorba, zorba-mağdur gruplarında yoğun 

biçimde yer almalarının nedeni olarak, erkek çocuklarının geleneksel toplumsal yapı 

içinde kendilerine yüklenen cinsiyet rolleri çerçevesinde saldırganlık davranışlarının 

desteklenmesi olgusunu, bu durumun dayanağı olması açısından işaret etmiştir239. 

 

1.2.11.2. Yaş 

 

Konuyla ilgili olarak gerçekleştirilen araştırmaların bir bölümünde yaş ile 

zorbalık süreci içine girme arasında anlamlı düzeyde bir ilişki saptanmamış 

iken240,241, başka bir grup araştırma  sonucunda ise yaş ile zorbalık sürecine dahil 

olma oranında azalma olduğu gerçeği tespit edilmiştir242,243. 

 

Yaş ilerledikçe zorbalık oranının azalması gerçeği,  küçük çocukların 

çevrelerinde kendilerine zorbaca davranışlar yöneltebilecek çok sayıda yaşça büyük 

çocuk oluşu ve ayrıca küçük çocukların daha kendilerine yöneltilecek zorbalıklara 

karşı koyabilecek güçlerinin olmaması durumu ile ilişkilendirilmektedir244. Yapılan 

diğer araştırmalarda zorbalık mağduru olma ve mağdur olarak seçilme açısından en 

riskli grupların, okulların en küçük sınıfları ve öğrencileri olduğu;  özellikle de 

ortaokul ve lisede birinci sınıf öğrencilerinin zorbalıklara karşı kendilerini 

koruyabilecek fiziki ve psikolojik gelişimlerini tamamlamamış olmalarından dolayı 

hedef seçildikleri saptanmıştır245. 

                                                
238

 Zihni Koç, “Çocuklar ve Ergenlerde Okul Zorbalığının Toplumsal Nedenleri”, İlk öğretmen Eğitimci 
Dergisi, 2007, 12, 32–37. 
239

 C. Fulya Önder, Mediha Sarı, “Bullying and Quality of School Life Among Elementary School 
Students”, Elementary Education Online, 2012, 11(4), ss.897-914. 
240

 Mynard ve Joseph, a.g.e., s.58. 
241

 E. Gül Kapcı, "İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, 
Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi", A.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, 2004, 37(1), 1-13. 
242

 Boulton and Underwood, a.g.e., s.73. 
243

 Sharon Austin, Stephan Joseph, "Assessment of Bully/victim Problems in 8 to 11 Year Olds". 
British Journal of Educational Psychology, 1996, 66, 447-456 
244

 Peter K.Smith, Kirsten C. Madsen, Janet C. Moody, "What Causes the Age Decline in Reports of 
Being Bullied at School? Towards A Developmental Analyses of Risk of Being Bullied", Educational 
Research, 1999, 41, 267-285. 
245

 Laura D. Hanish, Nancy G. Guerra,"A longitudinal analysis of patterns of adjustment following peer 
victimization", Developmental Psychopathology, 2002, 14, 69-89. 



59 
 

Yapılan diğer çalışmalarda yaş ile karşılaşılan zorbalık türü arasında da bir 

ilişki bulunabileceği tespit edilirken; fiziksel zorbalık davranışı yapma durumunun ise 

yaş ilerledikçe azalma eğilimi içine girdiği saptanmış ancak, sosyal zorbalığın yaş 

ilerledikçe artış eğilimi gösterdiği saklanmıştır246,247. Bir başka çalışmada ise kız 

öğrencilerde sosyal zorbalık dışındaki bütün zorbalık türlerinde yaşla birlikte bir 

azalma görüldüğü belirlenmiş,  erkeklerde ise yaş ilerledikçe yalnızca alaya maruz 

kalma olaylarında bir azalma gözlenmiş, diğer zorbalık türlerinde ise bir azalma 

olmadığı gerçeği saptanmıştır248. Hanish ve Guerra (2002) gerçekleştirdikleri 

araştırmalarında çocuklarda yaş ilerledikçe doğrudan zorbalığın azaldığını;  alay 

etme ve isim takma gibi dolaylı zorbalık yöntemlerinin ise arttığı gerçeğine işaret 

etmişlerdir249.  

 

Yapılan bir başka çalışmada 10-14 yaş grubunda olan ergenlerin zorbalıkla 

mücadele konusunda yöntem olarak benimsedikleri olgular olarak önemsememe, 

zorbaya yaptığı davranıştan vazgeçmesini söyleme, yetişkinlerden yardım isteme 

veyahut da mücadele etmeyi bırakma gibi hususları daha çok seçtikleri;  ağlama, 

arkadaşlarından yardım alma ve kaçmayı ise pek de tercih etmedikleri belirlenmiştir. 

Öte yandan yaşça küçük ergenlerin ağlama ve kaçma gibi yöntemleri yaşça büyük 

ergenlere nazaran daha çok tercih gittikleri belirlenmiştir250. 

 

1.2.11.3. Okul Başarı Düzeyi 

 

Ayas’a (2010) göre,  okullarda meydana gelen şiddet olayları okulun  imajını 

ve genel algısını bir şekilde etkilerken aynı zamanda da öğrencilerin öğrenme 

süreçlerini olumsuz biçimde etkilemektedir.  Bu konuyla ilgili olarak gerçekleştirilen 

araştırmalarda, şiddete maruz kalan öğrencilerde meydana gelen psikolojik hallerin 

öğrenme süreçlerini de  olumsuz yönde etkiledikleri saptanmıştır. Okulda yaşanan 

zorbaca davranışlar, öğrencinin sosyal açıdan ilerlemesinde yeteneklerini olumsuz 

yönde etkileyen çok ciddi bir sorun durumundadır.  Zorbaca davranışlara maruz 

kalmak kalıcı ve zararlı sonuçlara yol açmaktadır. Zorbalık mağduru olan 

öğrencilerin okullarına uyum sağlayamama ve okula karşı isteksiz oluş gibi 

durumları, onların okula devam durumlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Sonuçta 

okulda meydana gelen zorbalık olayları, hem zorbanın ve hem de mağdurun 
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akademik ve toplumsal değişimlerini aksattığı gibi, onları olumsuz yönde de 

biçimlendirebilmektedir. Mağdur konumundaki öğrenciler genellikle artık okuldan 

korktukları için kendilerini okul içinde güvende hissetmemektedir. Dışlanan ergenler 

okulda yaşanan zorbalık davranışlarının her birinde, davranışın gerektirdiği 

performansı tam anlamıyla gösterebilecekleri için okul başarıları da düşmüş 

olacaktır251. 

 

Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin stresli bir ortamda eğitim görmesi okula 

uyumunda zorluk yaşatacağından, yaşanılan sorunlu durum akademik başarısını 

olumsuz etkileyecektir. Yüksek oranda zorbalığa uğrayan çocuklar yaşamış oldukları 

kötü muamelenin sonucunda psikolojik problemler yaşayabilmekte ve bu durum 

başarısının düşmesine neden olmaktadır. 

 

1.2.12. Zorbalığın Yol Açtığı Sorunlar 

          

Zorbalığın hem zorba, hem mağdur hem de izleyici olarak bu sürecinde yer 

alanlarda, kısa ve uzun dönemde olumsuz etkileri vardır. Bireylerde ruhsal, 

akademik ve sosyal sorunlara yol açmaktadır.  

 

Zorbalığın psikolojik ve sosyolojik etkileri, öğrenciler için sadece okul yılları ile 

sınırlı olmayacak; yaşamlarının sonraki  dönemlerinde de zorbalığın olumsuz etki ve 

sonuçları kendini belli edecek ve bütün bu olumsuz etkilerin yetişkinliklerine de 

taşınması riski söz konusu olacaktır252. 

         

1.2.12.1. Zorbalarda Görülen Sorunlar 

 

Zorbaların, West ve Salmon’a (2000) göre, zorbalıklarının özellikle geç farkına 

varılması halinde uzun dönemli zihinsel sağlık problemleri yaşamaları söz konusu 

olacaktır. Zorbalar; dikkat yetersizliği, depresyon, karşı çıkma-kural bozucu davranış 

problemleri, mağdurlarına göre daha fazla alkol ve madde kullanma eğilimi, 

okullarda başarısızlık,  iş ortamlarında düşük başarı ve performans,  suç işleme ve 

mahkum olma, trafik kurallarını ihlal etme,  daha ileriki yaşantılarında aile içi şiddet 

davranışları gösterme gibi davranışlar ortaya koyarlar. Bir yetişkin olarak 
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yaşamlarında antisosyal davranışlar gösterip depresyon ve suçluluk duygusu 

yaşamak gibi birçok olumsuz durum yaşarlar253. 

 

1.2.12.2. Maruz Kalanlarda Görülen Sorunlar 

 

Ruhsal sorunlar:  Akran zorbalığına uğramış kişilerde  ortaya çıkan ruhsal 

sorunlar şu şekilde sıralanabilir: Anksiyete,  huzursuzluk,  yoğun korku ve endişe, 

terk edilmişlik hissi,  tekrarlayan çağrışımsız anılar, panik ve gerginlik hissi, 

konsantre bozukluğu,  uzun süre zorbalığa maruz kalırsa kekemelik gibi önceden 

var olan ruhsal sorunun veya çatışmanın daha da artışı, uyku sorunları, yeme 

bozuklukları, geceleri altını ıslatma, kendini toplum dışına itilmiş hissetme, 

depresyon, sürekli olarak çevreyi gözlemeye ihtiyacı,  okul fobisi, kaygı ve 

güvensizlik duyguları ve çok az sayıda görülse de intihar düşüncesi ve teşebbüsü. 

Aynı zamanda mağdurlarda baş ağrısı gibi birtakım psikolojik kaynaklı bedensel 

rahatsızlıklar ortaya çıkar254,255. 

 

Akademik sorunlar: Zorbalığa maruz kalmış öğrencilerin okuldan korktukları, 

ayrıca okulda mutsuz olduklarından okul devamlılığında azalma görülür. Okul ve 

diğer öğrencilere karşı daha az olumlu ilişki eğilimi,  okulda kendini güvensiz 

hissetme, konsantrasyon kaybı, ders içinde uyumsuzluk,  okula gitmeme ve okulun 

reddi gibi durumların yaşanması söz konusu olmaktadır256,257. 

 

Sosyal beceri sorunları: Zorbalık mağduru kimseler mutluluklarını ve 

başarılarını yeterince yaşayamazlar. Çünkü bu kişiler mutlu bir yaşamı hak 

etmediklerini düşünmektedirler. Bu düşüncenin bir sonucu olarak da çok çeşitli 

sosyal ve duygusal temelli sorunlar yaşarlar. Üstelik bu sorunlar onların yetişkinlik 

döneminde de ağırlaşarak devam edecektir. Olumsuz kendilik algısı, arkadaşları 

tarafından ihmal edildiği duygusu, güvensizlik ve içine kapanıklık, utangaçlık, düşük 

benlik saygısı, kendine güven sorunları çok yoğun olarak görülecektir258. 
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1.2.13. Akran Zorbalığı ile Başa Çıkma Yolları 

 

 Sorunu önlemek üzere bazı müdahale stratejileri vardır. Bazı programlar 

sadece zorba veya sadece mağdur üzerine odaklanırken, bir kısım program da 

sistematik bir yaklaşımla zorbalık davranışını çok boyutlu olarak ele alma yaklaşımı 

içindedir. Ayrıca genel anlamda gençler arasında görülen şiddet olaylarına 

müdahale etmek de önemli olmakta, bu müdahaleler aile ve okul gibi birçok bileşeni 

dikkate almaktadır259. 

 

Crothers ve Levinson’a (2004) göre, hiç istemeyen bir olgu olan zorbalığın 

önlenmesine ilişkin yaklaşımlar; değerlendirme, önleme ve müdahaleyi içerecek 

biçimde çok geniş kapsamlı olmak durumundadır. Zorbalığı önlemek üzere birtakım 

programlar geliştirmenin ilk aşaması, etkili bir değerlendirme programı geliştirilmesi 

olacaktır. Değerlendirmeler ise gözlem (yapılandırılmış ve yapılandırılmamış), 

görüşme, sosyometrik ölçümler, anketler, öğretmen görüşleri, zorbaların kendi 

kendini değerlendirmesi gibi muhtelif yöntemlerle gerçekleştirilir. İdeal biçimde 

zorbalık değerlendirmeleri dikkatle planlanmalı ve yönetici, psikolojik danışmanlar, 

öğretmenler, psikologlar gibi profesyonellerden meydana gelmiş bir grup tarafından 

uygulanan sistematik çabalar şeklinde olmalıdır260.  

 

Zorbalığa ilişkin alınacak önlemler ile ilgili olarak temel ilkelerden biri; bir 

yandan sıcak, içten, yetişkinlerin katılımının olduğu, öte yandan kabul görmeyen 

birtakım davranışların uygun yöntemlerle sınırlandırılmış olduğu bir okul, hatta ev ve 

aile ortamı yaratılmasıdır.  Ortaya konan kurallar ve geçerli olması istenen 

sınırlamalar, düşmanca olmayan bir tarzda olmalı;  fiziksel yaptırım ya da cezaları 

uygulama davranışlarının da mümkün olduğunca tutarlı olunması gerekmektedir. 

Aynı zamanda öğrencilerin okul içi ve dışı etkinlikleri denetlenmelidir.  Hem okulda 

ve hem de evde yetişkinler bazı yönlerden bir otorite olarak ona uygun davranmayı 

başarmalıdırlar261. 

 

Zorbalığın önlenmesi konusunda farklı programlar geliştirilmektedir. Olweus ve 

Limber tarafından geliştirilmiş olan “Olweus Zorbalığı Önleme Programı”, bunlardan 

en tanınmış olanıdır. Olweus Zorbalığı Önleme Programı, geniş kapsamlı bir 

program olup yaygın oranda kabul görmüştür.  Sözü edilen bu program ilk ve 
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ortaöğretim düzeyindeki öğrencileri hedeflemekte ve programın yürütülmesinden 

büyük oranda öğretmen ve yöneticiler sorumludur. Bu program; okul personelini 

sıcak, ılımlı ve katılımcı bir okul ortamı yaratmak için görevlendirmekte, bunun için 

de kendilerini yönlendirerek onaylanmayan davranışları sınırlandırmada tutarlı olma, 

kuralların çiğnenmesine karşı düşmanca olmayan bedeller uygulama gibi özellikleri 

ile yetişkinleri, hem otorite figürü, hem de birer rol modeli olarak davranmaya sevk 

eder262. 

 

Söz konusu program ilk olarak Norveç’te uygulanmış olup araştırmacılarca, bu 

programın zorbalığı %50 ve daha fazla oranda azalttığı ifade edilmiştir. Ayrıca bu 

program sayesinde/sonucunda öğrencilerin genel anlamda anti-sosyal 

davranışlarında azalmalar görüldüğü ve okulun sosyal ikliminde pozitif yönde önemli 

gelişmeler olduğu belirtilmektedir. Programın etkileri kümülatif olarak görülmüştür. 

Diğer bir söyleyişle, 20 ay sonra yapılan bir izleme çalışmasında, sekiz ay sonra 

yapılan bir izleme çalışmasında elde edilen daha güçlü etkiler saptanmış 

durumdadır. Ayrıca bu programın farklı çalışmalar alanında tekrarlanması ile olumlu 

sonuçlar alınmış ve alınmaya devam edilmektedir263. 

 

1.2.14. Akran Zorbalığı ve Siber Zorbalık İlişkisi 

 

Siber zorbalığa konu ve mağdur olarak seçilen kişilerin aynı zamanda akran 

zorbalığına da  konu ve hedef olup olmadıklarına ilişkin yapılan araştırmalar 

çerçevesinde elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir: 

 

Juvonen ve Gross'un (2008) Amerika'da 12-17 yaşlar arası olan gençlerle 

yaptıkları bir araştırmada katılımcıların %72'si bir önceki yılda en az bir defa 

internette taciz edildiklerini ifade etmişlerdir. Bu gençlerin %85'i aynı zamanda 

okulda da taciz deneyimini yaşadıklarını söylemişlerdir. Okulda ve internette 

yaşanmış olan zorbalık arasında %85 oranında örtüşme bulunmuş; bu sonuç da 

internetteki zorbalığın okulda başlayan zorbalığın devamı olarak kabul edilebileceği 

şeklinde değerlendirilmiştir. İnternette ve okulda yaşanmış olan zorbalığın türleri 

arasında da benzerlikler saptanmıştır. Bunlar; isim takma ve hakaret etme olarak 

belirlenmiştir. İnternet mağdurlarının üçte ikisi kendilerine zorbalık yapan kişiyi 
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tanıdıklarını ifade etmişlerdir. Bunların yarısı aynı zamanda okulda da zorbalık 

yapan kişiler durumundadır264. 

 

Li (2007) Kanada’da gerçekleştirdiği  bir çalışmada, 7. sınıf öğrencisi olan 177 

kişiye anket uygulamıştır. Bu araştırmanın sonunda akran zorbalığı ile siber zorbalık 

arasında hem mağdur hem de zorba olma bakımından anlamlı kabul edilecek 

ilişkiler bulunduğu ifade edilmiştir. Li’ye göre okulda zorbalık yapan öğrenciler,  bu 

tür olaylara katılmayan öğrencilerle kıyaslandığında elektronik iletişim araçlarını 

kullanarak diğerlerine eziyet etmeye de daha fazla eğilimlidirler265. 

 

Dehue, Bolman ve Wollink (2008) Hollanda’da 11-12 yaşlarında 1211 

öğrenciyle gerçekleştirdikleri çalışmalarında akran zorbalığına  katılan öğrencilerin 

çoğunluğunun aynı anda siber ortamda da zorbalık yaptıklarını,  dolayısıyla her iki 

tür zorbalık arasında anlamlı sayılabilecek korelasyon bulunduğunu belirtmişlerdir266. 

 

Smith vd. (2008) İngiltere'de 11-16 yaşındaki gençlerle gerçekleştirdikleri 

araştırmalarında geleneksel anlamda taciz edilen gençlerin bir kısmının aynı anda 

siber ortamda da taciz edilmekte olduklarını veya geleneksel ortamda başkalarına 

eziyet edenlerin aynı zamanda siber ortamda da eziyette bulunduklarını 

saptamışlardır. Bu sonuçlar çerçevesinde, akran zorbalığı mağdurlarının siber 

ortamda şiddet uygulamaya daha çok eğilimli olabileceği gerçeğini belirtmişlerdir267. 

 

Slonje ve Smith (2008) İsveç'te 12-20 yaşlarındaki 360 genç ile 

gerçekleştirdikleri araştırmada akran zorbalığına maruz kalmışların oranını  %10, 

siber zorbalık görenlerin oranını %5,3 olarak belirlemişlerdir. Mağdurların %33'ü 

kendisine eziyet edeni tanımamaktadır.  Tanıyanların %57'si ise  zorbanın okuldan 

kişiler olduğunu ifade etmişlerdir.  Aynı zamanda katılımcılar siber ortamda resim ve 

video klipler aracılığı ile yapılmış olan zorbalığın daha geniş bir izleyici kitlesine 

sahip olduğu için etki bakımından akran zorbalıktan daha güçlü olduğunu ifade 

etmişlerdir268. 

 

Bugüne kadar yapılan bu konudaki araştırmalar incelendiğinde, araştırmalar 

yoluyla elde edilen verilerin analizinden de anlaşılmaktadır ki akran zorbalığı ile 
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siber zorbalık olguları arasında birçok benzerlik vardır. Bu sebeple de araştırmaların 

genel sonucu olarak her iki zorbalık türü arasında,  farklı oranlarda olmak üzere 

anlamlı ilişkiler söz konusudur.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA VE ÖRGÜTSEL GÜVEN 

 

2.1. ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA 

 

2.1.1. Yabancılaşma Kavramı 

 

Yabancılaşma çoğunlukla sosyal ilişkilerde ortaya çıkan, psikolojik boyutları 

kadar sosyolojik etkileri de olan psiko-sosyal bir durumdur. Yabancılaşma kişinin 

kendi benliğine veya benliğinin çeşitli kısımlarına yönelik olabileceği gibi başkalarına 

yönelik de olabilmektedir. Yabancılaşma, bireyin toplumun değerlerine, çevresine 

karşı ilgisinin yok olması, dünyaya karşı içine dönük bir tutum elde etmesi anlamına 

gelmektedir. Sosyolojik açıdan yabancılaşma, kişinin mensubu bulunduğu gruba 

karşı olmasıdır269. 

 

Durkheim (1992) yabancılaşmayı daha çok sosyolojik yönden araştırmış; 

yabancılaşmanın değer sistemlerinin ve toplumsal normların, bireylerin davranış ve 

isteklerini yönlendirememesi sonucu ortaya çıktığını ileri sürmüştür270. Fromm 

(1992) ise yabancılaşmayı, toplumsal bir olgu olduğu kadar, bireysel bir sorun olarak 

değerlendirmektedir271. 

 

Okul eğitimi bağlamında eğitimde örgütsel yabancılaşma; öğretme ve 

öğrenme süreçleri ve onun kurumsal alt yapısını oluşturan değer, norm, davranış 

örüntüleri, sosyal ilişki ve etkileşimlerle bağlantılı bir olgudur. Eğitimde örgütsel 

yabancılaşma bireylerin bilgiden, öğrenmeden, öğrenmeyle ilgili süreçlerden 

soğuması, uzaklaşması, bu süreçlerin giderek bireylere anlamsız gelmesi, 

öğrenmeye ve öğretmeye ilginin azalması, eğitimin giderek sıkıcı, monoton ve 

zevksiz bir etkinlik haline gelmesi, gibi farklı durum ve süreçleri içerir272. 

 

Sidorkin’e (2004) göre eğitimde örgütsel yabancılaşma ve onun formları 

modern okul eğitimi ile ilişkilidir. Konuyla ilgili araştırmalar, okulların bürokratik 

yapısının, kalabalık sınıfların, yoğun müfredatın, aşırı ders yükünün, okul 

yönetimlerinin demokratik olmayışının, yaşamda karşılığı olmayan bilgilerin 

öğretilmeye çalışılmasının, öğretim süreçlerinin dışarıdan belirlenmesinin eğitimde 
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yabancılaşmaya neden olduğunu ortaya koymaktadır273. Bu bağlamda eğitimde 

örgütsel yabancılaşma, özellikle öğrencileri ve öğretmenleri etkileyen bir problem 

olarak görülür. 

 

Eğitim sistemimizin aşırı merkezileşmiş, dikey ve bürokratik yapısı, kurumsal 

iletişimi yukarıdan aşağıya olacak biçimde buyrukçu bir yapıda sürdürmektedir. 

Aşağıdan yukarı iletişim kurulmak istendiğinde mevcut hiyerarşi ve bürokrasi bilgi 

akışını yavaşlatmakta yukarıya ulaşsa bile, çoğu zaman yeterince etkili 

olamamaktadır. Bu durum, bireylerde kendisini etkileyen karar ve koşulları 

etkileyememe; bir sonraki dönemde ne tür değişikliklerle karşılaşacağını 

kestirememe düşüncesi doğurmakta hem öğretmenler ve okul yöneticileri hem de 

öğrenciler için okula yani örgütsel yabancılaşmaya zemin hazırlamaktadır. Örgütsel 

yabancılaşma sürecinde insan giderek; yaşamının, ilişkilerinin, eylemlerinin öznesi 

olmaktan çıkarak, bir nesne hâline gelir; makinelerin, örgütlerin, kurumların ve diğer 

insanların denetimine girer ve dıştan yönlendirilen bir varlığa dönüşür. İster 

öğretmen olsun isterse öğrenci olsun, yabancılaşma yaşayan bireyler kendini 

yönetebilme ve anlayabilme güçlükleri yaşamakta; çoğunlukla kendini güçsüz 

hissetmektedir274. 

 

2.1.2. Yabancılaşma Kuramları 

 

2.1.2.1. Hegel 

 

Yabancılaşma kavramını ilk defa kullanan teorisyen Hegel olmuştur.  Hegel’e 

göre yabancılaşma, insan ruhu ile beden arasında ortaya çıkan bir ayrım sonucu 

oluşur.  Birey ilk olarak kendisine ve daha sonra da bulunduğu çevreye yabancılaşır. 

Birey kendisini düşünmeyen ve duyguları olmayan bir varlık olarak değerlendirir275. 

 

Hegel’e göre insan yabancı bir varlık olup esas olan şey doğadır. İnsan kültür 

aracılığıyla doğaya geri dönmeye çalışır, ancak bu olanaksızdır. Hatta efendi ile köle 

arasında olan bağ, aslında efendinin kölenin vermiş olduğu hizmetlerin kölesi 

olmasını doğurur ve bu da yabancılaşmayı ebedi yapar276. 
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Hegel’de yabancılaşma olgusunun birbiriyle ilişkili ve iki büyük anlam 

 çerçevesi olduğu belirtilmektedir. Bunlar277: 

1. Özünde kişi farklı olamadığı ve birlikte olduğu durumdan ayrıldığının 

bilincinde oluşu. 

2. Özünde kişi farklı olmadığı geçmişte birlikte olduğu durumdan farklı olan 

benliğinden kasıtlı vazgeçişi veya boyun eğmesi; yani kendinin yabancılaştığı 

durumundan, ayrılığın temelini yok etmek üzere mağdur edişi. 

 

Hegel için yabancılaşma farkında olunmadan ortaya çıkan bir sorunu anlatır. 

İnsanın kendini dışsallaştırması süreci, sınırsız istek sahibi olan insanın bu 

ihtiyaçları doğrultusunda çalışması ve bunun giderek yoğunlaşması sonucu, 

özünden uzaklaşması olarak ifade etmekte ve bu da insan emeğinin artık farklı bir 

boyut kazanması, diğer bir söyleyişle emeğin yabancılaşması şeklinde 

tanımlanmaktadır278. 

 

2.1.2.2. Marx 

 

Örgüt üyeler için yabancılaşma; iş için yapılması gerekenler ile örgüt üyesinin 

kendi öz doğası arasında uyum sağlamadığı noktada ortaya çıkar. Marx açısından 

örgütsel yabancılaşmanın esas nedeni, kapitalist sistemin kendisidir. Mal ve 

hizmetlere dair olan tüm üretim araçlarının bir kişiye ait olduğu bir sistemde insanın 

yabancılaşmaması neredeyse imkânsızdır. Çalışanlar kapitalist sistemde sarf etmiş 

oldukları iş gücünü belli bir para karşılığında satmaktadırlar ayrıca bu iş gücü 

üzerinde hiçbir denetim ve kontrol hakları yoktur. Bu da insanı üretim süreçlerinde 

bir araç haline getirmektedir279. 

 

Karl Marx’ın ileri sürmüş olduğu yabancılaşma düşüncesi “soğuma” ve 

“şeyleşme” denilen iki kavram üzerine kurulu durumdadır. Soğuma, bireyin içinde 

bulunduğu toplumdan ve çevresinden uzaklaşma hissi yaşadığı bir durumu tanımlar, 

birey kendini oraya ait hissetmemektedir. Şeyleşme de, bireylere bir nesne olarak 

davranıldığı, öz-benliğini kaybettirmeye yönelik yapılan psikolojik baskıları içinde 

barındıran bir durumu tanımlar. Böylece kişiliği bir türlü oturmayan insan modeli 
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 meydana gelir280. Marx insanlık tarihi  boyunca onun aşamasında var olmuş olan 

emeğin yabancılaşmasının, kapitalist toplumda en üst düzeye ulaştığını ve 

yabancılaşmanın işçi sınıfında diğer sınıflara oranla daha yüksek düzeyde 

yaşandığını belirtir. Bu iddianın dayandığı temel ise, işçilerin üretim sürecinin 

planlama, örgütlenme ve kontrolünde söz sahibi olmamaları gerçeğidir. 

 

Marx’a göre yabancılaşma; emeğin yabancılaşması, insan arzu ve isteklerinin 

yabancılaşması, türsel yabancılaşma ve meta fetişizmi olarak adlandırılmış olan dört 

kategoriye ayrılıp incelenmiştir. Marx’ın geliştirdiği bu yabancılaşma modeli, Blauner 

(1964) ve Kanungo (1982) gibi pek çok çalışmacı tarafından da kullanılmıştır281: 

 

·         Emeğin Yabancılaşması: Marx’a göre işçi, çalışma sırasında kendini 

inkâr edip fiziki ve zihni enerjisini serbest şekilde kullanamaz ve böylece kendini 

köreltir. Günümüz iş dünyasındaki görevlerin doğası gereği ortaya çıkan 

yabancılaşma duygusu, uzmanlaşma ve aktiviteler üzerindeki kontrol eksikliği 

meydana gelmektedir. Dolayısıyla modern iş ortamlarındaki görevlerin doğası, işe 

yabancılaşma duygusunun yanında, görevde uzmanlaşma ve iş aktiviteleri 

üzerindeki kontrol eksikliği, stres, çatışma, monotonluk, işten ayrılma ve tükenmişlik 

gibi birtakım olumsuz sonuçlar meydana getirmektedir282. 

 

·         İnsan Arzu ve İsteklerinin Yabancılaşması: Karl Marx, her şeyin mala 

dönüştürülüp maddeyle ölçülmesi durumunda insan ilişkilerinin mal odaklı boyuta 

geçeceğini ve istek ve arzuların ticarileşmesi ile de insanın özünden uzaklaşacağını 

ifade eder283. 

 

·       Türsel Yabancılaşma: Bireyin ürettiği nesne kendisinden koparılıp 

alındığında, birey hem bu nesneye hem de kendine türsel anlamda yabancılaşır, 

sonuçta da kişi ürettiği nesne üzerinde kontrolünü kaybedip güçsüzlük duygusu 

yaşar284. 
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·         Meta Fetişizmi (Şeyleşme): Marx açısından meta fetişizmi, kullanmadan 

doğan değerin yok olması demektir. Şeyleşme kavramını ilk defa ele alanlardan biri 

olan Lukacs’ a göre şeyleşme, burjuvazi toplumun bütününü içeren yapısal ve temel 

bir oluşum olmaktadır ve gerçek toplumsal ilişkilerin eşyalar arasında görülen bir 

ilişki niteliğine bürünerek algılanmasıdır285. 

 

Marx, yalnızca salt yabancılaşmış emek kavramı üzerinde durmamıştır; o, 

aynı zamanda, insanın çevresinden ve diğer insanlardan yabancılaşmasını da 

incelemiş bulunmaktadır. Ancak çoğunlukla Marx’ın eserlerinde yabancılaşma 

kavramı “iş” merkezli bir nitelik  taşır. Bu sebeple de Marx, etkili bir üretimin 

gerçekleşmesi için hem birey hem de toplum yönünden yabancılaşma sürecinin 

aşılması gerektiğini savunur286. 

 

2.1.2.3. Feuerbeach 

 

Feuerbach düşüncelerini, “İnsan kendi doğasının dışına çıkamaz. Bütün algı 

ve düşünceleri öznel yaşamı ile sınırlı olmaktadır. Diğer bir söylemle insan, olgusal 

olanı öznel olarak yaşayıp kendi inanç ve düşüncelerine bağlanmaktadır. Dinsel 

değerlerin tümü ve Tanrı inancı yalnızca insanın öznel doğasının ve beklentilerinin 

bir yansıması olmaktadır. Dolayısıyla insan olmadan Tanrı da olmaz. Çünkü insan 

Tanrı’nın kendisidir” şeklinde belirtmiştir287. 

 

Bir başka söylemle, insanlar en iyi taraflarını, Tanrı anlayışları gösteriyordu ve 

bu sayede insanlıklarından kurtuluyorlardı. Dinde özünü yok sayma, öbür taraf fikri, 

Tanrı’ya göre özünü aşağılayan, hor gören bir insan sayılırdı. İnsan ancak Tanrı 

düşüncesinden kurtulduğu ve Tanrıya vermiş olduğu temel belirtileri geri aldığı 

zaman yabancılaşmayı aşabilirdi. Ancak daha sonraları bu kavramı derinlemesine 

düşünüp, tartışan ve onu geliştirip ilk kullanan kişi Karl Marx oldu. 

 

Ludwig Feuerbach yabancılaşmanın dinsel yönüne bakmıştır. Hristiyanlığın 

Özü (1841) adlı kitabında dinin, özellikle de “Hristiyanlığın nesnel özünün insanın 
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özünden yani duygudan başka bir şey olmadığını iddia etmiş ve yabancılaşmanın, 

insanın Tanrı olarak sunulan kurmaca bir öz imal etmesi” olduğunu ifade etmiştir288. 

 

Feuerbach’a göre insan kendine yabancılaşmış Tanrı değildir; ancak Tanrı, 

kendine yabancılaşmış insandır; o sadece insanın özünün insandan soyutlanması, 

mutlaklaştırılması ve uzaklaştırılması olgusudur. Dolayısıyla insan, imgesel bir 

yabancıyı ve üstün varlığı yaratıp onu kendi üzerinde bir koruma yaptığında ve ona 

köle gibi boyun eğdiğinde kendinden yabancılaşma durumu bütünüyle gerçekleşmiş 

olur. İnsanın yabancılaşmadan kurtuluşu, kendisinden uzaklaştırılmış resminin, 

(Tanrının) ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacaktır. Hegel tarih sürecini, Tanrının 

kendisine dönüşü olarak kabul eder. Feuerbach’a göre ise, “insan kendi öz 

güçleriyle ancak tanrıya tapınarak ilişki kurmaktadır. Tanrı ne denli zengin ve güçlü 

ise, insan o denli zayıflayıp fakirleşmektedir” 289. 

 

2.1.2.4. Durkheim 

 

Durkheim anomi kavramını açıklaması sürecinde yabancılaşma kavramına 

dolaylı biçimde değinmiştir. Modern toplumlarda insanların isteyerek kendi 

hayatlarına  son veriyor olmaları, içinde bulundukları toplumdan ne derece 

uzaklaştıklarını ve sıkıldıklarını kanıtlar. Durheim’ e göre iş bölümü üzerine inşa 

edilmiş olan toplumsal farklılaşma, birey üzerinde toplumsal baskıya dayalı mekanik 

dayanışmadan çok organik dayanışma biçimindedir. Diğer bir söylemle, sanayi 

toplumlarında yabancılaşma süreci bir sorun  olarak karşımıza çıkar ve iş 

bölümünün de dayanışma olmadan yapılması yabancılaşmayı doğurur290. 

 

İş bölümü sorunsuz biçimde işlediği zaman, bireyler kendi yapmaları gereken 

işten memnun olurlar ve bu işi daha iyi bir duruma getirmek için gayret gösterirler. 

 Ancak toplumun hızlı bir şekilde refahının yükselmesi veya çöküntü durumu 

yaşaması koşullarında toplum, bireyin arzu ve istedikleri üzerindeki kontrolünü 

kaybeder; kontrol mekanizmaları, artık bireysel açıdan geçerliliğini yitirir. Toplum 

bağlamında birdenbire gerçekleşen bu çöküntü veya bu zenginleşme sırasında, 

bireyin de toplumsal olarak kendi üzerinde denetimi azalmaktadır. Gerçekleşebilir 

durumdaki olasılıklar ile gerçekleşmesi imkânsız olasılıklar veya hak ve hukuka 
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uygun davranma ile adaletsiz olma arasındaki sınırlar ortadan kalkar. Toplum 

tarafından kontrol edilemez olan intiharlar yönünü bulamaz. Böylece düzen 

bozularak anomi gerçekleşir291. 

 

2.1.2.5. Fromm 

 

Fromm (1982) yabancılaşmayı, bireyin kendini bir yabancı gibi hissettiği 

tecrübe şekli olarak ifade eder. Birey, kendini eylemlerinin yaratıcısı olarak görmeyip 

yaptığı eylemlerin ve bunun sonuçlarının taptığı efendileri sayesinde gerçek 

 olduğunu düşünmektedir. 

 

Fromm  açısından yabancılaşma, bir “hastalık”tır ve bu “insanın kendisini 

doğadan ve diğer insanlardan kopmuş olmasının yalıtılmış, yalnız ve yabancılaşmış 

hissetmesine”  yol açmaktadır292. Fromm, akıl sağlığının, bireyin topluma uyum 

 göstermesi ile değil de toplumun bireylerin temel ihtiyaçlarını (başkalarıyla 

toplumsal ilişki içinde olmak, yaratıcı olmak, sabit köklere sahip olmak, kimlik 

gereksinimi ve kendini zihinsel anlamda yönlendirebilmek) karşılayacak  biçimde 

planlanmasıyla gerçek olacağını ifade etmiştir. 

 

Fromm’a göre insan,  kendi eliyle üretim ortaya koydukları karşısında boyun 

eğerek kendini güçsüz hissetmiş, kendisini yarattığı gücün kölesi olarak algılamıştır. 

Her boyun eğme ve tapınma eylemi aslında birer yabancılaşma eylemidir. “Sevgi, 

çoğu zaman yabancılaşmaya puta tapar gibi davranılmasıdır; buradaki tek değişiklik, 

insana tapılmasıdır. Tanrı’ya ya da puta tapılması değildir”. Çağdaş insan, genellikle 

sevgi adı altında bir insana, siyasal öndere, devlete ya da paraya veya benzer bir 

ögeye, yani bir güce boyun eğerek yabancılaşmaktadır. Dolayısıyla “yabancılaşmış 

insan, mutsuz insandır. Eğlence tüketimi, hoşnutsuzluk [mutsuzluk] duygusunu 

bastırmasına yarar”293. 

 

Eric Fromm’a göre, teknolojik ve endüstriyel gelişmeler, kamu kurumları 

akılcılaşma süreçleri insanda psikolojik sorunlar meydana getirmekte ve sonuçta da 

insanın ruhsal dengesini bozmaktadır. Fromm, çağdaş toplumlarda 

yabancılaşmanın her yeri kapladığı düşüncesindedir. Kapitalist sistemin üretim 

biçimi insanı korkaklaştırmış ve yabancılaştırmış bulunmaktadır. Bu sistem insanı 
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çaresiz ve aciz duruma düşürmüştür. İnsanlar giderek bürokratik ve ekonomik 

yapıdan kaynaklanan sorunlu kişilikler meydana getirmişlerdir294. 

 

2.1.2.6. Seeman 

 

Sosyoloji yazınında yabancılaşma kavramının kullanılması 1950’li yılların 

sonlarında başlamıştır; ampirik çalışmalar, ilk defa Seeman (1959) tarafından 

yabancılaşmanın boyutlarının belirlemesi ile ortaya atılmış  ve bunu izleyen 

Middleton (1963)’ın geliştirdiği ölçüm aracıyla da ilk defa ampirik olarak 

ölçülmüştür295. 

 

Marx’ın sosyolojik yaklaşımına, sosyo-psikolojik düzey çerçevesinde ele 

alarak yabancılaşmaya bu açıdan beş farklı anlam yükleyen Seeman (anlamsızlık, 

güçsüzlük, kuralsızlık, soyutlanma, kendine yabancılaşma), Weber, Marx, Durkheim, 

Merton ve Mills gibi düşünürlerin görüşlerini de değerlendirip birbiriyle 

harmanlayarak çağdaş bir bakış açısı ortaya koyan ve kavramı ampirik olarak 

inceleyen ilk kişi olmuştur296. 

 

2.1.2.7. Marcuse 

 

Herbert Marcuse (1968) yabancılaşma olgusunu; “hızla gelişen üretim 

teknolojisi (otomasyon) nedeniyle, el emeği giderek üretimdeki yerini yitirmiş ve 

kullanılan makineler de her geçen gün daha az iş gücüne ihtiyaç duyar hale 

gelmiştir. Üretim sürecinin mekanik hale gelmesi ve hayatın bütününe yayılması ise; 

insanı tüketen, sersemleten, insanlık dışı bir kölelik halidir” şeklinde açıklamaktadır. 

Marcuse’a göre yabancılaşma her dönemde vardır. O, yabancılaşmayı Marx’ın 

tanımlamış olduğu biçimde kabul eder, ancak buna farklı bir bakış açısı kazandırır. 

Marcuse, endüstriyel toplumlardaki yabancılaşma türlerine odaklanır. Marx genel 

olarak üretim süreçlerine odaklanmıştır; Marcuse ise aynı zamanda tüketim 

süreçlerinde de yabancılaşmanın olduğunu gözlemler ve ifade eder297. 
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Marcuse, “Marksçı kavrama göre, çalışma saatleri ne kadar düşürülüyor 

olursa olsun, zorunluluklar alanı yabancılaşma alanı olarak kalacaktır. Üstelik bu 

kavram, özgür insan etkinliğinin, zorunlu çalışmadan temelde farklı olduğunu ve 

temelde farklı kalması gerektiğini ima etmektedir. Her alanda başarılı önceki Marxçı 

birey kavramı, son derece gelişmiş sanayi toplumuna uygulanabilir 

görülmemektedir” söylemi ile  Marx’dan hangi noktalarda farklılaştığını açıkça dile 

getirmektedir298. 

 

Marcuse kapitalist sistemin bireyin kendisini ifade etmesini ve sosyalleşme 

imkanı sağlayacak zaman bırakmadığını ifade eder. Marcuse’e göre kapitalist 

sistem  içinde insan zamanının çoğunu çalışarak geçirir,  geri kalan zamanda da 

yorgun düşen bedenini dinlendirerek geçirir. 21. yüzyılda ise bireyin ihtiyaçları 

niteliksel bakımdan değil, niceliksel  bakımdan artmış görünmektedir. Bu nedenle 

bireyin diğer insanlarla ve dış dünyayla doğrudan bir iletişim kurabilmek adına 

gerekli zamanı yoktur ve bu durumda da doğrudan iletişim kuramayan birey bu 

ihtiyacını kitle iletişim araçları  yoluyla ancak karşılamaktadır299. 

 

Marcuse’a göre, gelişmiş olan toplumlar birey üzerinde  adeta baskı kurmaya 

odaklıdır. Bu tür toplumlar varlığını sürdürebilmek ve birey üzerinde kontrol 

sağlayabilmek için teknolojiyi kullanır. Teknolojinin gelişmesi ve iş gücündeki 

verimliliğin artması toplumların refah seviyesinin artmasına  yol açar. Toplumdaki 

bireylerin daha yüksek standartta yaşam kalitesinin olması ise tüketimin ve hatta 

ihtiyaçların artışı demektir. Bunun sonucu olarak, gelişmiş olan toplumdaki bireyler 

gereksiz bir tüketim içinde olduğundan üretim ihtiyacı ortaya çıkmıştır300. 

 

2.1.2.8. Simmel 

 

Yabancılaşmanın kökünde Simmel’e  göre, kalabalık kentteki yaşam tarzı yer 

almaktadır. Metropoliten yaşam, bireyin kendini ve toplumdaki diğer kişileri tanıma 

yeteneğinin körleşmesine ve böylece bireysel benliğin sıradan, genel rollere 

bürünmesi olgusuna bağlanmaktadır. Simmel’e göre metropol; aklın meydana 

getirdiği kültürün ürünüdür. Toplumda meydana gelen gruplar ile insanın kimliği, 

yabancılaşma üzerinden insanın iki kutbunu ortaya çıkarmış olurlar. Simmel kültürel 

değerleri üç grupta inceler: 
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·      Simmel, nesneler dünyası ya da “kültürün maddi ürünleri” ni ilk süreç 

olarak ele alır. Bu grupta insanlar arası ilişkileri din, dil, hukuk vb. alanlar meydana 

getirir. 

·     İkinci süreçte ise maddi ve zihinsel ürünlerin ortaya çıktığı an ele alınır. 

·    Üçüncü süreçte de bireyin bilgi edinme ve kültürü benimseme şeklini ele 

alınır. 

 

Simmel “nesnelleşmiş tin”i maddi ve manevi ürünler olarak tanımlar. Toplumun 

her bireyinde bulunan kültüre ulaşılmasına “öznel kültür”, toplumun genelindeki 

kültüre ise “nesnel kültür” adını vermektedir. Nesnel kültür ile öznel kültür arasındaki 

uzaklığın  artması temel bir sorunu ortaya koyar. Bu fark ise zamana bağlı olarak 

artmaktadır. Nesnel kültüre erişim alanının genişlemesi ile kültürel alandaki farkın 

sebebi, iş bölümündeki yeniliklerden kaynaklanmaktadır. Simmel’e göre bu durum 

hem üretimi hem de tüketimi ilgilendirdiği için ayrıca  yabancılaşmayı ve kaynağını 

oluşturmaktadır301. 

 

2.1.3. Yabancılaşmanın Boyutları 

 

Yabancılaşmanın boyutları; güçsüzlük, anlamsızlık, normsuzluk, kendine 

yabancılaşma ve yalıtılmışlık boyutlarıdır. Bu çalışmada örgütsel yabancılaşma, 

okula yabancılaşma olarak ele alınmış olup; güçsüzlük, kuralsızlık, anlamsızlık ve 

sosyal uzaklık olmak üzere dört alt boyutta incelenmiştir. 

 

2.1.3.1. Güçsüzlük 

 

Güçsüzlük konusuna dair çeşitli tanımlar yapılmıştır. Seeman (1959)’a göre 

güçsüzlük, kendi eylemlerinin kendine ait olmayan ürün için harcanması, 

beklentilerini gerçekleştirememe ve dış kontrolün aşırılığı durumudur302. Hoy (1972) 

güçsüzlük duygusunu; birey için şans, kader ve başkalarını yönlendirilebilen 

davranışlar gibi dışsal faktörlerin çok etkili olduğuna ve bireysel kontrolünün çok 

sınırlı olduğuna inanması şeklinde tanımlar303. Tolan (1981)’a göre güçsüzlük 
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olgusu, süreci kendi bütünlüğü içinde algılayamama, yalnızlaşma ve kendini özüne 

karşı yabancılık hissetme olarak tanımlanabilir304. 

 

Mau’a (1992) göre, güçsüzlük yaşayan öğrenciler öğretmenlerine karşı gelme, 

dersi bölme gibi olumsuz birtakım davranışlar ortaya koyarlar. Bu öğrencileri 

engellemek adına, okuldaki sorumlu birime polis çağrılması ile yabancılık yaşayan 

bu öğrencilerin kendilerini daha fazla güçsüz hissettiği  saptanmıştır. Güçsüzlük 

kavramı Marx’ın savunduğu görüşe benzemektedir. Kapitalist karar verme 

sürecinde, çalışanların kendi işini yönetme yetkisi ve gücünden yoksun kalması ve 

kendilerinin bir araca dönüşmüş olmasını hissetmesi halinde yabancılaşma ortaya 

çıkmaktadır305. Güçsüzlük duygusu içindeki bir birey kararlarının başkalarını 

tarafından verildiğini düşünür ve sonuçta da olayları kontrol etme  konusunda 

başarısız olur. Mal veya hizmetin kalitesi veya tasarımında kontrol yetkisinin 

olmayışı, hizmetin verilme şekli ya da üretim araçları üzerinde kontrol sahibi 

olmayışı, karar verme süreçlerine katılamayışı, bir arada çalışacağı kişileri 

seçemeyişi, yapmış olduğu iş üzerinde denetim ve kontrolün bulunmayışı, bireylerde 

güçsüzlüğe yol açar306. Güçsüzlük duygusu içinde olan bireyler çevresinde olup 

bitenleri kontrol etmeye çalışmasına rağmen, olayların önceden belirlendiği hissine 

kapılırlar. Başka bir ifadeyle güçsüzlük yaşayan birey; politik, sosyal ve ekonomik 

olaylar üzerinde kontrol mekanizmasının olmadığını bir mutlaklık olarak düşünür307. 

 

2.1.3.2. Anlamsızlık 

                      

Anlamsızlık kavramı insanın kişinin halini fark etme yoksunluğunu temsil eder. 

Zayıflık, kişinin davranışlarının sonuçlarını denetleyememe hissine vurgu yapmakta 

iken, mantıksızlık da davranış sonuçlarını fark edememe durumunda yetenek 

yoksunluğuna  işaret etmektedir. Anlamsızlık duygusu, kişinin neye, hangi genel 

doğrulara inanacağını ve bağlanacağını bilememesi olup aslında bir kaos durumu 

olarak ifade edilmetkedir308. 

 

Anlamsızlık, ilgi ve önem olgusuyla ilişkilidir. Öğrenciler günümüzdeki okul 

beklentileri ve gelecek iş gereksinimleri arasında mevcut olan sınırlı ilişkiyi 
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algılayabilir durumdadır. Yetişkinler bu dönemde çözüm beklemekte ve karmaşık 

sorunlarla başbaşa kalmış haldedir çünkü hayatlarıyla ilgili dönüm noktası kararlar 

bu dönemde alınacaktır. Bu durumlar, gencin dünyayı anlamsız olarak görmesine 

sebep olur309. 

 

2.1.3.3. Normsuzluk 

 

Norm kavramı Grekçe’de başıbozukluk, yasasızlık anlamlarına gelirken; 

toplum bilimlerinde ve psikolojide de değerlendirme, karar verme, tanımlama, 

bilgileri karşılaştırma anlamlarını temsil edecek biçimde tanımlanmaktadır310. 

 

Yabancılaşmanın üçüncü boyutu olan normsuzluk, Durkheim’in anomi 

kavramından türetilmiş  olup normların olmamasını ifade eder. Geleneksel açıdan 

bakıldığında ise anomi, düzenlenmiş olan sosyal normlara bireylerin uymaması veya 

kuralların davranışlar için etkililiğini yitirmesi durumu  demektir. Bu bağlamda “şartlar 

geçerliliğini yitirmiş ve herkes tarafından benimsenecek yeni kurallar 

oluşturulamamış toplumlarda, bireyleri toplumsal açıdan bütünleştiren bağların 

kopması durumuna anomi adı verilir311. 

 

Merton (1968) normsuzluk göstergelerini şöyle sıralar312: 

·   Bireylerin kendi gereksinmelerini toplum liderlerinin önemsememesi 

gerçeğinden kaynaklanan algı, 

·   Düzensiz ve kuralsız bir görüntü veren bir toplumda az şeylerin 

başarılabileceği algısı, 

·    Hayatla ilgili amaçları gerçekleştirme yerine hayatın gerilemesine ilişkin 

oluşan algı, 

·     Hiçlik ve boşluk hisleri, 

·     İnsanın psikolojik ve toplumsal destek için kişisel ilişkilerine güvenmemeye 

olan inancı. 

 

2.1.3.4. Kendine Yabancılaşma 

 

Kendine yabancılaşma olgusu bireylerin davranışlarına gerçek anlamıyla 

kendi değer yargılarını, gereksinimlerini ve isteklerini yansıtamaması durumudur.     
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Seeman, yabancılaşmanın beşinci boyutu olan kendine yabancılaşma ve güçsüzlük 

kavramını Marx’ın savunduğu yabancılaşma kavramından ilhamla ortaya koymuştur. 

Kendine yabancılaşma olgusu, bireyin belirli davranışları ile geleceğe yönelik 

beklentilerinin örtüşmemesi durumunda  meydana çıkmaktadır. West’e göre kendine 

yabancılaşma; çalışanın işini dışsal deneyim olarak değerlendirmesi ve bunun 

sonucu olarak da işin dışsallaşması, yani kendi dışında kendine hakim olmaya 

çalışan bir gücün veya durumun belirmesi hali olmaktadır. Eğer bir kişi sürmekte 

olduğu hayattan zevk almıyor ve çevresine uyum sağlama problemi yaşıyorsa 

kendine yabancılaşma sürecine girmiş demektir313. 

 

2.1.3.5. Yalıtılmışlık 

 

Yalıtılmışlık, insanın  bulunduğu çevreden uzaklaşıp başka insanlarla ilişki 

kurmaktan kaçınmasını veya bu ilişkiyi en aza indirgemesini ifade eder. 

Yalıtılmışlığın ana nedeninin, bireyin içinde bulunduğu psikolojik durumdan veya 

çevresinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu bağlamda yalıtılmışlık, başkaları ile 

etkileşim kurabilme becerisinden ya da olanağından mahrum olmak demektir. 

Yalıtılmışlık duygusuna sahip bireyler, toplumsal kuralları kasıtlı ve bilinçli olarak 

sahiplenmezler; onlar sosyal kurallara karşı gelerek asosyal davranışlar ortaya 

koyarlar314. 

 

Yılmaz ve Sarpkaya'ya göre (2009) yalıtılmışlık, bireyin kendini sosyal 

çevreden geri çekmesi biçiminde gerçekleşebileceği gibi, aksine sosyal çevresinin 

onu dışlaması  biçiminde de olabilmektedir. Yalıtılmışlık hissi bireylerin başkalarıyla 

anlamlı ilişkiler kurmasını  önlediği gibi bireylerin birbirleriyle etkin biçimde etkileşim 

kurmalarını da engeller. Yalıtılmışlık olgusu kişinin, kendini çalışma arkadaşlarından, 

liderlerinden, üstlerinden, ait olduğu grubun hedeflerinden ve örgütün kültüründen 

soyutlanmasına kadar gidebilecek çok geniş ve derin bir kavramdır315. Söz gelimi 

olarak yalıtılmışlık, Mottaz tarafından çevresel bir faktör olarak değerlendirilmektedir. 
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2.1.4. Yabancılaşmanın Sonuçları 

 

Yabancılaşmanın gerçekleştiği yerlerde hem örgüt ve toplum hem de birey 

olumsuz yönde etkilenmektedirler. Bireyin kendi işlerinde rahat olmamaları ve 

kendilerini rahat hissedememeleri, yönetim süreçlerine katılamamaları, sıkıcı bir iş 

yaşamının olması, örgütün diğer çalışanlarından uzaklaşma, karar verme yetisinin 

sınırlandırılması gibi sebeplerle ortaya çıkan yabancılaşma olgusu,  bireyde yalnızca 

fiziksel olarak değil, aynı zamanda ruhsal olarak da kalıcı hasarlara sebep olur. 

Daha önce ifade edildiği üzere yabancılaşma; çalışanın çeşitli bunalımlar 

geçirmesine ve böylece mutsuz olmasına neden olurken örgüt açısından da iş gücü 

devir hızının yüksek olmasına ve böylece iş kazalarının ayrıca devamsızlığın 

artmasına sebep olur316. Bu bağlamda yabancılaşmanın sonuçlarını kişisel ve 

toplumsal olmak üzere iki kategoride ele almak olasıdır: 

 

Kişisel sonuçlar: Birey açısından yaratıcılığının engellenmesi, zihinsel 

sorunların ortaya çıkması, sosyal ilişkilerin sekteye uğraması, yaşamsal alakanın 

kaybolması, çeşitli madde kullanımı ve buna bağlı intihar eğilim, düzeni bozulmuş bir 

yaşam şekli, toplumsal değer yargılarına karşı ilgisizlik, robotlaşma, bilinçsizce 

tüketim, itaat ve boyun eğme olarak sıralanabilir317. Başaran (1991)’a göre, çalıştığı 

iş ortamına yabancılaşmış olan birey örgütün kendine verdiği örgütsel ve toplumsal 

konumu, saygınlığı reddeder. İşini hayatının bir parçası olarak görmemeye; işinden 

ve özel hayatında söz etmemeye çalışmaktadır. Örgütün yönetimine, toplumsal 

etkinliklerine, görevi dışındaki işlere sırt dönmüştür. Örgütü ve işi ile gurur duymayıp 

örgüt dışında kendine doyum kaynakları aramaktadır318. 

 

Toplumsal sonuçlar: Kişinin aşırı uyumu veya aşırı uyumsuzluğu, toplumsal 

ilişkiden kişinin kendisini geri çekmesi, dışlanma biçiminde olgular olarak ortaya 

çıkmaktadır319. 
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2.1.5. Eğitimde Yabancılaşma 

 

Eğitimde yabancılaşmayı incelemek için dikkate alınması gereken en önemli 

öge öncelikle okuldur. 1960’larda sosyal psikoloji teorisinden hareketle, eğitimde 

öğrenci yabancılaşması kavramı ortaya atılmaya başlanmıştır. Öğrenci 

yabancılaşmasıyla ilgili ilk çalışmalar sosyal psikoloji teorisine göre bireyin algıları ve 

düşünceleri bağlamında olmuştur320. Örgütsel yabancılaşmaya  dair bugüne kadar 

birçok araştırma bulgusu ortaya konmuş olsa da, bu araştırmaların hepsi 

yabancılaşmış öğrencilerin, eğitimi değerli görmediği hususunda aynı 

düşüncededirler321. 

 

Örgütsel yabancılaşma olgusu, Schulz ve Rubel (2011) tarafından öğrencinin 

okuldan akademik ve sosyal yönden uzaklaşmasının seviyesi olarak tanımlanmıştır. 

Sidorkin (2004) için örgüte yabancılaşma; bireylerin bilgiden, öğrenmeden, 

öğrenmeyle ilgili süreçlerden, soğuması, uzaklaşması, bu süreçlerin giderek 

bireylere anlamsız gelmesi, öğrenmeye ve öğretmeye ilginin azalması, bireyler için 

eğitimin giderek sıkıcı, monoton ve zevksiz bir etkinlik olması sonucuyla sonuçlanan 

bir durumdur322. 

          

Finn’e (1989) göre öğrencinin örgüte yabancılaşması olgusu daha okulun ilk 

yıllarında başlar. Okul çağına gelinceye kadar sosyal çevresinde okula karşı bir sürü 

yargı ile donatılan çocuk, kendini okula ait hissetmeye başlar ancak okula 

başlamasıyla birlikte yabancılaşma süreci de hemen başlar. Ergenlik dönemine 

geldiğinde ise yabancılaşma çok daha yoğun biçimde görülür. Özellikle ergenliğin 

iyice belirginleştiği ortaöğretim yıllarında, yabancılaşma da en yoğun biçimini alır323.  

 

2.1.6. Eğitim Kurumlarında Yabancılaşma Nedenleri 

 

Eğitim, insanlara özel bir karakter tipi ve alışkanlık vermeye yönelik bilinçli bir 

girişimin olduğu öge ve bir insanın başka birini aynı kendi gibi yapma sürecidir. Oysa 

eğitim ve öğretimin amacı insanları yalnızca öğrenen kişilere dönüştürmekten 

kaçınarak kendini geliştirmesine yönelik çalışmalar yapılması olmalıdır. Bu 

doğrultuda bu tür amaçlar için  varlığını sürdüren okullar, öğrencilerin özgüvenlerini 
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azaltmakta ve yaşamlarını küresel bir boyutta standartlaşmaya çabalamaktadır. 

Okulda eğitime tabi tutulan öğrenci belirli ve kapsamlı bir bilgiye zorla tabi 

tutulmaktadır ve yüklendikleri bu bilgiyi ileride gerektiği her biçimde karşı tarafa 

sunmakla görevli bireyler durumuna dönüştürülmektedir324. Bu da, öğrencilerde 

örgüte yabancılaşma sorununu doğurmaktadır. 

 

Yabancılaşmanın toplumun her yerinde etkisini görmek mümkündür. 

Günümüzde yabancılaşma olgusunun özellikle günümüz eğitim anlayışının ana 

kısmı olan “okul eğitimi” kısmında yoğunlaştığı görülür. Okulda verilen eğitim idari ve 

kurumsal olmaktadır. Eğitim devlete bağlı bakanlıkların ilgili uzmanlar tarafından 

hazırlanan programlar ile sunulan gerekli malzeme ve donanım ile eğitimciler 

tarafından verildiği yer olarak tanımlanır325. 

 

Örgütlerde yabancılaşmayı körükleyen ve giderek arttıran ögelerden, 

yabancılaşmayı yaşayan ve bunu dışarıya yansıtan herhangi bir öğrenci, anlamsız 

ya da gereksiz müfredat ve liyakatten yoksun öğretmenler ilk önce sayılabilir. Ancak 

“donuk” öğretmen ve “ilgisiz” ders konusu olumsuz bir öge olmasına rağmen, bu 

ögeler örgütsel yabancılaşma olgusuna örnek olarak alınmamaktadır. Yine de, 

bunların yabancılaşmaya sebep olan öğeler olduğu belirtilmelidir. Aynı zamanda 

okullarda bazı önemli değişimler söz konusudur ve geçmişe göre bu değişlikler 

yabancılaşmayı giderek daha da güçlendirmektedir. Bunlar: 

·         Okulun öneminin artmış olması, 

·         Mesleki eğitim belgelerinin değer ve önemi, 

·         Kararların yukarıdan veriliyor oluşu, 

·         Okul bürokrasisinin varlığı, 

·         Okul personelinin yetersizliği. 

Öğrencinin örgüte ve eğitime karşı yabancılaşmasına yol açan sebeplerin bir 

kısmını Başaran (2000) şu şekilde sıralar326: 

·        Öğrenciye kötü davranılmış oluşu, 

·        Okul/sınıf yönetiminin otoriter ve okulun/sınıfın havasının bunaltıcı oluşu, 

·       Öğrencinin herhangi bir kümeye üye olmayıp diğer öğrenciler tarafından 

dışlanması, aşağılanması, yalnızlığa gömülmesi, 
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·       Öğrencinin sürekli bir başarısızlık içinde oluşu, kendine başarısızlığını 

çözümleme konusunda rehberlik edecek kişilerin olmaması, 

·         Gelişim geriliği ya da özrü çerçevesinde öğrencinin savsaklanması, 

·         Öğrencinin okulda/sınıfta saldırılma, düş kırıklığı, engellenme, zorlanma 

gibi sınıftan kaçırıcı bir yaşantısının var olması, 

·         Okulun/sınıfın öğrenciye bir biçimde anlamsız gelmesi, 

·    Çalışma, hastalık gibi çeşitli ve insani nedenlerle sınıfa devam 

edememesidir. 

 

2.1.7. Örgütün Yabancılaşmaya Etkileri 

 

Öğrenci, kendi seçimlerini kendisi yapamadığı takdirde başta okula ve  daha 

sonra sınıfa, diğer öğrencilere, öğretmenlere hatta bütünüyle eğitimin kendisine 

yabancılaşmaya başlar. Lise düzeyine gelmiş öğrenci için okul tercihlerini daha çok 

aileler yapar. Öğrencinin istekleri, ilgi ve yetenekleri aile tarafından göz ardı 

edildiğinde öğrenci istemediği bir hayatın içine girer. Bazı durumlarda ise öğrenci 

kendisi istese bile, başarılı olabilme durumu göz ardı edilerek farklı okul türü 

tercihleri yapılır. Bu koşullar da öğrencinin eğitime yabancılaşmasını ortaya çıkarır. 

Çocuklar çağımız  koşullarında ilk önce kreş ve anaokullarına gönderilmekte,  

sonuçta da küçük yaşta okulla tanışmaktadırlar327. Çocuklar bu süreçte ailelerinden 

ayrılma duygusu yaşamakta, hatta küçük kardeşi var ise, terk edilme duyguları 

içinde okula gelmektedirler. Kalabalık sınıflar içinde kendilerini de savunmasız 

hissedip okula ve eğitime karşı bir ön yargı oluşturmaktadırlar.  Aynı zamanda sert 

duran öğretmenler ve öğretilenleri yapması beklenen etkinlikler bir anda öğrenci için 

örgüte, eğitime hatta öğretmene karşı yabancılaşma duygusu yaşatma koşullarını 

 yaratmaktadır. 

 

Okulun ve öğretmenlerin kendi öğrencilerinden beklentileri, her öğrenme 

faaliyeti sonunda ve bir başka öğretim basamağına geçişte yapılmakta olan 

sınavlarda başarılı olmalarıdır. Bunun yanında kişisel gelişim göstermekte ve aynı 

zamanda da sosyal ilişkiler içinde bulunurlar. Bazı durumlarda da devlet tarafından 

öğrencilere verilen  imkân ve hizmetler yetersiz kalabilmektedir. Eğitim müfredatı 

çeşitli biçimlerde programlanabilmekte ve hatta donanımsal ürünler tam kapasiteyle 

sunulmaktadır. Ancak öğrencinin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen ürünlerin 

onlara tam anlamıyla verilememesi söz konusudur. Toplumsal dokunun bir parçası 

olacak/olan gençlerin zamanla yetişkin olmaları ile hem aile hem de okul ortamında 
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kendilerinden beklenen şeyler hem niceliksel ve hem de niteliksel olarak 

artmaktadır. Öğrenciler kendilerine sorulmadan bazı kararların alınmaması 

gerektiğini artık düşünmeye ve konuşmaya başlamışlardır.  Bu hususlar dikkate 

alınmadığında artık aile ile öğrenci arasında çatışmalar yaşanacaktır. Bu noktada 

gençlerin her tür gelişimleri,  ilgileri ve istekleri dikkate alınarak eğitim kurumlarına 

yönlendirmeleri empatik, demokratik ve insani boyutlar çerçevesinde yapılmalıdır. 

Aksi durumlarda ise rekabetçi bir eğitim anlayışı hakim kılınmaktadır; böyle bir 

durumda da öğrenciler okulun boş, gereksiz bir işe yaramayan ortamlar olduğu 

kanısına ulaşmaktadırlar328. 

 

2.1.8. Yabancılaşma ve Öğrenciler 

 

Eğitim de yabancılaşma olgusunu  etkileyen alanlardan biridir. Özellikle 

ortaokulda, ortaöğretimin ikinci kademesinde ve yükseköğretimde yabancılaşma 

daha belirgin durumdadır. Gençlik bunalımlarının ve gençlik sorunlarının 

yoğunlaştığı tüm ülkelerde yabancılaşma kendisini yoğun olarak belli etmektedir. 

Yabancılaşma olgusu, eğitimi ve okulu giderek  daha artan bir biçimde 

etkilemektedir. Şiddet, siyasal aktivite, suçluluk, hippilik, sanat eserlerini tahrip 

(vandalism), düşük başarı, sınıfta kalma, devamsızlık, okul faaliyetlerine az katılım, 

öğrenci ilgisizliği, okula düşmanlık gibi türlü toplumsal ve eğitsel sorunları ortaya 

çıkaran yabancılaşma, 1968 yılından itibaren ülkemiz gençliğinde ciddi boyutlara 

varma  noktasına geçmiştir329. 

 

Öğrenciye verilen bilginin niteliği elbette önemlidir; dogmatik bilgilerle bilimin 

getirdiği bilgiler bir tutulamaz. Ayrıca bilginin yaşam için bir değer ifade etmesi ve 

yaşama katkı sağlayan  türden olması gerekir. Eğitim olgusu yaşam boyu sürecektir;  

eğitim yaşamdan, yaşam da eğitimden ayrılamaz durumdadır. Eğitim, yaşamla eş 

anlamda kullanıldığı takdirde amacının yaşamın içinde ve yaşamı iyileştirmek 

olduğu; onu daha yararlı, daha güzel, daha anlamlı kılmak amaçlı olduğu 

söylenebilir330. Tüm bu söylemlerden yola çıkarak yaşam, eğitim ile ne kadar paralel 

olabilirse, eğitim ve okuldaki bilgiler ne kadar işe yarar  olursa, okul ve eğitim de 

çocuk için o kadar anlamlı olur. Okulu yaşamla bağdaştırmış olan çocuk ise o 

derece örgütsel yabancılaşmaya düşmeyecektir. 
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Kılıç (2009) ise örgüte yabancılaşma olgusu için okul eğitiminin ekonomik ve 

kültürel yeniden üretimi gerçekleştirememesi  veya bireysel hak ve özgürlükleri 

arttırma işlevini yitirmesi; bireyi toplumsal eşitlik ve özgürlükten uzaklaştırması ve 

bunların bir sonucu olarak da yönetici, öğretmen, öğrenci ve velinin, eğitimsel 

etkinlikleri anlamsız bulması; kendisini yetersiz ve güçsüz hissetmesi; kendisini 

okuldan soyutlaması ve bunların nedeni ya da sonucu olarak da eğitime karşı 

olumsuz tutumlar beslemesi olgusu olarak tanımlamaktadır331. 

 

Yabancılaşma olgusunun, öğrencilerin okuldan uzaklaşmasına yol açtığı 

söylenebilir. Örgütsel yabancılaşma sürecine girmiş olan öğrencilerin kendilerini 

daha güçsüz hissedecekleri, okul kurallarına uyumda zorluk yaşayacakları, okulun 

kazandırmaya çalıştığı amaçların onlar için bir şey ifade etmeyeceği ve kendilerini 

okul ortamından soyutlanmış olarak görecekleri ifade edilebilir. Tüm bu 

olumsuzlukları yaşayan bir öğrenci örgüte yabancılaştığı gibi sosyal beceri 

kazanmada da zorluk çekecektir. 

 

2.1.9. Örgütsel Yabancılaşmanın Boyutları 

 

Yabancılaşma çok boyutlu bir olgudur. İlk kez Seeman’ın (1959) yapmış 

olduğu yabancılaşmanın boyutlandırılması çalışması, çoğu yazar tarafından  eğitim 

alanına da uyarlanmıştır. Bu araştırma çerçevesinde ise öğrenci yabancılaşmasının 

güçsüzlük, anlamsızlık, kuralsızlık ve sosyal uzaklık boyutları üzerinde de durulmuş 

olmaktadır. Boyutlar kendi içinde farklı durumları barındırdığından, bir öğrencinin bir 

boyutta var olan algısı diğer boyutta olmayabilmektedir. Örneğin, güçsüzlük algısına 

sahip durumdaki bir öğrenci, anlamsızlık algısına sahip olmayabilmektedir332. 

 

2.1.9.1. Güçsüzlük 

 

Güçsüzlük, öğrencinin kendi davranış ve çalışmaları sonucunda istediğini elde 

edemeyeceğine ya da aradığı desteği bulamayacağına ilişkin algısı demektir. Kendi 

geleceklerinin başkaları tarafından ve kendisine danışılmadan belirlendiğini görüp 

hisseden bir öğrenci, kendini işe yaramaz ve güçsüz olarak hissedebilecektir. 

Kendilerine verilen görevleri yapmak için sıkı çalışmak yerine, aksine bir tutumla 

hedefe varmak için herhangi bir çaba göstermenin boş olduğunu düşünmeye 
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başlayabilecektir. Eğitimciler kendi okullarındaki güçsüzlük algısını belirlemek için şu 

soruları yöneltmelidir333: 

 Öğrenci kendi yaşamının kontrolüne ne ölçüde sahip durumdadır? 

 Okul personeli ve yönetimi ne ölçüde öğrencinin fikirlerini 

değiştirebilmektedir? 

 Öğrenci diğer öğrenci ve personele ne derecede güvenmektedir? 

 Öğrenci ne ölçüde kendi düşüncesinin diğerlerince de önemli 

bulunduğunu düşünmektedir? 

 

Güçsüzlük boyutunun dayanak noktası durumundaki Marxist görüşteki işçilerin 

emeğe yabancılaşmaları ile öğrencilerin örgüte ve eğitime yabancılaşmaları 

arasında bir benzerlik söz konusudur. Kapitalist düzen içinde patronları tarafından 

yönlendirilen, kendi ürünleri üzerinde hiçbir söz hakkı olmayan işçiler gibi, öğrenciler 

de okulda yöneticiler ve öğretmenler tarafından, hiçbir söz ve hüküm verme hakkı 

olmaksızın, yönlendirilir durumdadırlar. Nasıl bir eğitim istediği, hangi dersleri 

seçmek istediği ya da hangi etkinliklere katılmak istediği öğrencilere sorulmadan ve 

 belirli kalıplar dayatılarak eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülür. Okul, öğrenciler için 

bir iş alanı ve yabancılaşma yeri durumundadır. Öğrenci kendi ürününden, eğitim 

sürecinden, kendisinden ve diğer öğrencilerden böylece yabancılaşır.         

 

2.1.9.2. Anlamsızlık 

 

Öğrencilerin okulda kendilerine verilen bilgilerin, kendi yaşamlarında 

kullanılmayacağını ve okulun kendilerini geleceğe hazırlayan bir yer olmadığına 

ilişkin olan his ve inançlarıdır. Okula karşı anlamsızlık duygusu yaşayan öğrenciler, 

eğitimin önemli bir işlevi olduğuna inanmamaktadırlar. Okulda geçen zamanın boş 

yere harcandığını düşünürler. Brown, Higgins ve Paulsen (2003) eğitimcilerin 

okullarında anlamsızlık algılarını belirleme adına aşağıda verilen soruları sormaları 

gerektiğini ifade etmişlerdir334: 

·         Öğrencinin katılmış bulunduğu okul faaliyetlerinin kendisi için ne ölçüde 

anlamı var? 

·         Öğrenci okulun kendi geleceğine yapacağı katkıdan emin midir? 

 Anlamsızlık duygusu okul için geçerli olabileceği gibi, bazı dersler için de 

geçerli olabilmektedir. Çoğu zaman öğrenciler müfredatta yer alan bir dersin, 

kendisine ileriki yaşamında gerekli olmayacağını düşünebilir. Örneğin bazı 
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öğrenciler, matematik dersi gibi birtakım soyut kavramları içeren derslerin gerçek 

hayatta lazım olmayacağını düşünürken, bazıları da özel yetenek derslerinin lise ve 

üniversiteye giriş sınavlarında yer almamasından dolayı, bu dersleri gereksiz 

sayarlar. Bu koşullarda öğrenciler gereksiz ya da önemsiz buldukları derslerde 

elbette yüksek başarı göstermeyeceklerdir. 

 

2.1.9.3. Kuralsızlık 

 

Okulda kuralsızlık davranışı ortaya koyan öğrenciler, okul kurallarının 

çiğnenmek için olduğunu düşünüp ifade ederler ve yakalanmadıkları sürece kuralları 

çiğnemenin uygun olduğunu dahi düşünürler. Bu öğrenciler kimliklerini çetelerde 

veya diğer marjinal gruplar içinde arar; çünkü bu tür gruplar da kuralları çiğnerken, 

çevrelerinden kabul görmektedirler. Eğitimciler kuralsızlık davranışı gösteren 

öğrencileri tanımlayabilmek için şu soruları sormalıdır335: 

·       Öğrenci sınıf ya da okul kurallarının ne olduğunu tam olarak biliyor mu? 

·      Öğrenci yakalanmadığı sürece kuralları çiğnemekte sakınca görmekte 

midir? 

·       Öğrenci topluma uyum konusuyla ilgili mi? 

·     Öğrenci her şeyin gereksiz olduğunu ve yaşamda kuralların gereksiz 

olduğunu düşünüyor mu? 

 

Kuralsızlık, yabancılaşmanın en yaygın durumda bulunan boyutudur. 

Okullarda yaşanan akran zorbalığı, okula zarar verme, şiddet gibi disiplin 

problemleri söz konusu olan kuralsızlık davranışlarına birer örnek olarak sayılabilir. 

Bu davranışlarla örgüte yabancılaşmış durumda olan bir öğrenci, başka öğrencilerin 

ya da öğretmenlerin de aynı şekilde örgüte yabancılaşmalarına yol açabilir. 

                      

2.1.9.4. Sosyal Uzaklaşma 

 

Öğrencilerin okulda yalnız olmaları olgusunu tanımlar. Sosyal uzaklık yaşayan 

öğrenci, okuldaki ana gruplardan soyutlanma eğilimi içindedir. Okuldaki arkadaşlık 

bağları zayıftır ve okuldaki etkinliklere de katılmak istemezler. Sosyal uzaklık 

gösteren öğrenci okulda mutlu değildir. Ancak okulun paydos zil sesini duyduğunda 

mutlu olabilir. Öğrenci, okul başarısıyla asla ilgilenmez veyahut  da okulu ve okul ile 

ilgili tüm değerleri toptan reddeder. 
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2.2. ÖRGÜTSEL GÜVEN 

 

2.2.1. Örgütsel Güven Kavramı 

 

Arslan’a göre örgütsel güven, bir organizasyon içerisinde aynı amaçla bir 

araya gelmiş bireylerin kendi aralarında birbirlerine karşı samimi, içten, dürüst, 

sadakat vb. etmenlerle, bir süre içerisinde bağlanmalarını sağlayan davranışların 

ortaya çıkması durumudur336. Örgütsel güven, örgüt içerisinde yapılan iş birliğiyle, 

örgütteki bireylerarası veya toplu halde ekip dayanışmasına etkileri olan, örgütsel 

yapının işlerliğini sağlayan, örgüt içi faaliyetleri aktif hale getiren ve faaliyetlerin 

devamlılığını sağlayan bir faktör olarak tanımlanmaktadır337. Örgütlerde güven, 

örgütün amaçlarına ulaşmada üyeler arasındaki bağlanma ve iş birliği olarak 

değerlendirilirken, bireysel anlamda ise bu kişilerin kendi aralarında iş birliği yapma 

isteği olarak ifade edilmektedir338. 

 

2.2.2. Örgütsel Güvenin Boyutları 

            

2.2.2.1. Yöneticiye Güven 

 

Bir örgütte yöneticiye güven, aslında kişiler arası güven bağlamında ele 

alınmaktadır. Bazı araştırmacılar da yöneticiye güveni 'Yöneticinin karşısındaki kişiyi 

kontrol etme ve yürütme kabiliyetini göz ardı edebilmesi sonucunda çalışanların 

savunmasız kalmak isteğidir' şeklinde tanımlamışlardır. Yöneticiye güven 

hususunda yapılan çalışmaların birçoğunda yöneticilere odaklanılmış ve astların 

yöneticilere karşı duydukları güvenin yöneticilerin davranışları  ile doğrudan ilişkili 

olduğu sonucuna varılmıştır339. 

 

Çalışan bireyler kendi yöneticilerine güvenmek isterler. Çünkü yöneticiler 

kendi kurumları ile çalışanlar arasında resmi aracı işlevi görürler. Bir başka ifadeyle, 

kurumun hedefleri, politikaları, mali durumu ve amacı yöneticilerce çalışanlara 

iletilmektedir. Çalışanlar da yöneticileri ile kurulmuş olan ilişkilerinden giderek 

birtakım çıkarımlar gerçekleştirirler ve bu çıkarımları da bütün kurumu kapsayacak 
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şekilde genellemektedirler. Bu sebeple birey kendi yöneticisine güveniyor ise bu 

durum onun kendi kurumuna güvenmesini de gerçekleştirmiş olacaktır340. 

 

Yöneticilerin, çalışan personelinin kendisine güvenmesi için kendi kimliklerinde 

ve inisiyatiflerinde birtakım somut   göstergeler sunmaları gerekmektedir.  Bu 

özellikler şu şekilde sıralanabilir: Dürüst olmak, açık olmak, yardımsever olmak, 

yetkinlik ve tutarlı olmak.  Çalışan kimselerin kendi yöneticilerini dürüst bir insan 

olarak görüp değerlendirmesi ve onlar için yöneticilerine karşı olan güvenlerini 

gerçekleştirmiş olacak;  sonuçta temel koşulu durumunda olan algılamanın 

gerçekleşip  biçimlendirilmiş olması sağlanacaktır.  Aksi durumda ise çalışan bireyler 

kendi yöneticilerini  güvenilir bulmadıklarından  onun kararlarına   ve yetkinliğine 

gereken saygınlığı göstermeyeceklerdir.  Oysa yöneticinin iş konusuna ilişkin çok 

bilgili olması, sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine   getiriyor olması   kendisine 

bağlı olarak çalışan  bireyleri de etkileyip  onların iş performanslarını artıracaktır. 

Yöneticiler kendi çalışanlarına açık biçimde davranırsa, onlarla bilgi ve düşüncelerini 

 paylaşmış olursa, çalışan bireylerin de aynı zamanda yöneticiye duydukları güven 

artacaktır. Yöneticiler çalışanlarına karşı ilgili davranıyor ve çalışanlar da kendileri 

için  yöneticilerinin endişelendiğini hissediyor ise  ona daha fazla güvenmiş 

olacaklardır341. 

 

Bireylerin yöneticilerine  güvenmesi sayesinde  performanslarında  kayda 

değer bir artış olacaktır. Çünkü bireylerin yöneticilerine güvenmesi ile performansları 

arasında olumlu bir ilişkinin bulunduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir  gerçektir. 

Çalışan bireyler  yöneticilerin kendilerini desteklediğini hissettikleri an  çalışma 

istekleri de artmaktadır.  Yöneticiye olan güvenin düşük seviyede bulunduğu 

kurumlarda ise, bireylerin ve grupların sağlıkları  bozulmakta ve iş yapma maliyetleri 

de çok yükselmektedir.  Güvenin azalması veya tamamen yok olması  halinde 

yalnızlaşma ve yabancılaşma durumları ortaya çıkabilmektedir.  Çalışan kimselerin 

 kendi yöneticilerini  güvenilir bulmaması durumunda ve bu koşullar çerçevesinde 

oluşacak ortamlarda ise bireylerin yalnızca kendi işlerine odaklandıkları, yenilikçiliğin 

kaybolduğu ve yaratıcılığın düştüğü bir çalışma iklimi meydana gelmektedir.  Kısaca 

ifade etmek gerekirse, bir örgüt içinde güven oluşturulabilmesi ve bunun 

sürdürülebilmesi bağlamında, düşünce ve davranışlar yolu ile bunun önemini 

                                                
340
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hissettiren yöneticilerle birlikte çalışmak çok önemli ve belirleyici olmaktadır342. 

Bireylerin yöneticilerini güvenilir bulmaları aynı zamanda çalışanların kendi 

durumlarına yönelik olumlu duygular oluşturur;  sonuçta, örgütsel güvenin yüksek 

seviyede gerçekleşmesini ve dolayısıyla kurumsal performansın artmasını sağlar. 

Bu da sağlıklı bir örgütün temellerinin atılması demektir. 

                        

2.2.2.2. Meslektaşlara Güven 

 

Çalışma hayatı içinde kendi meslektaşlarımızla gerçekleştirmekte olduğumuz 

işin büyük bir bölümünü paylaşırız.  Bu bağlamda çalışma arkadaşı  konusunda 

aranılan en önemli özellik  onun güvenilir olmasıdır.  Günün büyük bir kısmında 

birlikte çalıştığı meslektaşlarına karşı güven duyan kişi,  onların kendisine karşı 

dürüst olacağına, kendisi için kötü bir şey düşünmeyeceğine, zarar vermeyeceğine, 

her türlü mesleki bilgiyi kendisi ile de paylaşacağına inanır.  Kısaca belirtmek 

gerekirse, mesai arkadaşlarının kendisine karşı dürüst, özü sözü bir, adil ve  güven 

davranışlar göstereceğine ilişkin beklentileri söz konusudur343. 

 

Çalışanların kendi aralarında geçerli olan güven duygusu ve bu sayede 

örgütsel iş birliği içinde çalışıyor  oluşları,  o örgütün istenen hedeflere doğru 

yönlendirilmesini doğal ve sağlıklı bir şekilde sağlayacaktır.  Hatta çalışanlarda 

 birbirlerine olan güven algısının artırılmasını hedefleyen, çalışanlarına eşit ve adil 

davranışlar gösteren örgütlerde çalışanların sorumluluk bilinci artacak, yenilikçi ve 

yaratıcı  güçlerinin meydana çıkışı da gerçekleştirilmiş olacaktır. 

 

Eğitim örgütlerine bakıldığı zaman öğretmenlerin  günün büyük bir bölümünü 

birlikte geçirdiği öğretmen arkadaşlarına güven duyması ve birbirlerinin vermiş 

olduğu sözleri güvenilir  bulması ve özel durumları başkalarıyla  paylaşmayacağına 

ilişkin olan beklentileri  ve aralarında olan ilişkinin tutarlı olacağının öngörülmesi 

öğretmenlerin kendi meslektaşlarına olan  güvenlerini ifade etmektedir344.  Okulda 

yeni göreve başlamış olan öğretmenlerin diğer öğretmenler  tarafından hoş 

karşılanması, onlarla paylaşımcı bir  ortamın meydana getirilmesi,  aynı zamanda 

birtakım mesleki çalışmalar yürütülmesi kendi aralarında olan iletişimi 

 güçlendirmektedir ve güvenli bir çalışma ortamında  çalışılarak   yüksek verim 

alınmasını kolaylaştırmaktadır. 
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Bir çalışmanın söz konusu olduğu herhangi bir örgütte örgütün yöneticisine ve 

örgütün kendisine duyulan güven ne denli önemli ise çalışma arkadaşlarına duyulan 

güven de en az onun kadar önem ve değer taşır. Çünkü çalışanların birbirine güven 

duymaması demek, örgütte olumsuz bir havanın meydana gelmesi ve bundan 

bireyler kadar örgütün de olumsuz yönde etkilenmesi demektir. Bir örgütte çalışan 

bireylerin çalışma arkadaşları olarak birbirlerine duydukları güven; onların, 

meslektaş olarak her birinin sahip olduğu becerilere,  adalet duygusuna ve tutarlı 

davranışlar göstermesine dair inancı olarak tanımlanmaktadır345. 

 

Çalışma arkadaşlarının birbirlerine karşı oldukları güven sayesinde meydana 

gelecek olan iklim,  tutarlılık ve bağlılığı artırmanın yanında yaratıcı birtakım   

düşüncelerin ortaya çıkışını ve onların gelişimini de artıracaktır.  Herkesin bu 

koşullarda birbirine duyduğu güven ne denli yüksek olursa çalışanların ve çalışma 

gruplarının yapılmakta olan işe konsantre olabilmesi ve sorumluluk alma kapasitesi 

de o denli yüksek olacaktır. Bir örgüt içinde güven iklimi meydana getirebilmenin en 

etkili yolu düzenli ve açık iletişim gerçeğinden geçmektedir. Çünkü doğru bir 

iletişimin kurulamadığı ortamlarda güvenden söz edilemez; böyle bir güvensiz 

ortamda bireylerin kolektif birtakım davranışlara istekli olmalarından da söz 

edilemez. Ayrıca Hardin (1996) güven ikliminin meydana getirilebilmesi için bütün 

kendi yapısının güven esası baz alınarak biçimlendirilmesi gerektiğini belirtir çünkü 

örgütün uyguladığı politika ve stratejilerin yapısı ve kültürünün çalışan davranışlarını 

biçimlendirmede çok etkili olduğunu ifade etmiştir Dolayısıyla açıkça anlaşılmaktadır 

ki gerek liderler gerekse çalışma arkadaşları arasındaki güven duygusunun 

yeterince sağlam yapılandırılmış olması örgütün rekabet avantajı ve sürdürülebilirliği 

için bu denli önemli ve değerli olacaktır346. 

 

2.2.2.3. Sisteme Güven 

 

Kişilerin birbirini etkilemesi yoluyla meydana gelen güven türlerinden biri olan 

kişilerarası güven hususunda, iş arkadaşlarının ya da hiyerarşik düzendeki ilişkiler 

kapsamında kurulu olan örgütsel güven söz konusu olmaktadır. Sözü edilen bu 

güven türünün yanında bireylerin çalışmış oldukları örgüt içinde örgüte karşı 
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duydukları güvenden ve sistemin resmi kuralları vasıtasıyla kişilere yol göstereceği 

bir güven olgusundan söz edilebilir347. 

 

 Sistemin kendi doğal işleyişi sürecinde çalışan bireylerin bütün yasal hakları 

gözetiliyor ise çalışanlar sistemin kendisine güven duyarlar. Örneğin okullara 

duyulan güven, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine duyulan güven gibi olguların 

tümü de eğitim sistemini etkileyip biçimlendirmektedir348. 

 

2.2.2.4.  Örgüte Güven 

 

 Örgütsel güvenin meydana getirilmesi konusunda kilit ögelerden biri örgütsel 

güven hususudur. Örgüte duyulan güven örgütsel yapıların gösterdiği çabaların 

gelecekte başarı ile sonuçlanacağına ilişkin inançlarına dayalı olarak gelişen güven 

demektir. Matthai’ ye (1989)’a göre örgütsel güvenin bu bağlamında gelişen inanç,  

çalışanların veya riskli bir durumla karşılaştıkları an örgütün vaatlerinin ilgili 

uygulamalarının kendilerine yardımcı olmaya yönelik olduğuna ilişkindir349. Terfi 

etme, kariyer geliştirme, disiplin, başarı ve ödüllendirme vb. temel insan kaynakları 

bağlamındaki işlevlerin tatmin edici, adilane ve eşitlikçi uygulamalar şeklinde 

gerçekleştiriliyor oluşu, örgüt kültürü içinde güvenilir bir ortamın meydana getirilmesi 

bakımından gerekli ögeler arasında sayılabilir. 

 

Çalışanların yönetime karşı duymuş oldukları güven ve yönetimin verdiği 

sözleri tutacağına dair olan inançları örgüte güvenin temel kaynağını meydana 

getirir. Bir işgören, yönetici kadronun kararlarını, tutum ve faaliyetlerini dikkate 

alarak örgüte ilişkin bir bakış açısı ortaya koyar ve geliştirir. Yönetici ve işgörenler 

arasında kurulan uyumlu ve kaliteli ilişkiler; birbirlerine karşı dürüst, açık ve ahlaki 

birtakım davranışlarda bulunmaları örgüte olan güven derecesini etkiler. Bunun 

yanında, yöneticinin mevkidaşlarına, üst yöneticilerine ve sorumluluğundaki 

işgörenlerine karşı içten ve ilgili davranıyor olması aynı zamanda istenildiğinde 

kendisine ulaşılabiliyor olması, yetenekli ve iyi bir lider özelliklerinin genel olarak 

kabul görmesi gibi nitelikleri, güvenin temellerinin atılması ve geliştirilmesi açısından 

son derece önemlidir. Örgüte güven duyulması hususunda diğer bir önemli özellik 
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de, iç ve dış iletişim konusuna verilen büyük önemdir350. Örgüt içinde hem dikey 

hem de yatay anlamda bir şeffaflık geçerli olmalıdır. Bu örgütler “açık- kitap 

yönetimi” gibi birtakım teknikler kullanarak örgüt çalışanlarını,  örgütün performansı 

ve bu performansa ulaşmak için kendilerinin oynadığı rol hakkında düzenli ve detaylı 

olarak bilgilendirmelidirler. İşgörenler bu sayede örgütteki genel durum hakkında 

bilgi sahibi olurlar ve kendilerini örgütün başarısının ayrılmaz bir parçası olarak 

görmeye başlarlar. 

 

Örgütsel anlayış ve güven, zihinsel doğrultuda kurumsallaşmasına sebep olan 

ve işgörenlerin içinde faaliyet gösterdikleri örgütü bir sistem olarak algılamalarını 

sağlayan boyutlardır. Açık, etkin, işgörenin kişisel gelişimlerini destekleyen, 

sosyoekonomik açıdan doyurucu ve belki de en önemlisi olarak bütün üyeler için 

adaletli şekilde uygulanan politikalar ve prosedürlerin söz konusu olmadığı bir 

çalışma ortamında güven ilişkilerinin kurulması pek mümkün değildir. Örgütün 

kendisine güven olgusu, işgörenlerin örgütün bütün süreç ve yapısına ilişkin olan 

güvenleridir. Örgüte dönük olan sistem güveni hem örgüt içinde resmi 

pozisyonlardaki otoritelerin hem de teknik sistem standartlarının ve prosedürlerinin 

güvenilir olmasına bağlıdır351. 

 

Örgütler bazında güven konusu ile ilgili yapılan çalışmalar dikkate alındığında 

kimlik belirleyici bir etmen olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir örgüt için başarının 

sağlanabilmesi adına gerekli olan güvenin gerçekleştirilmesine ilişkin örgütsel güven 

modellerinin incelenip analiz edilmesinde yarar vardır.  Söz konusu bu modeller bu 

bölümde yer almaktadır. 

 

2.2.2.4.1.  Mishra Güven Modeli 

 

Mishra’nın ortaya koymuş olduğu güven modeli birey ve örgütler için geçerlidir 

ve geniş ölçüde kabul görmüş dört boyutlu bir modeldir. Mishra, bu modeli oluşturan 

söz konusu boyutların güven algısı oluşturduğunu belirtmiştir352. Mishra modelinin 

boyutları şunlardır: Yeterlilik, açıklık, ilgi ve inanırlılık (Tablo 1). 
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Tablo-1 Mishra Güven Modeli Boyutları
353

 

Boyut Anlam 

Yeterlilik Kişi ya da örgütten beklenen standartları gerçekleştirebilme yeteneğine yönelik emin olma 

durumu 

Açıklık Taraflar arasındaki iletişimin açık ve dürüst olarak algılanması durumu 

İlgi Karşı tarafın refahına yönelik olan ilgi 

İnanılırlık Söylemler ve eylemlerdeki tutarlılık beklentisi 

 

2.2.2.4.1.1. Yeterlilik 

 

Yeterlilik boyutu, kişi veya örgütten beklenen standartların 

gerçekleştirilebilmesi şeklinde tanımlanır. Ayrıca, liderlerin fayda sağlamasının 

yanında örgütün piyasada kalabilecek yeterliliğe sahip olabilmesi olarak ifade edilir. 

Örgütsel güven boyutunda düşünüldüğünde, örgütün pazarda yaşamını 

sürdürebilme kabiliyetinin olması ve liderlikte etkinlik varsayımı algısının olması 

durumudur. Örgütsel güvenin yeterlilik boyutu, işgörenlerin örgütlerinin liderlik 

yeterliliğine güven kapsamını da yansıtmaktadır354. 

 

2.2.2.4.1.2. Açıklık 

 

Açıklık boyutu, güvenen taraf ile güven duyan taraf arasında var olan iletişimin 

açık ve dürüst olarak algılanması olgusunu tanımlar. Örgütsel boyuttaki açıklık 

algısını liderler veya yöneticiler meydana getirir. Örgütsel yönetimin ve örgüt liderinin 

açık ve dürüst olması çalışanların kendi örgütlerine olan güvenlerini devam 

ettirmelerini ve ona güven duyma isteklerinin artmasını sağlar, çünkü vizyon 

bakımından örgütü zenginleştirecek olan,  yönetim anlayışı ve liderin işine olan 

sadakati ve inandırıcılığıdır. Ayrıca böyle bir örgüt yapısı, içindeki kurumun bütün 

kademelerini motivasyon ve sadakat bakımından birbirine bağlamaktadır.  Açıklık ve 

dürüstlüğü algılayabilmenin güvenin diğer boyutlarla ilişkisini gerçekleştirebilme 

bakımından, çalışanlar ile yönetici arasındaki ilişkilerin sağlam ve sağlıklı 

olmasındaki rolü büyüktür355. 
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2.2.2.4.1.3. İlgi 

 

Mishra modelinde üçüncü boyut olan ilgi boyutu, samimiyet ve 

yardımseverliğin açıklıkla birleşmesi durumunda meydana gelir. Ayrıca bu boyutun 

meydana gelişinde, örgütlerde liderlerin örgüt üyelerine ilgi göstermesi çok önemli 

bir işleve sahiptir. Sözü edilen bu boyut, aynı zamanda örgüt üyelerinin kendileri için 

olan ilgiyi sezip hissetmeleriyle ortaya çıkar.  İlgi boyutu bir bakıma güvenen taraf ile 

güvenilen taraf arasındaki iletişimin samimi, yardımsever, açık ve dürüst algılanması 

olgusudur356,357. 

 

          Güvenin bu boyutu, taraflardan birinin karşı tarafa ilişkin haksız avantaj 

sağlamayacağı konusuna olan inancı demektir; bir başka deyişle, tarafların 

birbirlerine fırsatçı olmamaları konusunda içtenlikle inanmasıdır. Kurumsal düzeyde 

de işler ve etkili durumdaki güvenin ilgi boyutu, sadece hiyerarşik ilişkileri değil, aynı 

zamanda hiyerarşide aynı düzeyde olan kişiler arasındaki etkileşimi de 

kapsamaktadır358. 

 

Bir örgütte çalışan kimseler kendileri ile ilgili çıkarların üst yönetim tarafından 

korunmasını ve bu konudaki ilgi ve çabalar hakkında kendilerine inanmayı isterler. 

Bundan ötürü üst yönetimin sergileyeceği davranışın iş görenler için olumlu olması 

yine işgörenler tarafından ilgili olma durumu olarak algılanır.  Bu durum, bir sonuç 

olarak üst yönetime düşen rolün bu konudaki önem derecesini yansıtmaktadır.  

Kendilerine içtenlikle sürekli ilgi gösterildiğini sezen ve düşünen örgüt üyeleri 

kendilerini önemli hissederler, böylece iş konusunda daha verimli duruma gelirler. 

 

2.2.2.4.1.4. İnanılırlık 

 

Mishra modelinin son boyutu durumundaki inanılırlık, tutarlı ve güvenilir 

davranış beklentileri ile ilgili olmaktadır.   Bu boyuta göre söylemlerde ve eylemlerde 

kendi içinde tutarlı olmak, ayrıca uygunluğun olması güven düzeyini yükselecektir.  

İtimat edebilir oluş, aynı zamanda yöneticinin veya liderin güvenilir oluşu biçiminde 

tanımlanır. Söylemler ve eylemler arasında bir tutarsızlığın söz konusu olması ise 

güven düzeyinin düşmesi demektir. Tutarlı davranışlar yönetici ve çalışanlar 
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arasındaki istenilen güven ortamının gelişmesini sağlar; bütün bunlara ek olarak, iş 

ilişkilerinde alınacak kararların da bu davranışlardan doğrudan doğruya etkilendiği 

gözlemlenecektir359,360. Mishra'nın meydana koymuş olduğu bu modeldeki büyükler 

etkileyen durumundadırlar ve Mishra'nın tanımlamasına göre, bu dört boyutun 

birleşmesi arzu edilen güveni tam olarak meydana getirmektedir. 

 

2.2.2.4.2.  McKnight, Cummings ve Chervany’ in Güven Modeli 

 

 Araştırmacılara göre bu modelde, güven olgusunun ortaya çıkabilmesi için 

güvenme niyetinin bulunması gerekir. Güvenme niyetinin bağımsız değişkenleri 

bulunmaktadır. Bu değişkenler şunlardır:  Bireylerin güvenme eğilimi,  bilişsel 

süreçler, örgüt özellikleri ve güvenme inancı361. 

 

Güvenme eğilimi güvenme niyetini doğrudan doğruya etkilemenin yanında 

örgüt temelli güvenin meydana gelmesine ve güvenme inancına da etkide 

bulunmaktadır. Güvenmeyi meydana getiren yardımseverlik, dürüstlük ve yeterlilik 

ve tahmin edilebilirlik gibi olgular, güvenme niyetini de etkileyip biçimlendirmektedir. 

Ayrıca sisteme ve örgüte duyulan güven düzeyi bireylerin güven davranışını da 

doğrudan etkiler362. Şekil 2'de güven davranışının meydana geliş sürecindeki 

aşamalar gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-2 McKnight, Cummings ve Chervany Örgütsel Güven Modeli
363
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Şekil 2'de de görüldüğü gibi, güvenme niyeti pek çok ögeden etkilenir. Bu 

ögeler; güvenme eğilimi, güvenme inancı, örgüte ve sisteme güven ile güvenmeye 

durumsal kararlardır. 

 

2.2.2.4.3.  Bromiley ve Cummings Güven Modeli 

 

Bromiley ve Cummings'in geliştirip ortaya koyduğu örgütsel güven modeli, 

içeriği bakımından iş görenlerin yalnızca örgüt içinde mevcut olan güven ilişkilerini 

değil, aynı zamanda yüksek ve düşük güven ortamının yaratacağı sonuçları 

ölçmeye odaklı olmaktadır364. Bunun yanında model, aynı zamanda çalışanların 

bireysel ilişki ve davranışlarındaki beklentilerini ifade eden bireysel güven ile 

çalışanların örgütsel ilişkilerden ve davranışlardan beklentilerinin oluşturduğu 

örgütsel güven ayırımını göstermektedir. Söz konusu modele göre örgütsel güven, iş 

görenlerin varolan deneyimlerine göre farklı biçimde ve farklı düzeylerde 

algılanabileceği belirtilmiştir. 

 

Cummings ve Bromiley (1996) güven olgusunu, “duygusal, zihinsel ve 

niyetsel” ögelerin oluşturduğu bir olgu olarak tanımlamıştır. Yazarlar tarafından ifade 

edilen bu üç güven ögesi, çalışanların davranışlarını açıklayıp tanımlamaya yönelik 

olmuştur365. 

 

Örgütsel güven, sözü edilen model çerçevesinde, örgütün kendi birimleri 

arasındaki güvenin derecesi olarak tanımlanır. Ancak örgütsel güveni ölçmek için 

geliştirilmiş olan ölçek, genel güven tanımına dayanmaktadır. Güvenin boyutlarını bu 

model; bağlılık, dürüstlük ve avantajlı olmaktan kaçınma şeklinde ifade etmektedir. 

Güven olgusu; duyuşsal, bilişsel ve davranışa niyetli olma düzeylerinde 

gerçekleşmektedir. Geliştirilmiş olan bu ölçeğin uzun şekli 62 maddeyi, kısa şekli ise 

12 maddeyi kapsar366. 

 

Modeli geliştirip ortaya çıkarmış olan fikir babaları, örgütsel güven olgusunu 

çalışanların veya iş görenlerin meydana getirdiği grupların diğer iş görenler veya 

gruplar üzerinde hemfikir olduğu inançlar olarak değerlendirmişler ve güvenin, 

açıkça veya örtük biçimde birisi için olumlu inanç ve tutumlara sahip olma çabalarını, 

                                                
364

 Üstün, a.g.e., s.50. 
365

 Larry L., Cummings, Philip Bromiley, The Organizational Trust İnventory: Development and 
Validation, Sage Publications, California, 1996, s.302. 
366

 Cummings ve Bromiley, a.g.e., s.303. 



97 
 

daima dürüst olmayı ve imkân dâhilinde olsa bile diğerinden avantaj sağlamayı 

düşünmemeyi içeren bir kavram olduğunu önemle vurgulamışlardır367. 

 

Söz konusu model kapsamında genel olarak güven, bir bireyin veya bir grup 

içinde yer almış bütün bireylerin diğer birey veya gruba;  

·      Açık veya açık olmayan beklentilere uygun iyi niyetli davranma çabası 

olarak tanımlanmıştır, 

·    Hangi şartlar ve durumlar oluşursa oluşsun, görüşmelerde önceden 

belirlenmiş taahhütler konusunda dürüst ve etik davranması olarak tanımlanmıştır,   

·      Uygun şartlar ortaya çıkmış olsa bile karşı tarafın durumundan kişisel 

menfaat sağlamama inancı veya grubun bu anlamda olan ortak inancı olarak 

tanımlamışlardır. 

 

2.2.2.4.4. Shockley-Zalabak, Ellis ve Winograd Güven Modeli 

 

Shockley-Zalabak ve arkadaşları, Mishra’nın geliştirip ortaya koyduğu model 

kapsamında yer alan dört farklı örgütsel güven boyutuna özdeşleşme boyutunun da 

ilave edilmesi yoluyla, beş boyuttan meydana gelmiş olan bir model ortaya 

koymuşlardır. Söz konusu güven modeli bağlamında, özdeşleşme kavramı 

çalışanların yaptıkları işi daha önemsemelerine ve böylece işlerine odaklanmalarına 

imkân verir. Örgüt ile özdeşleşmiş olan iş görenin çalışma isteği artacak ve işyerine 

olan bağlılığı da kuvvetlenmiş olacaktır. Özdeşleşen bir örgütte yer alan elemanlar, 

örgüte olan bağlılıklarının bir gereği olarak örgütü her konuda destekleyici tavır 

alırlar ve bunu sürdürürler. Özdeşleşme olgusu bireyi örgüt içinde birlikte olmak ve 

tek başına kalmak arasında bulunan çok ince bir çizgi ile ayırmaktadır. Sonuçta 

denilebilir ki, eğer örgüt içindeki kişiler örgüt ile özdeşleşirler ise örgütün karlılığında 

önemli bir artış gerçekleşmektedir, böylece verimlilik arttığı gibi güven de 

artmaktadır. Örgütsel güven ile birlikte örgüt içinde özdeşleşme yok ise güven de 

azalacaktır ve buna bağlı olarak da verimlilik düşmüş olacaktır368. 
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2.2.2.4.5. Whitener’ın Yönetsel Güvenirlilik Modeli 

 

Yöneticiler olumlu davranışların gelişmesinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Whitener yönetsel güvenilirlik davranışını, yalnızca çalışanların kendine güven 

duyması için gerçekleştirilmiş olan eylemler olarak almamış,  aynı zamanda iradeli 

eylemler ve etkileşimler olarak tanımlamışlardır. Whitener ve arkadaşları,  yönetsel 

güvenilirlik modeli bağlamında, yönetim güvenilirliği ile çalışanların algılarının 

meydana gelip biçimlenmesini sağlayan davranışlarda tutarlılık, doğruluk, kontrol 

paylaşımı ve dağılımı, iletişim ve ilgi gösterimi olmak üzere beş öge bulunduğunu 

ifade etmişlerdir369. 

 

Whitener’ın Yönetsel Güvenirlilik Modeli’ne göre, örgütsel etmenlerden yapı 

örgüt kültürü ve  işletme bünyesinde uygulanan insan kaynakları, politika ve 

prosedürleri, ilişkisel etmenler arasındaki ilk etkileşim ve beklentiler  ile bireysel 

etmenlerdeki çalışanların güven eğilimi, değerleri ve yetenekleri, çalışanların güven 

algılarının meydana gelmesinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte bu 

davranışları sınırlayıcı birtakım koşullar olan ve bu yönde algılanan benzerlik, 

algılanan yetenek, çalışanların güven eğilimi, görev özgürlükleri gibi ögelere de etki 

ettikten sonra, çalışan bireylerin yönetsel  güven algıları meydana 

gelmektedir. Whitener vd. (1998) göre, güven ilişkisini başlatıp biçimlendirecek olan 

bizzat yöneticinin davranışlarıdır.  Söz konusu modele göre yöneticileri olan güvenin 

sorgulanması yolu ile örgütsel yaşamda güvenin hangi düzeyde algılandığı tam 

olarak belirlenebilmektedir370. 

 

2.2.2.4.6. Jones ve George'e Göre Güven ve Güvensizliğin Oluşumu Modeli 

 

Araştırmacılar bu model çerçevesinde güvenle beraber güvensizlik olgusunu 

da ele almışlardır.  Söz konusu olgular, zaman içinde gelişip biçimlenen olgular 

durumundadır. Böyle bir süreç içinde üç durum söz konusudur. Bunlar “güvensizlik, 

koşullu güven ve koşulsuz güven” dir. Güvensizliğin çok çeşitli  tanımları vardır; 

güvensizlik olgusunu, kısaca tanımlamak gerekirse şu söylenebilir: Karşımızdaki 

kişinin kendi sorumluluklarını yerine getirmeyeceğine  ve başka birinin durumunu da 

gözetmeyeceğine dair inançtır. Şartlı güven olgusu ise davranışsal bakımdan 

birbirlerine uyum gösteren bireylerin belirli şartlar içinde birbirlerini güvenme isteği 

                                                
369
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olarak tanımlanır. Böyle bir durumda her iki tarafın birbirlerine güven duymalarının 

altında şartların her iki tarafa da çıkar sağlaması gerçeği yatmaktadır.  Şartsız güven 

olgusunda ise her iki tarafın da birbirlerine güven duyması için herhangi bir sebebe 

gerek duyulmaz.  Taraflar birbirinden emin olup birbirlerine güvenleri tamdır.  Her iki 

tarafın birbirine bu şekilde güven duymaları gerçeğinin altında ise geçmişten bugüne 

uzanan ilişkinin varlığı yatmaktadır. Bir başka söylemle taraflar birbirlerini 

tanıdıklarından ötürü birbirlerinin nasıl davranacaklarını önceden bilmektedirler ve 

bu nedenle de birbirlerine sonsuz güven duymaktadırlar371. Bu noktada göz ardı 

edilmemesi gereken konu,  doğal olarak bireylerin zaman içinde birbirlerini tanıyarak 

birbirlerine güvenmek yolunu seçebilecekleri gibi yine birbirlerine güvenmemeyi de  

seçebilecek oluşlarıdır. Şekil 3'te güven olgusunun  zaman içinde nasıl biçimlendiği, 

bir başka söylemle şartlı güven ile şartsız güven arasında nasıl yer değiştirilebildiği 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil-3 Jones ve George Örgütsel Güven Modeli
372

 

 

Şekil 3'te yer alan modele göre, koşullara bağlı biçimde bir güven söz konusu 

olabilmektedir. Güven ve güvensizlik birbirlerine karşıt karakterde olduklarından biri 

artarken doğal olarak diğeri de azalmaktadır. Zaman içinde bireyler arasında 

gelişecek olan ilişkilerdeki birtakım olumlu veya olumsuz durumlara bağlı biçimde 

şartsız güvenden şartlı güvene geçirebileceği gibi şartlı güvenden de şartsız güvene 

geçilebilecektir373. 

 

2.2.2.4.7. McGregor’ un X ve Y Teorisi Bağlamında Güven Modeli 

 

McGregor, ilkini Taylor ve Fayol’un geliştirip ortaya koydukları “Klasik Yönetim 

Anlayışı”nın açıklaması yoluyla sonuçta X kuramının esasını ve kapsamını tümüyle 

meydana getirmiştir. Söz konusu model sonrası ise, karşı kuram olarak Y kuramı 
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ortaya konulmuştur. McGregor’un X ve Y kuramları, yöneticilerin iş görenler 

hakkındaki düşünceleri  bağlamında tamamen birbirine ters olan kuramlar 

durumundadır. 

 

X kuramına göre; çalışanlar, mümkün olduğunca işten kaçmanın yollarını 

ararlar; sorumluluktan kaçarlar, hırslı değillerdir ve güvenliğe olan tutkuları çok 

fazladır;  kendi istek ve amaçlarını, kurumun istek ve amaçlarından daha yukarıda 

tutarlar; yöneticiler de genellikle çalışanlarına karşı güvensizdirler. Y kuramına göre; 

yöneticiler çalışanlarına karşı güven duyguları içindedirler; çünkü çalışanlar işten 

kaçmazlar, sorumluluk alırlar ve iş onlar için bir tatmin kaynağı olmaktadır; 

çalışanların iş yerinde fiziksel ve düşünsel çaba harcamaları, dinlenmeleri kadar 

doğal karşılanır374. Diğer bir deyişle, McGregor’un Y teorisi işgörenlere güven duyan, 

ödüllendiren ve böylece onları destekleyen bir model durumundadır. X teorisi ise 

çalışanlara güvenmeyen ve çalışanları değersiz bir varlık olarak değerlendiren bir 

yapıyı işaretlemektedir. 

 

2.2.2.4.8. Mayer, Davis ve Schoorman' in Güven Modeli 

 

Araştırmacılar bu model çerçevesinde, bir kişinin diğer bireye güven duyma 

nedenlerini ortaya çıkarabilmek adına güvenen kişi ile güvenilen kişi arasındaki 

ilişkiye odaklanmışlardır. Şekil 4'te güvenen kişi ile güvenilen kişi arasındaki ilişkiye 

yer verilmektedir. 

 

 

Şekil-4 Mayer, Davis ve Schoorman' in Örgütsel Güven Modeli
375
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Mayer, Davis ve Schoorman' in Güven Modeli çerçevesinde güven olgusu tek 

yönlü olarak ele alınır. Güvenilen ile güvenen arasında karşılıklı biçimde var olan 

güven dikkate alınmamaktadır.  Söz konusu modele göre, güvenen kişinin 

güvenmeye olan eğilimi ile güvenilen kişinin güvenilmeye değer olması önemli bir 

olgudur. Başka kimseye güvenme istekli olma olgusu güvenme eğilimi olarak 

tanımlanmaktadır. Güvenme eğilimi kişiden kişiye değişiklik gösterebilen bir olgudur. 

Güvenmeye olan eğilim başka bir kişi hakkında hiçbir bilgiye sahip olmaksızın ona 

ne kadar güveneceği olgusunu etkilemektedir. Güven olgusu; yardımseverlik, 

yetenek ve dürüstlük olgularını içinde barındırır. Yetenek bir bireyin belirli bir alanda 

olan yeterlik ve becerilerini kapsamaktadır. Bu bağlamda yetenek söz konusu 

alanlarda kişiye güven duyulmasını gerçekleştiren nitelik olmaktadır. Yardımseverlik 

olgusu ise güvenilen kişinin hiçbir karşılık beklemeksizin kendisine güvenen kimseye 

yardımda bulunduğu bir ilişki biçimidir. Dürüstlük de her iki tarafın geçmişten bugüne 

uzanan tutum, vaat ve davranışlarının daha sonra ortaya çıkan yeni koşullara da 

uyum göstermesi durumudur376. Bahsi geçen model kapsamında algılanan risk 

kavramı söz konusudur. Alınan risk ile algılanan güvenirlik arasında bir bağ vardır. 

Alınan riskin olumlu bir sonuç meydana getirmesi durumunda, güvenen kişi 

konumunda olan birey, karşısındakine olumlu bir algı oluşturup geliştirir. Aksine 

alınan risk, olumsuz yönde bir sonuç doğurur ise bu defa  aradaki güven 

azalmaktadır ve bu durum da ilişkinin olumsuz biçimde etkilenmesine yol 

açmaktadır377. 

 

2.2.3. Örgütsel Güveni Etkileyen Faktörler 

 

Güven olgusu, geçmiş ve gelecek arasında bir köprü işlevi görür. Geçmiş ve 

gelecek arasında bulunan nisbî nitelikteki önem derecesi, zaman içinde 

değişebilecek ve ilişkinin kendisi geliştiği müddetçe her iki taraf karşılıklı biçimde 

birbirleri hakkında daha çok bilgiye ulaşacaklardır378. Güven, birbiriyle muhatap olan 

bireylerin karşılıklı konuşma ve davranışları sonucunda meydana çıkan bir insan 

eylemi olduğu için karşılıklı olarak ve belli durumlar çerçevesinde oluşur. Güven 

olgusu söz ve eylem biçiminde verilen yönergeler çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. 

Dikkat edilmesi gereken durum, bireyler arasında ortaya çıkmaya başlayan güven 

                                                
376

 Roger C. Mayer, James H. Davis, F. David Schoorman, ''An Integrative Model of Organizational 
Trust'', Academy of Management, 1995, 20(3), s.713-715. 
377

 Polat, a.g.e, s.41. 
378

 Adnan Ceylan, Nigar Demircan, Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri ve Sonuçları, Celal Bayar 
Üniversitesi, İİBF Dergisi, 2003, 10(2), s.143. 



102 
 

duygusunun üzerine bir şeyler daha ilave edilerek onun biçimlenmesi ve giderek 

gelişmesidir. 

 

Güven olgusunun gelişmesi ve sürdürülebilir olması için, güvenen ve 

güvenilen kişi pozisyonunda olan kimselerin olgunun öneminin bilincinde olmaları 

gerekir. Bireyler arasında birbirlerine duyulan güven kaybedildiğinde ise güven 

azalması ortaya çıkar. Güvenin tekrar oluşması için ise uzun bir süre gerekir. Sonuç 

olarak denilebilir ki, güven duygusunu oluşturmak güçtür ama kaybetmek ise çok 

basittir. Tarafların karşılıklı etkileşimi ile gelişen ve dinamik bir yapı gösteren güveni 

etkileyen birçok etmen söz konusudur. Bu etmenler de alt başlıklar biçiminde 

tanımlanmaya çalışılmıştır. 

 

İlgili literatür inceleme altına alındığında görülecektir ki disiplinler arası birçok 

alanda mercek altına alınmış olan bir konu olması bakımından örgütsel güvene etki 

eden etmenler şu şekilde sıralanmıştır: Etkileşim, açıklık, iletişim, örgütsel küçülme, 

örgüt kültürü, yetenek, yardımseverlik, dürüstlük, açıklık, inanılırlık, güçlendirme, 

özdeşleşme, kural ve düzenlemeler, eğitim ve etik değerler, yetki devri ve katılım, 

adalet algıları, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel bağlılık. Ancak yapılan bu çalışmada 

bütün bu ögelere değinmenin imkânsız olduğu yönündeki kanaatlerden hareketle, 

organizasyonlar bağlamında en çok dikkat çekici durumdaki aşağıdaki etmenler 

açıklanacaktır379: 

 

2.2.3.1. Kural ve Düzenlemeler 

 

Örgüt içinde bürokrasi anlayışının bir uzantısı durumunda olan, etkin ve uyum 

sağlanabilir nitelikteki ilkeler ve nizamlar olarak ifade edilen kural ve düzenlemeler, 

ortak bir eylem biçimi ve genel bir bakış açısı meydana getireceği için, heterojen 

niteliklere sahip olan çalışanların, sınırları belli olmuş bir yapı içinde bir araya 

gelişlerine imkân tanımaktadır. Dolayısıyla örgütün devamlılığı ve disiplini 

bağlamında meydana getirilmiş olan gerekli bu kural ve düzenlemeler, örgüt 

üyelerinin ilişkilerini olumlu yönde etkilemekte ve kişilerarası güven ilişkilerini de 

güçlendirmektedir. Kurallar, çalışma düzenini kolaylaştırma ve belirginleştirme 

konusunda önemli bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla kuralların gelişen koşullar 

çerçevesinde değişmesi ve iş yaşamının dinamizmine ayak uydurması gerekir ve bu 
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önemli bir dinamik kabul edilmektedir; çünkü bu sayede, kuralların belirginleştirdiği iş 

ortamında çalışanların davranışlarına yön vermeleri kolaylaşmakta, karasızlıkların 

ve içsel çatışmaların önlenmesi mümkün olabilmektedir. Buna karşı, katı ve verimsiz 

kuralların da sistemin yavaşlamasına sebep olduğu, çalışan motivasyonunu ve 

güvenini olumsuz yönde etkileyip biçimlendirdiği ifade edilmelidir380. 

 

Altı çizilmesi gereken bir diğer konu da, örgütlerde kural ve düzenlemelerin 

meydana getirilmesinde örgütsel hedeflerin yanı sıra, etik ilkelerin de büyük önem 

taşıdığı gerçeğidir. Sonuç itibariyle örgütün amacı kapsamında açık ve iyi 

tanımlanmış olan etik ilkeleri esas alarak oluşturulmuş olan örgütsel kurallar, 

çalışanların birbirleri ile olan ilişkilerinde olumlu bir örgütsel iklimin ortaya çıkmasına 

katkı sunar. Dolayısı ile örgüt çalışanlarına yönelik olarak etik kılavuz ve 

danışmanlık mekanizmalarının kurulmuş olması, örgütsel ortamda kuralların 

uygulanmasını kolaylaştıracak ve örgütsel bağlamda istenen açıklık olgusunu 

gerçekleştirerek güven standartlarını yükseltecektir381. 

 

2.2.3.2. İletişim 

 

Fishman ve Khanna’ya göre (1999), örgütsel ortam içinde ilgili etkinliklerini 

devam ettiren örgüt çalışanları, sosyal ilişkiler sistemi bağlamında bir arada 

yaşamakta ve böylece üretime dâhil olmaktadırlar. Bu üretimin verimli ve etkin 

nitelikte olabilmesi için, büyük ölçüde, örgüt mensuplarına eksiksiz bir iletişim 

olanağı sunmak gerekir; istenen sonuçların elde edilmesi bu şekilde mümkün 

olabilecektir. Böylece yüksek ölçüde bilgiyle desteklenen bireyler, kendilerini ifade 

edebildikleri ölçüde yalnızlık ve eksiklik hissinden kurtulmaktalar; kendilerine ve 

diğer çalışanlara büyük ölçüde güven duyabilmektedirler382. 

 

Örgüt ekseninde çok iyi işler durumdaki bir iletişim sistemi, sorunların büyük 

bir çoğunluğunun daha meydana çıkmadan önce engellenmesini sağlamaktadır. 

Çalışanların fiziki ve sosyolojik anlamda gelişmiş bir iletişim sistemine sahip oluşu, 

ilgili taraflarının birbirlerini daha kolay ve daha doğru anlamalarına yardımcı olmakta 

ve sorun çıkmasını da önemli oranda engellemektedir. Karşılıklı biçimde birbirlerini 
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doğru ve yeterli bir biçimde anlayabilen bireyler arasında güven duygusunun 

gelişmesi de daha kolay ve sağlıklı gerçekleşmektedir383. 

 

2.2.3.3. Yetki Devri ve Katılım 

 

Örgüt üyelerinin verimli bir biçimde çalışması adına çok önemli olan bir diğer 

öge de kimin ne iş yapacağı konusudur; bir başka söylemle, kişi ve kişiye göre iş 

konularını içeren yetki devri ve katılım olgularıdır. Ayrıca örgüt içinde yönetim 

kadrolarına karşı gelişen ve duyulan güven durumu, çalışan bireylerin örgütsel 

anlamda taşıdıkları güven ve bağlılık derecesini de kayda değer oranda etkileyip 

biçimlendirmektedir. 

 

Çalışanların örgütsel güven duygularının yüksek oluşu, onların yönetime 

katılımını kolaylaştırıp kuruma olan sadakatlerini artırmaktadır. Aksi durumda 

çalışan sadakatindeki düşme ise işgören devir hızını artırıp iş görenlerin işten 

ayrılmalarına sebep olmaktadır. Bu açıdan çalışanlara güven duyulması ve 

güvenlerinin kazanılması yönetime katılım ve örgütsel sadakat olgusunu olumlu 

yönde etkilemektedir384. 

 

2.2.3.4. Eğitim ve Etik Değerler 

 

Belirli bir örgütsel yapıda etkinliklerini sürdüren çok farklı nitelik ve karaktere 

sahip olan örgütün ortak amaçlarını gerçekleştirme bağlamında bir araya gelen 

bireylerin ilgili örgütsel ortamda var olan sosyal koşulların dışarısında kalmaması ve 

örgütsel anlamda sahip oldukları güven seviyesinin de azalışı gibi bir durumla 

karşılaşmaması için, kendisine gerekli olacak kabiliyetleri kazandıracak düzenli bir 

eğitime ve bu eğitimi ona sağlayacak eğitim sistemine dahil edilmesi 

gerekmektedir385. Bu noktada meydana gelen ve etik olarak kabul edilen değerler de 

büyük önem taşımaktadır. Örgütsel anlamda yönetim görevini üstlenen kadrolarca, 

örgüt içinde çalışmalarını yürüten bireylere günün koşullarına uygun düşen çeşitli 

kabiliyetleri kazanabilmeleri ve bu bağlamda yükseltebilmeleri adına işlevsel bilgileri 

kendilerine kazandırma yoluyla hem çalışanların kendi özlerine hem de içinde 

bulundukları örgütsel ortama yönelik güvenlerini tesis edilebilmektedir. Etik ilkeler; 

yapılacak işler için saptanmış olan standartlar olarak, kabul edilebilir davranışların 
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minimum özelliklerini ortaya koymaktadır ve kabul edilebilir davranışları sistematik 

tanımlama bağlamındaki gayretler olarak tanımlamaktadır386. 

 

2.2.4. Örgütsel Güvenin Sonuçları 

 

Örgütsel güven, kurum ve kuruluşlarda uyumlu çalışma ve dayanışmayı 

gerçekleştirmektedir. Bu aynı zamanda çatışmaların azalmasına ve aynı şekilde 

performansın da yükselmesini sağlamaktadır. Örgütsel bağlılığı yükselten örgütsel 

güven, işten ayrılmaları azaltır, kurum içinde istikrarın ve düzenin gerçekleşmesini 

sağlar. Çalışan motivasyonunun yüksek olması ve bu duruma bağlı olarak da 

örgütün etkinliğini ve verimliliğini örgütsel güven yükseltmektedir. Güven olgusu; 

örgütlerde işlem maliyetlerini azaltır ve işlerin daha hızlı yapılıp gönüllü katılımların 

artışına yol açar. Kurumların uzun vadede gerçekleştirme amacında olduğu 

misyonlara ulaşmak ancak güven yoluyla meydana getirilen personel sadakati ile 

sağlanabilmektedir387. 

 

Örgütsel güvenin çok önemli olduğu bir diğer nokta da denetime daha az 

ihtiyaç duyulmasını gerçekleştirilebilir olmasıdır. Bireyler böyle bir ortamda daha 

özgür olduklarını düşünüp inisiyatif kullanabilmekte ve yeteneklerini ortaya 

koyabilmektedir. Örgütsel güvenin yüksek olduğu kurumlarda iletişim etkinliği de 

yüksek düzeyde gerçekleşmektedir388. 

 

İletişim etkinliğinin kesintisiz oluşu, problem çözme becerilerinin gelişmesi 

konusunda etkin olur. Örgütsel güvenin olmadığı durumlarda ise iletişim ve 

etkileşimde gizli gündemler söz konusudur. Gizli niyet ve gizli gündemlerin olduğu 

düşüncesi de kişiler arasında güvensizlik duvarının ortaya çıkmasına neden olur389. 

 

Toplum bazında örgütlerde ve kurumlarda güven artışı, birbirini etkileyip 

biçimlendiren süreçler meydana getirir. Güven artışı toplumda ekonomik büyümeye 

yol açar ve yine kurumlarda performans artışını meydana getirir.  Öte yandan 

toplumsal iş birliği sürecini de olumlu yönde etkiler. Güven ile örgütsel iletişim 
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yönetimi arasında var olan bir korelasyon söz konusudur. Bu korelasyon pozitif 

nitelikte olmaktadır390. 

 

Özellikle hızlı değişim dönemlerinin ortaya koyduğu kendine özgü belirsizlik 

ortamında en çok gereksinim duyulan şey, güven duygusu olmaktadır. Değişimin 

hızlı olduğu koşullarda, kurumlar bazında belirsizlikler meydana çıkar. Bu 

belirsizlikleri yönetmek, ürün ve hizmet kalitesini artırmak ve aynı zamanda 

çalışanların örgüt ile ilişkilerini düzenleyebilmek ancak güven sayesinde mümkün 

olabilmektedir. Güven olgusu; ahlaki dürüstlük, açıklık, yanıltmanın olmaması, 

dürüst iletişim, adaletli uygulamalar, iyi niyet, çift yönlü simetrik iletişim, çevreye 

karşı sorumluluk ve duyarlılık, bireysel ve örgütsel amaçlar arasında konumlanmış 

olan karşılıklı yarar temelinde sözleşmenin olmasını gerekli kılmaktadır391. 

 

Örgütsel işleyiş açısından güven çok önemlidir. Güven, belirleyici bir kültürel 

değer olarak örgütün yapısını biçimlendirir. Örgüt üyeleri arasında görülen yüksek 

güven, çoğu zaman örgütte gevşetilmiş, içselleştirilmiş denetim, çalışanların inisiyatif 

kullanabildiği ve risk alabildiği bir örgüt yapısı oluşturur. Ancak güvenin olmadığı 

koşullarda ise genellikle merkezileşme artmakta ve katı bir denetim devrede 

olmaktadır392. 

 

Örgütlerde güvenin varlığı samimi ilişkiler meydana getirirken, kişi ile örgüt 

arasında psikolojik bir sözleşme ortaya çıkarır. Güven ekonomik piyasalar için de 

çok önemli bir niteliktir. Piyasalarda güvensizliğin varlığı, ekonomik dengelerin 

bozulmasına yol açar. Örgüte karşı güvenin var olmadığı kurumlarda kişilerin 

çalışma arkadaşlarına ve örgütüne bağlılık algıları da çok düşük seviyededir. Aynı 

zamanda sosyal destek bakımından da çalışanların örgüte bağlılıkları söz konusu 

değildir. Örgütsel güven algısının düşük olduğu kişilerin örgütsel vatandaşlık 

göstermeleri olgusu da mümkün olmaz393. 

 

Örgütsel güven olgusunun; çalışanın, riskli durumlar bağlamında bile, örgüt 

için özveride bulunmalarına vesile olduğu saptanmıştır. Böyle bir durumda örgütte 

alınan kararların kendisini olumsuz etkilemesi bile, mevcut uygulamalara karşı 

özveri hissiyle, karşı çıkmasını durdurur. Bu koşullarda bile örgüte karşı duyduğu 
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güven ve bağlılık hissi ile uzun vadede işlerin kendi lehine döneceğine olan inancı 

sayesinde emniyet hissiyle hareket etmeyi sürdürür394. 

 

Örgütsel kültürün meydana getirilmesinde üst yöneticilere büyük görevler 

düştüğü gibi, örgütsel güvenin oluşturulup etkinliğinin sağlanmasında da yine üst 

düzey yöneticilerin sorumlulukları vardır. Bir örgütte güvenin kurulması için 

yöneticilerin karar ve tavırları bağlamında tutarlı, dürüst, ilgili ve iletişim becerilerine 

sahip olmaları ayrıca yetkiyi paylaşmaları, demokratik bir yönetimi benimsemeleri ve 

saydamlığa önem vermeleri temel esaslar olmaktadır395. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

LİTERATÜRDE TEORİK VE AMPRİK ÇALIŞMALAR 

 

 

3.1. SİBER ZORBALIK İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

3.1.1. Siber Zorbalık İle İlgili Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

 

Yaman ve Peker (2012) 14 öğrenciyle yaptıkları nitel araştırmada 

“Ortaöğretim Öğrencilerinin Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyete İlişkin Algıları”nı 

incelemişlerdir. Araştırma bulgularına göre, siber zorbaların en fazla kendini 

gizleme, dolandırıcılık maksadını taşıdığı saptanmıştır. Siber zorbalık sebepleri ise, 

arkadaşlarının tesiri, sıkıntı giderme, intikam hırsı gibi olgular saptanmıştır. Siber 

zorba davranışlarının devamlılığını doğuran etkenler ise; daha iyi olma duygusu, 

eğlence ve arkadaşlık bağlarını sürdürme olarak sıralanmıştır. Siber zarar görme 

durumundaysa sinirlenme, hırs ve keder duygusunu yoğun olarak yaşadıkları 

saptanmıştır396. 

 

Çetin, Eroğlu, Peker, Akbaba ve Persoy (2012) “ilişkisel-karşılıklı bağımlı 

benlik kurgusu, siber zorbalık ve psikolojik uyumsuzluk arasındaki ilişkileri” 

araştırmışlardır. Araştırma lisede öğrenim gören 258 öğrenci arasında 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan korelatif araştırma sonunda ilişkisel-karşılıklı bağımlı 

benlik kurgusuyla ile siber zorbalık ve siber zarar görme arasında negatif ilişki 

saptanmıştır. Siber zorbalık ve haksızlığa uğrama ile depresyon, anksiyete ve stres 

arasında olumlu ilişki belirlenmiştir. İlişkisel-karşılıklı bağımlı benlik kurgusu, siber 

zorbalık ve psikolojik uyumsuzluk arasındaki yapısal eşitlik modelinden elde edilen 

uyum iyiliği indeksleri modelin iyi uyumla sonuçlandığını ortaya koymuştur397. 

 

Çelik, Atak ve Erguzen (2012) 230 üniversite öğrencileriyle çalışarak “kişilik 

özellikler ile siber zorbalığa maruz kalma ve siber zorbalık yapma durumları 

arasındaki ilişki” konusuna odaklanmışlardır. Kişilikle siber zorbalığın ilişkisine 

bakıldığında, zorbalığa uğrayanla “en düşük ilişkinin sorumluluk, en yüksek ilişkinin 
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ise duygusal dengesizlik arasında olduğu saptanmıştır. Diğer kişilik özellikleri ile 

ilişkinin olmadığı” saptanmıştır.  Araştırmaya göre zorbalık “en güçlü yordayıcısı 

duygusal dengesizlik iken, en zayıf yordayıcısı ise deneyime açıklık” olarak 

belirlenmiştir. Araştırmada “siber zorba olma ile siber mağdur olma arasında pozitif 

ve orta düzeyde bir ilişki”  varlığı saptanmıştır398. 

 

Ekşi (2012) çalışmasında “narsistik kişilik özelliklerinin internet bağımlılığı ve 

siber zorbalığı ne düzeyde yordadıḡı” konularına odaklanmıştır.  Araştırma “İstanbul 

ilinde eğitim görmekte olan 331’i erkek 169’u kız toplam 508 öğrenci” üzerinden 

yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, “narsisizmin siber zorbalık üzerinde 

dolaylı bir etkiye sahip olduğu” saptanmıştır399. 

 

Ayas ve Horzum (2012) “ortaokul öğrencilerinin siber zorba ve mağdur olma” 

durumlarına odaklanmıştır. Araştırma “209’u erkek 204’ü kız toplam 413 öğrenci” 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmayla “siber mağdur olma %18,6, siber zorbaca 

davranışlar gösterme ise %11,6” düzeyinde belirlenmiştir. 8. sınıflarda öğrenim 

gören öğrencilerde siber zorbalığın daha fazla olduğu, siber zorbalığın başka 

sınıflara oranla daha fazla görüldüğü, 6. sınıfların ise başka sınıflara oranla daha 

çok mağdur oldukları saptanmıştır400. 

 

Peker (2015); lise ve dengi okullarda öğrenim gören 393 öğrenciyle 

gerçekleştirdiği araştırmasında, öğrencilerin saldırganlık ve siber zorbalık 

davranışları arasındaki ilişkileri ele almıştır. Araştırmada, öğrencilerin saldırganlık 

davranışları ile siber zorbalık davranışları arasında pozitif yönde ilişki saptanmış 

olup buna ek olarak dolaylı ve fiziksel saldırganlık alt ölçek puanlarının siber 

zorbalığı anlamlı bir düzeyde açıkladığını; sözel, öfke ve düşmanlık saldırganlık 

puanlarının ise siber zorbalığı anlamlı bir şekilde açıklamadığı saptanmıştır401. 
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3.1.2. Siber Zorbalık İle İlgili Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

 

Privitera ve Campbell (2009) araştırmalarında şu sonuçlara ulaşmışlardır: 

“Siber zorbaca davranışlar %55,6 oranında e-posta, %37,5 oranında ise mobil 

telefonları ile olmaktadır”. En fazla siber zorba davranışları da şunlardır: “Mobil 

telefonu ile birisinin hakkında söylenti yayma, iftira atma, e-mail adresini kontrol 

edemez hale getirme”402. 

 

Bauman ve Pero (2010) işitme güçlüğü yaşayan öğrenciler ile yaşamayan 

öğrencilerin arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmalarında, işitme güçlüğü yaşayan 

öğrencilerin %14’ünün, işitme güçlüğü yaşamayan öğrencilerin ise, %7’sinin siber 

zorbaca davranışlar sergilediklerini saptamışlardır. Ayrıca öğrenciler siber zorbalığa 

maruz kaldıklarında bu durumu yakın çevreleriyle paylaştıklarını ifade etmişlerdir403. 

 

Accordino ve Accordino (2011) 6. sınıflardan oluşan 124 katılımcı ile yaptığı 

çalışmada şu bulguları saptamıştır: “Katılanların %62’sinin siber mağduriyeti 

arkadaşlarına anlattıklarını, %44’ü öğretmenlerine anlattıklarını, %75’i ise 

ebeveynlerine anlattıklarını” ifade etmişlerdir. Öğrencilerin güçlü ebeveyn ilişkileri 

söz konusu ise siber zorbaca davranışlara daha az mağdur seçildikleri 

saptanmıştır404. 

 

Popovic-Citic, Djuric ve Cvetkovic (2011) tarafından 387 ortaöğretim 

öğrencisi üzerinde siber zorbalığın yaygınlığı üzerine gerçekleştirilen araştırmada, 

bu çalışmaya “katılan öğrencilerin %10’u siber zorbaca davranışlar gösterdiklerini 

ifade etmişler, katılanların “%20’si ise siber mağdur olduklarını” belirtmişlerdir. En 

çok yapılan siber zorbalık çeşidinin ise “iftira ve taciz” olduğu saptanmıştır. Bununla 

birlikte “erkek öğrencilerde hem siber zorba olmanın hem de siber mağdur olmanın 

kız öğrencilere göre daha yaygın ve yoğun olduğu” saptanmıştır405. 

                                                
402

 Carmel Privitera and Campbell Marilyn A., "Cyberbullying: The New Face of Workplace Bullying?", 

Cyber Psychology ve Behaviour, 2009, 12(4), 395-400 

403
 Sheri Bauman, Heater Pero, Bullying and Cyberbullying among Deaf Students and Their Hearing 

Peers: An Exploratory Study, Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 2010, 16(2): 236-253. 

404
 Accordino Denise B. ve Accordino Michael P., "An Exploratory Study of Face-To-Face and 

Cyberbullying in Sixth Grade Students", American Secondary Education, 2011, 40(1), 14–30. 

405
 Popovic-Citic Branislava, Djuric Sladjana and Cvetkovic Vladamir, "The prevalence of Cyberbullying 

Among Adolescents: A Case Study of Middle Schools in Serbia", School Psychology International, 

2011, 32(4), 412–424. 
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Menesini, Nocentini ve Camodeca (2011) araştırmalarında “14-18 yaş 

aralığında yer alan 390 kişiyle bazı ahlaki değerlerin ve bazı bireysel özelliklerin 

siber zorbalıkla” ilişkisine odaklanmışlardır. Buna göre; “ahlaki değer yargılarına 

sahip olmanın, kişinin bir uğraşı olmasının, korumacı olmasının siber zorbaca 

davranışları yordadığı” belirlenmiştir. Sonuçta “bu özelliklerle siber zorbalık arasında 

negatif yönde bir korelasyon” saptanmıştır406. 

 

Allen (2012) ortaöğretim öğrencilerinde genellikle yazılı ileti gönderme 

şeklinde gerçekleştirilen siber zorbalık konusunda yaptığı çalışmada “zorbalığın 

daha çok taciz içerikli mesajlar gönderme yoluyla ve erkeklere göre kızlarda daha 

yaygın” olduğunu saptamıştır. Bu tür siber zorbalığın sınıf düzeyine göre 

farklılaşmadığı saptanmıştır. Ayrıca söz konusu araştırmada “güçlü akademik 

geleneğe sahip, okul içinde sosyal hiyerarşinin desteklendiği ve başarılı olmanın 

daha değerli ve popüler olmayı sağladığı okul ortamlarında bu türden siber zorbaca 

davranışların daha düşük düzeyde” olduğu saptanmıştır
407

. 

 

Bauman ve diğerleri (2013) 491 ergenlerle gerçekleştirdikleri çalışmalarında, 

siber zorbalık ve mağduriyet ile intihar düşüncesi ve depresyon arasındaki ilişkiye 

odaklanmışlardır. Bu çalışmayla ergenlerin intihar etme düşüncesi ile depresyon ve 

siber mağduriyet arasında ilişki bulunmuş, ancak ergenlerin intihar düşüncesi ile 

siber zorbalık arasında ilişki olduğunu tespit etmişlerdir408. 

 

Jung ve diğerleri (2014), 4531 ergenlerle yaptıkları araştırmada problemli 

internet kullanımı, siber zorbalık ve bunların neden olduğu psikolojik sorunlara 

odaklanmışlardır. Ergenlerin %9,7’sinin siber zorbaca davranışlarda bulunduğunu, 

%3,3’ünün bu davranışlara mağdur olarak konu olduğunu ve siber zorbalık 

davranışlarının psikolojik bazı sorunlarla ilişkili olduğunu saptamışlardır409. 

                                                
406

 Ersilia Menesini, Nocentini Annalaura and Camodeca Marina, "Morality, Values, Traditional Bullying, 

and Cyberbullying in Adolescence", British Journal of Developmental Psychology, 2011, 31(1), 1-
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407
 Kathleen P. Allen, "Off the Radar and Ubiquitous: Text Messaging and Its Relationship to Drama 

and Cyberbullying in an Affluent, Academically Rigorous Us High School", Journal of Youth Studies, 

2012, 15(1), 99–117. 
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Tablo-2 Siber Zorbalık İle İlgili Yurt Dışında/Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

SİBER ZORBALIK İLE İLGİLİ YURT DIŞINDA/YURT İÇİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

YURT DIŞI ÇALIŞMALAR YURT İÇİ ÇALIŞMALAR 

YAZARLAR YILI 

ÖRNEKLEM 
SAYISI/ 

ÖRNEKLEM 
GRUBU 

ARAŞTIRMA 
KONUSU 

YAZARLAR YILI 

ÖRNEKLEM 
SAYISI/ 

ÖRNEKLEM 
GRUBU 

ARAŞTIRMA 
KONUSU 

Vandebosch 
ve Van 

Cleemput 
2008 

279/ 
11-20 yaş 
aralığındaki 
öğrenciler 

“Siber zorbaca 
davranış 

sebeplerinden 
birisi olan siber 
zorbaların güç 

dengesi 
oluşturma 
çabası” 

Bayar 2010 

1238/ 
İlkokul, 

ortaokul ve 
lise 

öğrencileri 

“Okuldaki, 
sosyal,iklim 

ile,akran 
ve,,siber 

zorbalık,arasın
daki,ilişki” 

,”Privitera,,ve 
Campbell” 

2009 - 
Siber,zorbalık 
araçları, ve 

,türleri 
Çetinkaya 2010 

648/ 
Ortaokul 6, 7 

ve 8. sınıf 
öğrencileri 

Ortaokul 
öğrencilerinde, 
siber, mağdur 
ve siber zorba 
olma durumları 
,ve cinsiyete, 

göre 
incelenmesi 

Bauman ve 
Pero 

2010 - 

İşitme güçlüğü 
yaşayan 

öğrenciler ile 
yaşamayan 
öğrencilerin 
siber zorbalık 
davranışları 

arasındaki ilişki 

Yaman ve 
Peker 

2012 
14/ 

Ortaokul 
öğrencileri 

Lise 
öğrencilerinin 
siber zorbalık 

ve siber 
mağduriyete 
ilişkin algıları 

Accordino ve 
Accordino 

2011 

124/ 
Ortaokul 
6.sınıf 

öğrencileri 

Altıncı sınıf 
öğrencilerinin 

siber 
mağduriyeti 
arkadaşlarına/ 
öğretmenlerine/ 
ebeveynlerine 

anlatma 
oranları 

Çetin, 
Eroğlu, 
Peker, 

Akbaba ve 
Persoy 

2012 
258/ 
Lise 

öğrencileri 

İlişkisel-
karşılıklı 

bağımlı benlik 
kurgusu, siber 
zorbalık ve 
psikolojik 

uyumsuzluk 
arasındaki 
ilişkiler 

,Popovic-Citic, 
Djuric, ve, 
Cvetkovic 

2011 
“387/ 
Lise 

öğrencileri” 

,”Lise, 
öğrencileri, 

üzerinde,siber 
,zorbalığın,,, 
yaygınlığı” 

“Çelik, Atak 
ve Erguzen” 

2012 
“230/ 

Üniversite 
öğrencileri” 

“Kişilik 
özellikler ile 

siber zorbalığa 
maruz kalma 

ve siber 
zorbalık yapma 

durumları 
arasındaki 

ilişki” 

Menesini, 
Nocentini ve 

Calussi 
2011 

1092/  
11-20 yaş  
aralığındaki 
öğrenciler 

Ergenler 
arasındaki siber 
zorbalık olayları 

Ekşi 2012 508 

Narsistik kişilik 
özelliklerinin 

internet 
bağımlılığı ve 
siber zorbalığı 
ne düzeyde 
yordadıḡı 
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Menesini, 
Nocentini ve 
Camodeca 

2011 

390/ 
14-18 yaş 
aralığındaki 
öğrenciler 

“14-18 yaş 
aralığındaki 

390 kişiyle bazı 
ahlaki 

değerlerin ve 
bazı bireysel 
özelliklerin 

siber zorbalıkla 
ilişkisi” 

“”Ayas,ve 
Horzum 

2012 
413/  

Ortaokul 
öğrencileri 

“Ortaokul 
öğrencilerinin 

siber, zorba, ve 
mağdur, olma 
durumları 

Allen 2012 
Lise 

öğrencileri 

Liselerde 
öğrenim gören 

ergenlerde 
siber zorbalık 

Kınay 2012 
368/ 
Lise 

öğrencileri 

Siber zorbalık 
duyarlılığının 
bilgi güvenliği 
ile ilişkisi 

Navarro ve 
Jasinski 

2012 935 

Siber zorbalığı 
yordayan rutin 

internet 
davranışlarını 

belirleme 

Kocaşahan 2012 

802/ 
Lise ve 

Üniversite 
öğrencileri 

Siber 
zorba/mağdur-

ların siber 
zorbalıkla 
ilişkileri 

Bauman ve 
diğerleri 

2013 

491/ 
11-20 yaş 
aralığındaki 
öğrenciler 

Siber zorbalık 
ve mağduriyet 

ile intihar 
düşüncesi ve 

depresyon 
arasındaki ilişki 

Eroğlu ve 
Güler 

2015 
505/ 

Üniversite 
öğrencileri 

Riskli internet 
davranışları, 
içsel ve dışsal 
koşullu öz-
değer 

alanlarının 
siber zorbalık 
ve mağduriyet 
üzerindeki 

etkisi 

Jung ve 
diğerleri 

2014 

4531/ 
11-20 yaş 
aralığındaki 
öğrenciler 

Ergenlerle 
yaptıkları 

araştırmada 
problemli 
internet 

kullanımı, siber 
zorbalık ve 

bunların neden 
olduğu 

psikolojik 
sorunlar 

Peker 2015 
393/ Lise 
öğrencileri 

Lise 
öğrencilerinin 
saldırganlık ve 
siber zorbalık 
davranışları 

arasındaki ilişki 

 

 

3.2. AKRAN ZORBALIĞI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

   

3.2.1. Akran Zorbalığı İle İlgili Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

   

Özmen (2006) makalesinde, Kars il merkezinde yer alan ortaokulların 6, 7 ve 

8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin maruz kaldıkları şiddet türleri ve bunların 

sıklık oranını belirlemeye çalışmıştır. Araştırmasını, Kars il merkezinde yer alan 

ortaokula devam eden, toplamda 863 öğrenci ile gerçekleştirmiş olup yapmış olduğu 

çalışma neticesinde, bedensel şiddet grubuna giren davranışlar arasında “itme” nin 

en sık görülen davranış biçimi olduğunu tespit etmiştir. Sözel şiddet grubuna giren 
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davranışları ele aldığında ise, öğrencilerin en fazla lakap takma davranışına maruz 

kaldıklarını belirtmiştir410.  

 

Aşıcı ve Aslan (2010) ergenlerde okul zorbalığı ve algılanan benlik belirginliği 

arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmada zorba kişilik ve zorbalıktan kaçınma 

davranışının cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaştığını, aynı zamanda zorbalık 

gösterme davranışının anne baba tutumuna göre anlamlı farklılık gösterdiğini 

bulmuşlardır. Araştırma sonucunda, zorbalık uygulama ve zorbalıktan kaçınma 

davranışı ile benlik belirginliği arasında anlamlı ilişkiler olduğunu saptamışlardır411. 

 

Gültekin (2010) Ankara merkezindeki bir ilk ve ortaokula devam eden 7-14 

yaşları arasında 146 çocuk ile yürütmüş olduğu çalışmasında, akran zorbalığı ile yaş 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu neticesine ulaşmıştır. Buna göre, 7-8 yaşlarındaki 

çocuklarda korkutma-sindirme, açık saldırı, kişisel eşyalara saldırı ve genel akran 

istismarı puanları diğer yaşlara göre daha yüksek çıkarken, alay boyutundaki akran 

istismarı puanının yaşla birlikte arttığını belirtmiştir412.  

 

3.2.2. Akran Zorbalığı İle İlgili Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

 

Anderson (2007) yürütmüş olduğu çalışmasında, akran zorbalığının 

öğrencilerin duygusal, fiziksel, entelektüel, sosyal ve yaratıcı benlik algısı üzerindeki 

etkisini incelemiş olup araştırma neticesinde; kız öğrencilerde fiziksel zorbalığın 

benlik algısını etkilemediği, erkek öğrencilerde ise fiziksel ve yaratıcı benlik 

algılarının, fiziksel zorbalığı olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Sosyal 

zorbalığın kız öğrencilerin negatif yönlü benlik algısını, erkek öğrencilerin tutumsal, 

duygusal ve yaratıcı benlik algısını negatif yönde etkilediğini araştırma sonucunda 

tespit etmiştir. Sözel zorbalık tutumlarının ise kız ve erkek öğrencilerin genel benlik 

algısını olumsuz yönde etkilediğini tespit etmiştir413. 

 

Murray-Harvey, Skrzypiec ve Slee (2012) lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama 

sıklığını belirlemek için yaptıkları araştırmada; kız öğrencilerin %9’unun, erkek 

                                                
410

 Suna K. Özmen, İlköğretim Öğrencilerinin Maruz Kaldığı Şiddetin Türleri ve Sıklığı, 1. Şiddet 
ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler, Uluslararası 
Katılımlı Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul, 2006, 30-37. 
411

 Halil Aşıcı, Sevda Aslan, The analysis of relationship between school bullying and self-concept 
clarity in adolescents, International Online Journal of Educational Sciences, 2010, 2(2): 467-485. 
412

 G. Akduman Gültekin, 7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Akran İstismarı ve Kendi Çözüm Önerileri, 
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2010, 3(2): 13-26. 
413

 Anderson Tara, Cyberbullying from Playground to Computer, Young Adult Library Services, 2007, 
5(2): 24-27. 
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öğrencilerin ise, %10’unun haftada en az bir ya da iki defa zorbalığa uğradıklarını 

belirlemişlerdir. Bulgularda ise zorbalığa uğramaları durumunda ağırlıklı olarak 

etkisiz başa çıkma stratejilerini tercih ettiklerini ve söz konusu stratejilerin kullanımı 

noktasında kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar olduğunu 

belirlemişlerdir. Buna göre zorbalıktan kurtulmak için “okuldan ve zorbalardan 

kaçınma” ve “hatayı kendinde arama” etkisiz stratejilerini ve yine aile, öğretmen ve 

yakın arkadaştan “yardım isteme” etkili stratejilerini kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere oranla daha fazla kullandıklarını ifade etmişlerdir414. 

 

Tablo-3 Akran Zorbalığı İle İlgili Yurt Dışında/Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

AKRAN ZORBALIĞI İLE İLGİLİ YURT DIŞINDA/YURT İÇİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

YURTDIŞI ÇALIŞMALAR YURTİÇİ ÇALIŞMALAR 

YAZARLAR YILI 

ÖRNEKLEM 
SAYISI/ 

ÖRNEKLEM 
GRUBU 

ARAŞTIRMA 
KONUSU 

YAZARLAR YILI 

ÖRNEKLEM 
SAYISI/ 

ÖRNEKLEM 
GRUBU 

ARAŞTIRMA 
KONUSU 

Anderson  (2007) - 

Akran 
zorbalığının 
öğrencilerin 
duygusal, 
fiziksel, 

entelektüel, 
sosyal ve 

yaratıcı benlik 
algısı 

üzerindeki 
etkisi 

Özmen  2006 
863/ Ortaokul 
6,7 ve 8. Sınıf 
öğrencileri 

Ortaokul 
öğrencilerinin 

maruz 
kaldıkları 

şiddet türleri 
ve sıklık oranı 

Murray-
Harvey, 

Skrzypiec ve 
Slee  

(2012) 
Lise 

öğrencileri 

Lise 
öğrencilerinin 
zorbalığa 

uğrama sıklığı 

Aşıcı ve 
Aslan  

2010 
11-20 yaş 
aralığındaki 
öğrencileri 

Ergenlerde 
okul zorbalığı 
ve algılanan 

benlik 
belirginliği 

Olweus 1983 130.000 

İlkokul ve lise 
öğrencilerinin 
zorba/mağdur 
sıklığının 

incelenmesi 

Gültekin  2010 

146/  

Lise 
öğrencileri 

“Akran 
zorbalığı ile 

yaş 
arasındaki 
ilişkinin 

incelenmesi 

Li  2007 

177/ 

7.sınıf 
öğrencileri 

Akran zorbalık 
ile siber, 
zorbalık 
arasındaki 
ilişkinin 

incelenmesi 

Uludağlı ve 
Uçanok  

2005 -- 

“Zorba ve 
mağdur 

konumunda 
akran 

zorbalığı 
olayları” 

                                                
414

 Rosalind Murray-Harvey, Grace Skrzypiec, Philips Slee, Effective and Ineffective Coping with 
Bullying Strategies as Assessed by Informed Professionals and Their Use by Victimised Students, 
Australian Journal of Guidance and Counselling, 2012, 22(1): 122-138. 
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Dehue, 
Bolman ve 

Wollink  
(2008) 

1211/ 

11-12 
yaşındaki 
öğrenciler 

Öğrencilerin 
akran zorbalık 
davranışları 

ile siber 
zorbalık 

davranışları 
arasındaki 

korelasyonun 
incelenmesi 

Kepenekçi 
ve Çınkır 

2001 -- 

Öğrencilerin 
sözel, fiziksel, 
duygusal ve  

cinsel 
zorbalığa 

maruz kalma 
durumlarının 
incelenmesi 

Slonje ve 
Smith  

2008 

360/ 

12-20 yaş 
aralığındaki 
öğrenciler 

Akran 
zorbalığa 

maruz 
kalanlar ile 

siber zorbalık 
görenlerin 
oranlarının 
incelenmesi 

Ateş ve 
Yağmurlu  

 

2010 

2641/ 

10-15 yaş 
aralığındaki 
öğrenciler 

Öğrencilerin 
sözel, fiziksel, 
duygusal ve  

cinsel 
zorbalığa 

maruz kalma 
durumlarının 
incelenmesi 

Smith vd.  
10-14 yaş 
aralığındaki 
öğrenciler 

Zorbalıkla 
mücadele 

Dölek 2002 
“5, 7 ve 9.sınıf 
öğrencileri” 

“Akran 
zorbalığına 
yüksek 

oranda maruz 
kalan 

çocukların 
cinsiyete göre 
incelenmesi” 

Juvonen 
Gross 

2008 
12-17 yaş 
aralığındaki 
öğrenciler 

Akran 
zorbalığı-siber 
zorbalık ilişkisi 

    

Fekkes-Pipers 
ve Verlooue-

Vanhaick 
2005 

9-11 yaş 
aralığındaki 
öğrenciler 

Öğrencilerin 
zorbalık 

davranışları 
    

 

 

3.3. ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

3.3.1. Örgütsel Yabancılaşma İle İlgili Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

 

Yiğit (2010) yürütmüş olduğu araştırmada; yönetici, öğretmen davranışları ve 

öğrencilerin örgüte yabancılaşma düzeyleri ve diğer bazı değişkenleri incelemiş olup 

araştırmayı, 2009-2010 öğretim yılında Zonguldak ili Ereğli ilçesinde bulunan 5 ilk ve 

ortaokulda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören 499’u erkek, 474’ü kız, olmak üzere 

toplam 973 öğrenci üzerinde yürütmüştür. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu” ve 

“Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği” nden yararlanmıştır. Öğrencilerin örgüte 
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yabancılaşma düzeylerinin; öğrenim gördükleri okula, cinsiyet benzeri durumlara 

bağlı olarak istatistiksel bağlamda anlamlı farklılık gösterdiğini belirtmiştir415. 

 

Türk’ün (2013) çalışmasının amacı, ortaöğretim öğrencilerinde duygusal 

istismar, örgüte/okula yabancılaşma ve disiplin cezaları arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmektir. Buna ek olarak anne babadan algılanan duygusal istismar, 

öğretmenden algılanan duygusal istismar, örgüte yabancılaşma, disiplin cezaları 

benzeri değişkenleri açısından incelemiştir. Örneklem, İstanbul ilinde 5 farklı 

ortaöğretim okulunda 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında öğrenim gören 500 öğrenciden 

meydana gelmekte olup araştırma neticesinde: Ana-baba duygusal istismarı ile 

öğrencilerin örgüte yabancılaştıkları, öğretmen duygusal istismarı ile öğrencinin 

örgüte yabancılaşması arasında olumlu yönde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Sınıf 

tekrarı yapanların duygusal istismar düzeylerinin yüksek olduğunu belirtmiştir. 

Disiplin cezası alan öğrencilerin ebeveynlerinden algılanan kabul etmeme, tersleme, 

aşağılama ve yıldırma düzeyleri daha yüksektir. Disiplin cezası alan öğrenciler, daha 

fazla öğretmen duygusal istismar yıldırma düzeyine sahiptirler416. 

 

3.3.2. Örgütsel Yabancılaşma İle İlgili Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

 

Gibbs (2004) tarafından yürütülen araştırmada; Amerikalı 320 öğrenci 

seçilmiştir. Okulda şiddet davranışları gösteren öğrencilerin örgüte yabancılaşma 

düzeylerini yüksek bulmuş, şiddet davranışı gösteren öğrencilerin, aile içi şiddete 

uğradıkları ve olumsuz tutumların yaygın olduğu ortamlarda zaman geçirdiklerini 

belirtmiştir417. 

 

Tarquin ve Cook (2008) çalışmalarında öğrencilerin yabancılaşma deneyimleri 

ile benlik kavramları arasındaki ilişkileri belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırma 

kapsamında 351 öğrenciye “Öğrenci Yabancılaşma”, “Travma Anketini ve 

Tennessee Benlik Kavramı Ölçeği” uygulamışlardır. Sonuçlar öğrenci 

                                                
415

 Selim Yiğit, İlköğretim 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Örgütsel Yabancılaşma Düzeylerinin Çeşitli 
Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Zonguldak Karaelmas 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak, 2010. 
416

 Tuğba Türk, Ortaöğretim Öğrencilerinde Duygusal İstismar, Disiplin Cezaları ve Örgütsel 
Yabancılaşma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013. 
417

 J. Gibbs, Preventing the Underlying Causes of School Violence, Psychological Reports, 2004, 
84(38): 137-174. 
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yabancılaşması ile benlik kavramı arasında orta düzeyde negatif yönlü anlamlı ilişki 

olduğunu göstermiştir418. 

 

Hascher ve Hagenauer (2010), çalışmalarında örgüte yabancılaşmanın 

oluşum sürecini anlamayı ve ilk ergenlik döneminde yabancılaşmaya yol açan okul 

faktörlerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırmada 5 ve 8. sınıf öğrencilerinden 

oluşan 1434 kişiyi kesitsel yöntem ile 6 ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan 356 kişiyi 

ise boylamsal yöntem ile incelemişlerdir. Araştırmanın sonucunda yabancılaşmanın 

erkeklerde ve düşük başarılı öğrencilerde yaygın olarak görüldüğü, ergenlik 

süresince yabancılaşmanın ilerlediği, olumlu öğretmen-öğrenci etkileşimi ve öğrenci-

öğrenci etkileşimi sürecinin yabancılaşmadan etkilendiği bulgularına ulaşmışlardır419. 

 

Tablo-4 Örgütsel Yabancılaşma İle İlgili Yurt Dışında/Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

OKULA YABANCILAŞMA İLE İLGİLİ YURT DIŞINDA/YURT İÇİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

YURT DIŞI ÇALIŞMALAR YURT İÇİ ÇALIŞMALAR 

YAZARLAR YILI 

ÖRNEKLEM 
SAYISI/ 

ÖRNEKLEM 
GRUBU 

ARAŞTIRMA 
KONUSU 

YAZARLAR YILI 

ÖRNEKLEM 
SAYISI/ 

ÖRNEKLEM 
GRUBU 

ARAŞTIRMA 
KONUSU 

Gibbs  (2004) 320 

Okulda şiddet 
davranışları 
gösteren 

öğrencilerin 
örgüte 

yabancılaşma 
düzeyleri 

Yiğit  (2010) 

973/ 

5, 6, 7 ve 
8.sınıf 

öğrencileri 

Yönetici, 
öğretmen 

davranışları, 
öğrenci 

yabancılaşma 
düzeyleri 

Tarquin ve 
Cook  

 

(2008) 351 

Öğrencilerin 
yabancılaşma 
deneyimleri ile 

benlik 
kavramları 
arasındaki 
ilişkileri 

Türk (2013) 

500/ 

9, 10, 11 ve 
12.sınıf 

öğrencileri 

Lise 
öğrencilerinde 

duygusal 
istismar, 
örgüte 

yabancılaşma 
ve disiplin 
cezaları 
arasındaki 

ilişki 

Hascher ve 
Hagenauer  

(2010) 

1790/ 

“5, 6, 7 ve 
8.sınıf 

öğrencileri” 

Örgüte 
yabancılaşma
nın oluşum 
sürecini 

anlamayı ve 
ilk ergenlik 
döneminde 

yabancılaşma
ya yol açan 
okul faktörleri  

    

                                                
418

 Kristen Tarquın, Catherine Cook Cottone, Relationships Among Aspects of Student Alienation and 
Self Concept, School Psychology Quarterly, 2008, 23(1):12-16. 
419

 Tina Hascher, Gerda Hagenauer, Alienation From School, International Journal of Educational 
Research, 2010, 49(6): 220-232. 
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3.4. ÖRGÜTSEL GÜVEN İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

   

3.4.1. Örgütsel Güven İle İlgili Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

  

Eğriboyun (2013) araştırmasında Bolu il merkezindeki ortaöğretim okullarında 

çalışmakta olan 72 yönetici ve 529 öğretmen ile örgütsel güven ve örgütsel destek 

konularını çalışmıştır. Eğitimcilerin örgütsel güven ve örgütsel destek algıları 

arasındaki ilişkiyi, ölçeklerle elde edilen verileri analiz ederek belirlemeye çalışmıştır. 

Araştırma neticeleri, yönetici ve öğretmenlerin örgütsel güven algılarıyla yöneticiye 

güven ve örgüte güven algıları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu işaret etmektedir. 

Aynı zamanda yöneticiye güven ile örgüte güven algıları arasında da anlamlı ilişki 

bulunmaktadır. Öğretmenler çalıştıkları okullarda örgütsel güvenin bulunduğuna 

inanmaktadırlar. Aynı zamanda yönetici ve öğretmenlerin örgütsel güven ve örgütsel 

destek algıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır420. 

  

3.4.2. Örgütsel Güven İle İlgili Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

 

Adeyemi ve Adu (2013) araştırmalarında, okul müdürlerinin sahip oldukları 

önderlik stilleriyle, öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Bu korelasyonel çalışmanın evrenini bölgedeki 694 okul 

oluşturmaktadır. Basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile bu okullardan 350 ilkokul 

seçilmiş ve bu okullardaki 7562 öğretmenden 1260’ı, araştırmanın örneklemini 

oluşturması için seçilmiştir. Verileri toplamak için 2 ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın 

neticesinde okul müdürünün demokratik önderlik davranışlarıyla, öğretmenlerin iş 

doyumları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Öğretmenlerin iş 

doyum düzeylerinin artması için okul müdürlerinin demokratik önderlik özelliklerine 

sahip olması gerektiği önerisinde bulunmuşlardır421. 

 

        Ghosh ve diğerleri (2001) öğrencinin öğrenim gördüğü üniversiteye olan 

güvenini; öğrencinin, amaçlarına ulaşması ve öğrenim hayatında başarılı olmasında, 

güven ya da itimat duyma derecesi olarak tanımlamışlardır422. Bazı çalışmalar 

güvenin üniversite ikliminin sağlığı ile olumlu yönde ilişkili olduğunu ortaya 

                                                
420

 Dursun Eğriboyun, "Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel 
Güven ve Örgütsel Destek Algıları Arasındaki İlişki", Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013, (12), 
17–43. 
421

 T. O. Adeyemir, and E. T. Adu, "Head Teachers’ Leadership Styles and Teachers' Job Satifaction in 
Primary Schools in Ekiti State, Nigeria", International Journal of Academic Research in Economics 
and Management Sciences, 2013, 2(2), 69–79. 
422

 Ghosh, A. Whipple, T. and G. Bryan (2001), “Student Trust and Its Antecedents in Higher 

Education”, The Journal of Higher Education, 72(3), 322-340.Ss. 
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koymaktadırlar. Güven açık ve sağlıklı üniversite çevresinin oluşturulmasında da 

anahtar eleman konumundadır423. 

 

Tablo-5 Örgütsel Güven İle İlgili Yurt Dışında/Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

ORGÜTSEL GÜVEN İLE İLGİLİ YURT DIŞINDA/YURT İÇİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

YURT DIŞI ÇALIŞMALAR YURT İÇİ ÇALIŞMALAR 

YAZARLAR YILI 

ÖRNEKLEM 
SAYISI/ 

ÖRNEKLEM 
GRUBU 

ARAŞTIRMA 
KONUSU 

YAZARLAR YILI 

ÖRNEKLEM 
SAYISI/ 

ÖRNEKLEM 
GRUBU 

ARAŞTIRMA 
KONUSU 

Adeyemi ve 
Adu  

2013 

1260/ 

İlkokul 
öğretmenleri 

Okul 
müdürlerinin 
sahip oldukları 

önderlik 
stilleriyle 

öğretmenlerin 
iş doyumu 

arasındaki ilişki 

Öztürk ve 
Aydın  

(2012) 

304/ 

Lise 
öğretmenleri 

Lise 
öğretmenleri 
nin örgütsel 

güven 
algılarının 
saptaması 

Tschannen ve 
Gareis  

2015 - 

Örgütte 
idareciye,olan 
güvenle,idareci

nin liderlik 
davranışları, 
okul iklimi ve 
öğrenci,,akade
mik ,başarısı 
arasındaki ilişki 

Eğriboyun  (2013) 

601/ 

72 yönetici ve 
529 öğretmen 

Liselerde 
görev yapan 
yönetici ve 

öğretmenlerin 
örgütsel 
güven ve 
örgütsel 
destek 
konuları 

 Ghosh ve 
diğerleri  

2001 

3215/ 

64 ilkokul, 
ortaokul ve 
ortaöğretim 
öğretmenleri 

Güvenin 
üniversite 
ikliminin 

arasındaki ilişki 

Demir  (2015) 

378/ 

İlkokul 
öğretmenleri 

İlkokul 
öğretmenleri 
görüşlerine 

göre 
öğretmenlerin 

örgütsel 
güven 

düzeyleriyle 
öğretmen 

liderliği ilişkisi 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
423

 Wayne, H. A. Smith and S. Sweetland (2003), “The Development of the Organizational Climate 
Index for High Schools, Its Measure and Relationship to Faculty Trust”, Academic Research Library, 
86(2), 38-49.Ss. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM VE BULGULAR 

 

 

4.1. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ, AMACI VE ÖNEMİ 

 

4.1.1. Araştırmanın Problemi 

 

Bu tezin ana problemi, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda 

öğrenim gören öğrencilerin siber zorbalık ve akran zorbalık davranışları sonucunda 

örgütsel yabancılaşma ve örgütsel güven algılarına ne derece etki ettiği ve bu 

etkinin hangi düzeyde olduğunun ortaya çıkarılmasıdır.  

 

 Alt problemlerinde ise; siber zorbalık ve akran zorbalığı davranışlarına, 

örgütsel güvene ve örgütsel yabancılaşmaya; cinsiyet, anne-baba eğitim durumu, 

anne-baba mesleği, sınıf, not ortalaması, yaş, aylık ortalama hane geliri ve kardeş 

sayısı gibi demografik değişkenlerin etki düzeyleri incelenmiştir. 

 

4.1.2. Araştırmanın Amacı 

 

Resmî ve özel ortaokul düzeyindeki öğrencilerde rastlanan örgütsel 

yabancılaşma ve örgütsel güven durumlarının, akran zorbalığı eğilimi ve akran 

zorbalığına maruz kalma durumları ile siber zorbalık eğilimi ve siber zorbalığa maruz 

kalma durumları arasındaki ilişkileri inceleyerek etki düzeylerini belirlemektir.  

  

Bu araştırma kapsamında ortaya çıkacak sonuçların, Millî Eğitim Bakanlığının 

ileriye dönük hedeflerinde, bu konularla ilgili alacağı tedbirlerde yol gösterici olması 

amaçlanmıştır. 

 

4.1.3. Araştırmanın Önemi 

 

Zorbalık davranışları internette çok hızlı bir süre içerisinde geniş kitlelere 

yayılabilmekte ve bu durumda siber zorbalığa maruz kalanların baş etme olanakları 

da azalmaktadır. Akran zorbalığında taraflar arasında güç dengesizliği, tekrar edici 

ve sürekli, amaçlı olması gibi birtakım özellikler siber zorbalıkta da bulunmaktadır. 

Siber zorbalıkta teknoloji kullanma yetkinliği güç dengesizliği özelliğini 

göstermektedir. Ayrıca siber zorbalıkta, bir davranışın bir kere yapılması da tekrar 
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edici ve sürekli olma özelliği için yeterlidir. Siber ortamda paylaşılan herhangi bir 

resim, video, yazı ve benzeri uygulamalar saniyeler içinde yayılarak birçok 

platformda ve sitede yer alabilmektedir. Bu açıdan siber zorbalık davranışlarının 

olumsuz etkisi, akran zorbalığı davranışlarının olumsuz etkisinden daha güçlü bir 

şekilde belirebilmektedir. Aynı zamanda sosyal ortamlarda zorbalığa maruz 

kalanların öfke duygusu ve intikam alma isteğiyle, siber ortamda kendisine zorbalık 

yapanları hedef seçerek siber zorbalık davranışları sergilemesi durumu da söz 

konusudur. Bu durumda kalan öğrencilerde aynı zamanda örgüte yani okula 

yabancılaşma eğilimleri de görülmektedir. 

 

Yapılan bu araştırmada, günümüzde ilkokul seviyesine kadar düşen siber 

zorbalık eğilimlerinin ve siber zorbalığa maruz kalma durumunun, örgütsel güven ve 

örgütsel yabancılaşma ile ilişkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Bu bağlamda, akran 

zorbalığı eğilimi olan ortaokul düzeyindeki öğrencilerin, aynı zorbalığı siber ortama 

taşıyıp taşımadıkları, aynı şekilde siber zorbalık yapan öğrencilerin, akran zorbalığa 

eğilimleri de araştırılmıştır. Siber ortamda veya okul ortamında zorbalığa maruz 

kalan öğrencilerin, siber ortamlarda kimlik gizlemenin de etkisi ile zorbalık uygulama 

düzeyleri incelenmiş, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel güvene etkisinin olup 

olmadığı tartışılmıştır. 

 

Araştırma, her iki zorbalık türünün, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel güven 

ile karşılaştırılacağı önemli bir araştırmadır. Literatüre bakıldığında sosyodemografik 

değişkenleri “Siber Zorbalık ve Akran Zorbalığı” değişkenlerini kullanarak 

karşılaştırma yapan çok az araştırma olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda özgün 

bir çalışmadır. Araştırma ile Millî Eğitim Bakanlığı ve bağlı birimlerin, ortaokul 

öğrencilerine yönelik siber zorbalık ve akran zorbalığı ile baş etme eğitimleri 

düzenlemeleri önerilecektir. 

 

         Yapılan bu araştırma sonuçları, yapılması muhtemel gelecek araştırmalara yol 

gösterici özelliği olması bakımından da önemlidir. 
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4.2.ARAŞTIRMANIN MODEL VE HİPOTEZLERİ 

 

4.2.1. Araştırmanın Modeli 

 

Araştırmanın modeli tarama modellerinden genel tarama modelidir. 

Çalışmanın hipotezlerine ilişkin model Şekil 5’te yansıtılmıştır. 

 

 

 

Şekil-5 Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık ve Akran Zorbalığı Eğilimlerinin Örgütsel Yabancılaşma 

ve Örgütsel Güven Algılarına Etkileri
424

 

 

4.2.2. Araştırmanın Hipotezleri 

 

Bu araştırmada kullanılacak olan model doğrultusunda 7 ana hipotez 

oluşturulacaktır. Bunlar; 

H1. 28 alt hipoteze ayrılmış olup öğrencilerin siber zorbalık ve akran zorbalığı 

davranışları ile örgütsel yabancılaşma ve örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki 

incelenecektir. 

H2. 8 alt hipoteze ayrılmış olup öğrencilerin akran zorbalığı davranışlarının 

örgütsel yabancılaşmanın alt boyutlarına etkisi birebir incelenecektir. 

H3. 4 alt hipoteze ayrılmış olup öğrencilerin siber zorbalığı davranışlarının 

örgütsel yabancılaşmanın alt boyutlarına etkisi birebir incelenecektir. 

H4. 2 alt hipoteze ayrılmış olup ortaokul öğrencilerinin akran zorbalığı 

davranışları ile siber zorbalık davranışları arasındaki etki incelenecektir. 

                                                
424

 Bu model, araştırmacının yapmış olduğu literatür taraması ve elde ettiği veriler sonucunda kendisi 
tarafından oluşturulmuştur. 
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H5. 2 alt hipoteze ayrılmış olup öğrencilerin akran zorbalığı davranışlarının 

örgütsel güvene etkisi incelenecektir. 

H6. Öğrencilerin siber zorbalık davranışlarının örgütsel güvene etkisi 

incelenecektir. 

H7. Ortaokul öğrencilerinin akran zorbalığı, siber zorbalık davranışları ile 

örgütsel yabancılaşma ve örgütsel güven değişkenleri demografik özelliklere göre 

farklılık göstermektedir. 

 

         İlişkisel Hipotezler; 

 

H1. Öğrencilerin siber zorbalık ve akran zorbalığı davranışları ile örgütsel 

yabancılaşma ve örgütsel güven düzeyleri arasında ilişki vardır. 

 

H1.a1. Öğrencilerin siber zorbalık davranışları ile akran zorbalığına uğraması 

arasında ilişki vardır.  

H1.a2. Öğrencilerin siber zorbalık ile akran zorbalığı yapma davranışları 

arasında ilişki vardır. 

H1.a3. Öğrencilerin siber zorbalık davranışları ile örgütsel güven düzeyleri 

arasında ilişki vardır. 

H1.a4. Öğrencilerin siber zorbalık davranışları ile anlamsızlık düzeyi arasında 

ilişki vardır. 

H1.a5. Öğrencilerin siber zorbalık davranışları ile güçsüzlük düzeyi arasında 

ilişki vardır. 

H1.a6. Öğrencilerin siber zorbalık davranışları ile kuralsızlık düzeyi arasında 

ilişki vardır.  

H1.a7. Öğrencilerin siber zorbalık davranışları ile sosyal uzaklık düzeyi 

arasında ilişki vardır. 

 

H1.b1. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile akran zorbalığı yapma 

davranışları arasında ilişki vardır.  

H1.b2. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile örgütsel güven arasında 

ilişki vardır.  

H1.b3. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile anlamsızlık düzeyi 

arasında ilişki vardır.    

H1.b4. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile güçsüzlük düzeyi arasında 

ilişki vardır.      
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H1.b5. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile kuralsızlık düzeyi arasında 

ilişki vardır.        

H1.b6. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile sosyal uzaklık düzeyi 

arasında ilişki vardır.  

H1.b7. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma davranışları ile örgütsel güven 

arasında ilişki vardır. 

H1.b8. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile anlamsızlık düzeyi 

arasında ilişki vardır.  

H1.b9. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile güçsüzlük düzeyi arasında 

ilişki vardır.    

H1.b10. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile kuralsızlık düzeyi 

arasında ilişki vardır.  

H1.b11. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile sosyal uzaklık düzeyi 

arasında ilişki vardır. 

    

H1.c1. Öğrencilerin örgütsel güveni ile anlamsızlık düzeyi arasında ilişki 

vardır. 

H1.c2. Öğrencilerin örgütsel güveni ile güçsüzlük düzeyi arasında ilişki vardır. 

H1.c3. Öğrencilerin örgütsel güveni ile kuralsızlık düzeyi arasında ilişki vardır. 

H1.c4. Öğrencilerin örgütsel güveni ile sosyal uzaklık düzeyi arasında ilişki 

vardır. 

 

H1.d1. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi ile güçsüzlük düzeyi arasında ilişki 

vardır.  

H1.d2. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi ile kuralsızlık düzeyi arasında ilişki 

vardır.  

H1.d3. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi ile sosyal uzaklık düzeyi arasında ilişki 

vardır.  

H1.d4. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi ile kuralsızlık düzeyi arasında ilişki 

vardır.  

H1.d5. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi ile sosyal uzaklık düzeyi arasında ilişki 

vardır. 

H1.d6. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi ile sosyal uzaklık düzeyi arasında ilişki 

vardır. 
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Etki Hipotezleri; 

 

H2. Öğrencilerin akran zorbalığı davranışlarının örgütsel yabancılaşmaya etkisi 

vardır. 

H2.a.1. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama davranışlarının güçsüzlüğe 

etkisi vardır.  

H2.a.2. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma davranışlarının güçsüzlüğe etkisi 

vardır.  

H2.b.1. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama davranışlarının kuralsızlığa 

etkisi vardır.  

H2.b.2. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma davranışlarının kuralsızlığa etkisi 

vardır.  

H2.c.1. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama davranışlarının sosyal uzaklığa 

etkisi vardır.  

H2.c.2. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma davranışlarının sosyal uzaklığa 

etkisi vardır.  

H2.ç.1. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama davranışlarının anlamsızlığa 

etkisi vardır.  

H2.ç.2. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma davranışlarının anlamsızlığa etkisi 

vardır.  

 

H3. Öğrencilerin siber zorbalığı davranışlarının örgütsel yabancılaşmaya etkisi 

vardır. 

H3.a. Öğrencilerin siber zorbalığı davranışlarının güçsüzlüğe etkisi vardır.  

H3.b. Öğrencilerin siber zorbalığı davranışlarının kuralsızlığa etkisi vardır.  

H3.c. Öğrencilerin siber zorbalığı davranışlarının sosyal uzaklığa etkisi vardır.  

H3.ç. Öğrencilerin siber zorbalığı davranışlarının anlamsızlığa etkisi vardır.  

 

H4. Ortaokul öğrencilerinin akran zorbalığı davranışları ile siber zorbalık davranışları 

arasındaki etki incelenecektir. 

H4.a. Öğrencilerinin akran zorbalığına uğrama davranışlarının siber zorbalığa 

etkisi vardır.  

         H4.b. Öğrencilerinin akran zorbalığı yapma davranışlarının siber zorbalığa 

etkisi vardır.  

  

H5. Akran zorbalığı davranışının örgütsel güvene etkisi incelenecektir. 
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H5.a. Öğrencilerinin akran zorbalığına uğrama davranışlarının örgütsel 

güvene etkisi vardır.  

         H5.b. Öğrencilerinin akran zorbalığı yapma davranışlarının örgütsel güvene 

etkisi vardır.  

 

H6. Öğrencilerin siber zorbalık davranışının örgütsel güvene etkisi incelenecektir. 

 

Karşılaştırma Hipotezleri; 

 

H7. Öğrencilerin akran zorbalığı ve siber zorbalık davranışları ile örgütsel güven ve 

örgütsel yabancılaşma değişkenleri demografik özelliklere göre farklılık 

göstermektedir. 

 

   H7.a.1. Öğrencilerin akran zorbalık düzeyi demografik özelliklere göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.a.1.1. Öğrencilerin akran zorbalık davranışına uğrama düzeyi cinsiyete 

göre farklılık göstermektedir. 

H7.a.1.2. Öğrencilerin akran zorbalık davranışına uğrama düzeyi anne eğitim 

durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H7.a.1.3. Öğrencilerin akran zorbalık davranışına uğrama düzeyi baba eğitim 

durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H7.a.1.4. Öğrencilerin akran zorbalık davranışına uğrama düzeyi anne 

mesleğine göre farklılık göstermektedir. 

H7.a.1.5. Öğrencilerin akran zorbalık davranışına uğrama düzeyi baba 

mesleğine göre farklılık göstermektedir. 

H7.a.1.6. Öğrencilerin akran zorbalık davranışına uğrama düzeyi sınıfa göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.a.1.7. Öğrencilerin akran zorbalık davranışına uğrama düzeyi ağırlıklı not 

ortalamasına göre farklılık göstermektedir. 

H7.a.1.8. Öğrencilerin akran zorbalık davranışına uğrama düzeyi yaşa göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.a.1.9. Öğrencilerin akran zorbalık davranışına uğrama düzeyi aylık 

ortalama hane gelirine göre farklılık göstermektedir. 

H7.a.1.10. Öğrencilerin akran zorbalık davranışına uğrama düzeyi kardeş 

sayısına göre farklılık göstermektedir. 

         H7.a.2.1. Öğrencilerin akran zorbalık davranışı yapma düzeyi cinsiyete göre 

farklılık göstermektedir. 
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H7.a.2.2. Öğrencilerin akran zorbalık davranışı yapma düzeyi anne eğitim 

durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H7.a.2.3. Öğrencilerin akran zorbalık davranışı yapma düzeyi baba eğitim 

durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H7.a.2.4. Öğrencilerin akran zorbalık davranışı yapma düzeyi anne mesleğine 

göre farklılık göstermektedir. 

H7.a.2.5. Öğrencilerin akran zorbalık davranışı yapma düzeyi baba mesleğine 

göre farklılık göstermektedir. 

H7.a.2.6. Öğrencilerin akran zorbalık davranışı yapma düzeyi sınıfa göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.a.2.7.Öğrencilerin akran zorbalık davranışı yapma düzeyi ağırlıklı not 

ortalamasına göre farklılık göstermektedir. 

H7.a.2.8. Öğrencilerin akran zorbalık davranışı yapma düzeyi yaşa göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.a.2.9. Öğrencilerin akran zorbalık davranışı yapma düzeyi aylık ortalama 

hane gelirine göre farklılık göstermektedir. 

         H7.a.2.10. Öğrencilerin akran zorbalık davranışı yapma düzeyi kardeş 

sayısına göre farklılık göstermektedir. 

 

  H7.b. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi demografik özelliklere göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.b.1. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.b.2. “Öğrencilerin”,siber zorbalık”,seviyesi anne eğitim seviyesine”,göre 

farklılık göstermektedir.” 

H7.b.3. Öğrencilerin, siber zorbalık seviyesi baba eğitim seviyesine göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.b.4. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi anne mesleğine göre farklılık 

göstermektedir.” 

H7.b.5. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi baba mesleğine göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.b.6. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi sınıfa göre farklılık göstermektedir. 

H7.b.7. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi ağırlıklı not ortalamasına göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.b.8. “Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi yaşa göre farklılık göstermektedir.” 

H7.b.9. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi aylık ortalama hane gelirine göre 

farklılık göstermektedir.” 
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H7.b.10. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi kardeş sayısına göre farklılık 

göstermektedir. 

 

H7.c. Öğrencilerin örgütsel yabancılaşma düzeyi demografik özelliklere göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.c.1.1. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.1.2. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi anne eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.1.3. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi baba eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.1.4. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi anne mesleğine göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.1.5. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi baba mesleğine göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.1.6. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi sınıfa göre farklılık göstermektedir. 

H7.c.1.7. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi ağırlıklı not ortalamasına göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.c.1.8. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi yaşa göre farklılık göstermektedir. 

H7.c.1.9. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi aylık ortalama hane gelirine göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.c.1.10. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi kardeş sayısına göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.2.1. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H7.c.2.2. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi anne eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.2.3. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi baba eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.2.4. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi anne mesleğine göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.2.5. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi baba mesleğine göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.2.6. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi sınıfa göre farklılık göstermektedir. 

H7.c.2.7. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi ağırlıklı not ortalamasına göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.2.8. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi yaşa göre farklılık göstermektedir. 
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H7.c.2.9. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi aylık ortalama hane gelirine göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.c.2.10. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi kardeş sayısına göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.3.1. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H7.c.3.2. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi anne eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.3.3. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi baba eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.3.4. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi anne mesleğine göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.3.5. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi baba mesleğine göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.3.6. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi sınıfa göre farklılık göstermektedir. 

H7.c.3.7. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi ağırlıklı not ortalamasına göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.3.8. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi yaşa göre farklılık göstermektedir. 

H7.c.3.9. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi aylık ortalama hane gelirine göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.c.3.10. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi kardeş sayısına göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.4.1. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.4.2. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi anne eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.c.4.3. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi baba eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.c.4.4. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi anne mesleğine göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.4.5. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi baba mesleğine göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.4.6. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi sınıfa göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.c.4.7. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi ağırlıklı not ortalamasına göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.c.4.8. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi yaşa göre farklılık göstermektedir. 
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H7.c.4.9. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi aylık ortalama hane gelirine göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.c.4.10. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi kardeş sayısına göre farklılık 

göstermektedir. 

 

H7.d. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi demografik özelliklere göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.d.1. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.d.2. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi anne eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.d.3. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi baba eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.d.4. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi anne mesleğine göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.d.5. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi baba mesleğine göre farklılık 

göstermektedir. 

H7.d.6. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi sınıfa göre farklılık göstermektedir. 

H7.d.7.Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi ağırlıklı not ortalamasına göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.d.8. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi yaşa göre farklılık göstermektedir. 

H7.d.9.Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi aylık ortalama hane gelirine göre 

farklılık göstermektedir. 

H7.d.10. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi kardeş sayısına göre farklılık 

göstermektedir. 

 

4.3. ARAŞTIRMANIN EVRENİ, ÖRNEKLEMİ, VARSAYIMLARI, SINIRLILIKLARI 

 

4.3.1. Araştırmanın Evreni 

 

Araştırmada çalışma evrenini, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından farklı öğretim 

programı uygulayan ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne, Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 

derecelendirilen Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan 5, 6, 7 ve 8. 

sınıf seviyesindeki ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır.  
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Araştırmada; zaman, ulaşım ve mali kısıtlar vb. nedenlerden dolayı merkez 

ilçe konumunda olan; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve 

Yenimahalle olmak üzere 7 ilçe değerlendirmeye alınmıştır. Bu yedi ilçedeki mevcut 

ortaokullarda bulunan ortaokul öğrencilerinin bulunduğu güncel liste Ankara Millî 

Eğitim Müdürlüğünü Strateji Geliştirme-1 Şubesinden e-mail yoluyla alınmıştır. 

 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Altındağ ilçesinde öğrenim gören 

9779 erkek öğrenciler ve 8973 kız öğrenciler, Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

Altındağ ilçesinde öğrenim gören 1469 erkek öğrenciler ve 1688 kız öğrenciler, Özel 

Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı 315 erkek öğrenciler ve 171 kız 

öğrenciler;  

 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Çankaya ilçesinde öğrenim gören 

14994 erkek öğrenciler ve 14046 kız öğrenciler, Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne 

bağlı 653 erkek öğrenciler ve 792 kız öğrenciler, Özel Öğretim Kurumları Genel 

Müdürlüğüne bağlı 6635 erkek öğrenciler ve 6389 kız öğrenciler, 

 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Etimesgut ilçesinde öğrenim gören 

14002 erkek öğrenciler ve 13140 kız öğrenciler, Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne 

bağlı 825 erkek öğrenciler ve 1150 kız öğrenciler, Özel Öğretim Kurumları Genel 

Müdürlüğüne bağlı 1870 erkek öğrenciler ve 1581 kız öğrenciler, 

 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Keçiören ilçesinde öğrenim gören 

18949 erkek öğrenciler ve 17981 kız öğrenciler, Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne 

bağlı 2299 erkek öğrenciler ve 2487 kız öğrenciler, Özel Öğretim Kurumları Genel 

Müdürlüğüne bağlı 1940 erkek öğrenciler ve 1596 kız öğrenciler; 

 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mamak ilçesinde öğrenim gören 

16395 erkek öğrenciler ve 15726 kız öğrenciler, Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne 

bağlı 541 erkek öğrenciler ve 786 kız öğrenciler, Özel Öğretim Kurumları Genel 

Müdürlüğüne bağlı 1750 erkek öğrenciler ve 1335 kız öğrenciler; 

 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Yenimahalle ilçesinde öğrenim gören 

12481 erkek öğrenciler ve 11647 kız öğrenciler, Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne 

bağlı 2175 erkek öğrenciler ve 2531 kız öğrenciler, Özel Öğretim Kurumları Genel 

Müdürlüğüne bağlı 3038 erkek öğrenciler ve 2653 kız öğrenciler;  
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Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Sincan ilçesinde öğrenim gören 

14181 erkek öğrenciler ve 13515 kız öğrenciler, Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne 

bağlı 1465 erkek öğrenciler ve 1889 kız öğrenciler, Özel Öğretim Kurumları Genel 

Müdürlüğüne bağlı 1962 erkek öğrenciler ve 1745 kız öğrenciler; olmak üzere 

toplamda, 

 

249.539 erkek ve kız öğrenci çalışma evreni kapsamına alınacaktır.  

 

Tablo 6’da ortaokul öğrenci sayılarına ilişkin dağılım görülmektedir. 

Tablo-6 Ortaokul Öğrenci Sayısı 

İlçeler 

Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğüne Bağlı 

Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğüne Bağlı 

Özel Öğretim 
Kurumları Genel 

Müdürlüğüne Bağlı 

Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 

Altındağ 9779 8973 1469 1688 315 171 

Çankaya 14994 14046 653 792 6635 6389 

Etimesgut 14002 13140 825 1150 1870 1581 

Keçiören 18949 17981 2299 2487 1940 1596 

Mamak 16395 15726 541 786 1750 1335 

Sincan 14181 13515 1465 1889 1962 1745 

Yenimahalle 12481 11647 2175 2531 3038 2653 

 

Tablo 7’ de bağlı olunan Genel Müdürlükler bazında ortaokul öğrenci sayısı 

görülmektedir. 

 

Tablo-7 Bağlı Olunan Genel Müdürlükler Bazında Ortaokul Öğrenci Sayısı 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı 195809 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı 20750 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne 
Bağlı 

32980 

Toplam 249539 

 

7 merkez ilçede 249.539 ortaokul öğrencisi çalışma evreni kapsamına alınmıştır425. 

 

4.3.2. Araştırmanın Örneklemi 

 

Ankara ili Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve 

Yenimahalle ilçelerinde öğrenim gören ortaokul öğrencileri, bu araştırmanın 

örneklemi oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmada örnekleme, yöntemlerinden “basit 

tesadüfî, örnekleme yöntemi” kullanılmıştır. Bu örneklem türünde evreni oluşturan 

her elemanın örnekleme alınma durumu aynı düzeydedir426. 

 

                                                
425

 Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü/Arge Strateji Geliştirme 1 Biriminden, 6 Mart 
2017 tarihinde e-mail yoluyla alınmıştır.  
426

 Rauf Arıkan, Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil Yayın, Ankara, 2004, s.141. 
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          Örneklemin büyüklüğünü tespit etmek amacıyla Yazıcıoğlu, ve, Erdoğan 

(2014)'ün bilimsel araştırma kitabında belirtilen "hedef kitledeki birey sayısı 

biliniyorsa n = N t2 p q / d2 (N-1) + t2 p q" formülü kullanılmıştır427.  

 
Tablo-8 = 0.05 İçin Örneklem Büyüklükleri

428
 

Evren 
Büyüklüğü 

+
-
 0.03 örnekleme hatası 

(d) 
+

-
0.05 örnekleme hatası 

(d) 
+

-
0.10 örnekleme hatası 

(d) 

p=0.5 
q=0.5 

p=0.8 
q= 0.2 

p=0.3 
q=0.7 

p=0.5 
q=0.5 

p=0.8 
q= 0.2 

p=0.3 
q=0.7 

p=0.5 
q=0.5 

p=0.8 
q= 0.2 

p=0.3 
q=0.7 

100 92 87 90 80 71 77 49 38 45 

500 341 289 321 217 165 196 81 55 70 

750 441 358 409 254 185 226 85 57 73 

1000 516 406 473 278 198 244 88 58 75 

2500 748 537 660 333 224 286 93 60 78 

5000 880 601 760 357 234 303 94 61 79 

10000 964 639 823 370 240 313 95 61 80 

25000 1023 665 865 378 244 319 96 61 80 

50000 1045 674 881 381 245 321 96 61 81 

100000 1056 678 888 383 245 322 96 61 81 

1000000 1066 682 896 384 246 323 96 61 81 

100 milyon 1067 683 896 384 245 323 96 61 81 

 

Örneklem büyüklüğü; toplam evren sayısı üzerinden %95 güven aralığında, 

örneklem hatası 0.05 kabul edilerek; 

 

n=249539.1,962. 0,50 . 0,50 / 0,052 . (249539-1) + 1,962 . 0,50 .0,50 = 383 

olarak hesaplanmıştır. 

 

Ölçekler 383 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma için İstanbul Gelişim 

Üniversitesi Etik Kurulu’ndan ankette yer alan soruların etik uygunluğuna ilişkin onay 

ile Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü/AR-GE biriminden, anketin Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokullarda uygulanmasına ilişkin uygulama izni 

alındıktan sonra, ölçekler 2017-2018 eğitim öğretim yılında resmî ve özel 

ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki öğrencilere 

uygulanmıştır. 

 

4.3.3. Araştırmanın Varsayımları 

 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaokullarda öğrenim gören 

öğrencilerin veri toplama aracı olan ankete verecekleri yanıtların gerçeği yansıtacağı 

varsayılmıştır. 

 

                                                
427

 Yahşi Yazıcıoğlu, Samiye Erdoğan, SPSS, Uygulamalı Bilimsel, Araştırma, Yöntemleri, Detay, 

Yayınevi, Ankara, 2014, s.86. 
428

 Yazıcıoğlu,ve,Erdoğan,,a.g.e., s.86. 
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Anketin uygulanacağı deneklerin herhangi bir baskı altında kalmadan anketi 

dolduracakları varsayılmıştır. 

 

Ayrıca araştırmanın uygulandığı resmî ve özel ortaokulların, araştırmanın ana 

kütlesini temsil edeceği varsayılmıştır. 

 

4.3.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

          Bu araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara ili Altındağ, Çankaya, 

Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7, 8. sınıf 

seviyesindeki öğrencilerin görüşleriyle sınırlıdır. 

 

4.4. ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN VERİ TOPLAMA ARAÇLARI VE  

       KULLANILAN ÖLÇEKLER 

 

4.4.1. Veri Toplama Araçları 

 

Yapılan bu araştırmada yararlanılmak üzere konu ile ilgili literatür incelemesi 

yapılmış, ayrıca kitap, tez, makale, araştırma ve diğer kaynaklar taranmış, genel 

olarak uygulanan teorik araştırma ve değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Bununla 

birlikte metinlerden belge toplama, verileri sınıflandırma, kavramsal ve mantıksal 

çözümlemeler yapma, karşılaştırma, anlama, yorumlama, çözümleme ve yorumlama 

ile sorunlara çözüm odaklı önerilerde bulunma yöntemleri de kullanılmıştır. 

 

Araştırmaya ilişkin, “bilgi alınacak kişilerin doğrudan doğruya okuyup 

cevaplandıracakları bir soru listesinin hazırlanması şeklinde yapılan gözlem” 

olanyöntemlerden “anket” kullanılmıştır429. Çoklu ölçek biçimlerinden biri olan 5’li 

likert ölçek tekniği ile hazırlanan “Siber Zorbalık”, “Örgütsel Yabancılaşma” ve 

“Örgütsel Güven” ölçeklerinde (1) “kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) 

“kısmen katılıyorum”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”, “Akran 

Zorbalığı” ölçeğinde ise; (1) “hemen hemen her gün”, (2) “haftada en az 1”, (3) “ayda 

1 defa”, (4) “dönem boyunca 1” ve (5) “hiçbir zaman” ifadelerinin yer aldığı anket 

seçilmiştir. Hazırlanan anketler, İstanbul Gelişim Üniversitesi etik kurul raporu ve 

Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünün izin yazısının alınmasını müteakip evrendeki 

öğrencilere elden dağıtılıp elden toplanmıştır. 

                                                
429

 Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Kurtuluş Matbaacılık, 2009, s. 39. 
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Yapılan bu araştırmada veriler ve bu verilere ait güvenilirlik ve ölçeklerin 

geçerlilik testleri ile faktörlerin değerlendirmesi SPSS 21.0 istatistik paket programı 

aracılığı ile analiz edilmiştir430. 

 

4.4.2. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

 

Yapılan literatür taramasında ülkemizde ve yurtdışında sıklıkla kullanılan ve 

araştırmaların genelinde güvenilirlik analizlerinden yüksek değerler alarak çıkan 

“Örgütsel Güven Ölçeği”, “Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği”, “Siber Zorbalık Ölçeği” 

ve “Akran Zorbalık Ölçeği” yapılan bu çalışmadaki tanımlar ile evren kitlesine uygun 

olacağı tespit edilmiş ve araştırmada kullanılmasına karar verilmiş ve uygulanmıştır. 

Ayrıca anketin ilk bölümünde demografik özellikler içeren kişisel bilgi formu ankette 

yer almış, sonrasında ise ölçeklere ait cevaplanması istenen ifadelerin yer almıştır. 

Çalışmada örgütsel yabancılaşma ve örgütsel güven bağımlı, siber zorbalık ve 

akran zorbalığı ise bağımsız değişkenlerdir. 

 

4.4.2.1. Siber Zorbalık Ölçeği 

 

 Siber zorbalık ölçeği Türkoğlu (2013)431 tarafından geliştirilmiş, toplam 50 

maddeden oluşan, AMEM’ in onayladığı 48 maddenin uygulandığı 5’li likert tipinde 

bir ölçektir. Ölçekte, “Kesinlikle Katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kısmen 

Katılıyorum (3)”, “Katılıyorum (4)”, “Kesinlikle Katılıyorum (5)” derecelerine ayrılmış 

olumlu ve olumsuz ifadeler bulunmaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,848 olarak 

ölçülmüş ve güvenilirliği yüksek çıkmıştır. 

 

Siber Zorbalık Ölçeği Yönergesi: Ölçekte yer alan 1-22 arası maddeler 

olumlu ifadelerdir. 23-42 arası maddeler ise olumsuz ifade olduğundan ve ters 

madde olarak kodlanacağından, olumsuz değerler tersine çevrilerek toplam ölçek 

puanına ulaşılacaktır. 

 

 

 

 

 

                                                
430

 Yahşi Yazıcıoğlu ve Samiye Erdoğan, a.g.e., 2014, ss. 239-412. 
431

 Sevgi Türkoğlu, Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımları ile Siber Zorbalık Eğilimleri Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, İstanbul, 2013. 
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4.4.2.2. Akran Zorbalık Ölçeği 

 

Akran zorbalık ölçeği Ayaş ve Pişkin (2007) tarafından geliştirilmiştir432, 

toplam 53 maddeden oluşan AMEM’ in onayladığı 39 maddenin uygulandığı 5'li 

likert tipinde bir ölçektir. Biri “Zorba Ölçeği” diğeri “Mağdur Ölçeği” olarak 

adlandırılan ve aynı maddelerin farklı biçimde sorulmasından oluşan paralel iki 

ölçekten oluşmaktadır. Öğrencilerin zorba ölçeğinde yer alan söz ve eylemleri ne 

sıklıkla yaptıklarını, mağdur ölçeğinde ise bu söz ve eylemlere ne sıklıkla 

uğradıklarını işaretlemeleri beklenmektedir. Mağdur ölçeğinin güvenirlik katsayısı 

0.93, zorba ölçeğinin ise güvenirlik katsayısı 0.92 olarak ölçülmüştür ve her iki alt 

ölçeğinde güvenilirliği yüksek çıkmıştır. 

 

Tablo-9 Akran Zorbalığı Ölçeği Bileşenleri 

Alt Faktörler Madde Numaraları 

Fiziksel Zorbalık 1-11 

Sözel Zorbalık 12-18 

Dışlama 19-24 

Söylenti Çıkarma ve Yayma 25-29 

Eşyalarına Zarar Verme 30-39 

 

“Ben Yaptım” ve “Bana Yapıldı” sütunundaki puanlar ayrı ayrı hesaplanacaktır. 

“Ben Yaptım” sütunundan elde edilecek puanlar “Zorbalık Puanları” 

“Bana Yapıldı” sütunundan elde edilecek puanlar ise, “Mağdur Olma Puanları” 

anlamına gelecektir. 

* Değerlendirme, toplamda yapabileceği gibi alt faktörler bazında da 

yapılabilmektedir. 

* Zorba Öğrenciler: Zorbaca eylemleri “hemen hemen her gün” veya “haftada 

en az bir kez” yapanlar. 

* Mağdur Öğrenciler: Zorbaca eylemlere “hemen hemen her gün” veya 

“haftada en az bir kez” uğrayanlar. 

* Zorba-Mağdur Öğrenciler: Zorbaca eylemleri “hemen hemen her gün” veya 

“haftada en az bir kez” yapıp, aynı zamanda “hemen hemen her gün” veya “haftada 

en az bir kez” uğrayanlar. 

* Nötr Öğrenciler: “Hemen hemen her gün” veya “haftada en az bir kez” 

zorbaca eylemlerde bulunmadığı gibi “hemen hemen her gün” veya “haftada en az 

bir kez” zorbaca eylemlere uğramayanlar şeklinde ifade edilmektedir. 

 

 

                                                
432

 Tuncay Ayas, Mert Pişkin, Investigation of Bullying Among High School Students with Regard to 
Sex, Grade Level and School Type, İlköğretim Online, 2011, 10(2): 550- 568.  
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4.4.2.3.Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği 

 

Örgütsel yabancılaşma ölçeği Şimşek vd. (2015) tarafından geliştirilmiştir433, 

toplam 19 maddeden oluşan 5'li likert tipinde bir ölçektir. Ölçekte, “Kesinlikle 

Katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kısmen Katılıyorum (3)”, “Katılıyorum (4)”, 

“Kesinlikle Katılıyorum (5)” şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçeğe ilişkin güvenirlik 

katsayısı 0,86 olarak ölçülmüş ve güvenilirliği yüksek çıkmıştır. 

 

Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği Yönergesi: 5’li likert tipindeki ölçeğin 

“Anlamsızlık, Güçsüzlük, Kuralsızlık, Sosyal Uzaklık” olmak üzere dört temel 

bileşeni bulunmaktadır. Toplam 19 maddeden oluşan ölçek için boyutlardaki madde 

sayıları şu şekildedir: 

 

Tablo-10 Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği Bileşenleri 

Bileşen Tüm Maddeler Ters Kodlanacak Maddeler 

       Anlamsızlık 1-3  

       Güçsüzlük 4-9  

       Kuralsızlık 10-15  

     Sosyal Uzaklık 16-19 7, 9, 13, 14, 15 

 

Yönergeye göre, “Sosyal Uzaklık” boyutunda 5 maddede (7, 9, 13, 14, 15) 

verilerin ters kodlanması yapılmıştır. Tüm maddelerden elde edilecek olan puanların 

toplanması ile öğrencilerin örgütsel yabancılaşma düzeyleri belirlenmiştir. 

 

Tablo-11 Örgütsel Yabancılaşma Cronbach Alfa Değerleri 

Bileşen Cronbach Alfa 

Anlamsızlık .78 

Güçsüzlük .80 

Kuralsızlık .76 

Sosyal Uzaklık .66 

OYÖ .86 

 

          Milli Eğitim Bakanlığının AR-GE birimiyle yapılan şifahi görüşme ve mail 

yoluyla alınan uzman görüşü sonucunda öğrencilere sorulmasının uygun 

olmayacağı değerlendirilen; Siber Zorbalık Ölçeğinden, “10. Cep telefonu ile 

habersiz utandırıcı resim çekip web’de yayınlamak eğlencelidir” ve “32. Cep telefonu 

ile habersiz resim çekip web’ de yayınlamak eğlencelidir” ifadeleri ile Akran Zorbalığı 

Ölçeği’nden “12. Sopa, çubuk, cetvel vb. cisimler ile vurma, 13. Tekme-tokat atma, 

yumruk atma, yüze, kafaya, enseye vurma, 14. Bıçak, muşta, tornavida, maket 

                                                
433

 Hüseyin Şimşek, Celil Abuzar, İ. Hüseyin Yegin, Salih Şimşek, Ali Demir, (2015), Örgütsel 
Yabancılaşma Ölçeği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(4): 
309-322. 
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bıçağı vb. kesici aletlerle saldırma veya korkutma, 15. Tabanca gibi ateşli ve 

patlayıcı maddelerle saldırma ya da korkutma, 44. Cinselliği çağrıştıran beden ve 

yüz ifadelerini kullanma (dudağını yalama, göz süzme, el-kol hareketleri yapma vb.) 

45. Yavru, fıstık, yakışıklı diye laf atarak rahatsız etme 46. Birini onun isteği dışında 

cinsel amaçla öpme, dokunma ya da bunları yapmaya çalışma, 47. Birinin giysilerini 

(etek, eşofman vb.) isteği dışında açarak rahatsızlık verme, 48. Rahatsız edici cinsel 

içerikli fiziksel şakalar yapma 49. Cinsel içerikli isim takma (gay, lezbiyen, sapık vb.) 

50. Rahatsız edici cinsel içerikli sözel şakalar yapma, 51. İstemediği halde cinsel 

konuları konuşmaya zorlama, 52. Cinsel içerikli söylentiler çıkarma ve yayma, 53. 

Tuvaletin duvar ya da kapısına, birinin adını kullanarak cinsel içerikli sözler yazma 

ya da resim yapma” ifadeleri anket formundan çıkarılmış olup değerlendirmeye 

alınmamıştır. 

 

4.4.2.4.Örgütsel Güven Ölçeği 

 

            Örgütsel Güven Ölçeğini Daboval, Comish, Swindle ve Gaster (1994) 

geliştirmiş434, Yücel (2006) Türkçeye uyarlamıştır. Ölçeğe ilişkin güvenilirlik katsayısı 

“0,947”dir435. Ölçek, çalışma alanı okullar ve okullarda öğrenim gören öğrenciler 

olduğundan bu bağlamda uyarlanmıştır.  Toplamda 43 maddeden oluşmaktadır. 

“Kesinlikle Katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)”, 

“Kesinlikle Katılıyorum (5)” şeklinde derecelendirilmiştir. 

 

Yurt dışında ve yurt içinde kullanılan ayrıca yukarıda belirtildiği üzere 

güvenirlik değeri yüksek çıkan ölçeklerin, bu çalışma için uygun olduğu 

değerlendirilerek kullanılması kararlaştırılmıştır. 

 

 Çalışma, ortaokul öğrencilerinin demografik özelliklerini belirleyen 10, siber 

zorbalık eğilimlerini ölçen 48, akran zorbalığı eğilimlerini ölçen 39, örgütsel 

yabancılaşmayı ölçen 19 ve örgütsel güveni ölçen 43 soru olmak üzere toplamda 

159 sorudan oluşmaktadır. 

 
 
 

                                                
434

 J. Daboval, R. Comish, B. Swindle, W. Caster, A trust inventory for small businesses, Small 
Businesses,Symposium, 1994, http://www.sbaer.uca.edu/docs/proceedings/94swi031. (Erişim tarihi: 
15.03.2017). 
435

 Pınar Yücel, Örgütsel Güven ve İş Tatmini İlişkisi ve Bir Araştırma, (Yayımlanmış Yüksek Lisans 
Tezi), İstanbul, Üniversitesi, İstanbul, 2006. 
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4.5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

 

4.5.1. Pilot Anket Uygulaması 

 
Araştırmada kullanılan ankette yer alan ifadelerin, katılım gösteren öğrenciler 

tarafından aynı düzeyde algılanıp algılanmadığını tespit etmek için güvenilirlik testi 

yapılmıştır.   

 

Anketin güvenirliğini ölçmek için cronbach alfa (α) iç tutarlık katsayısı 

kullanılmıştır. 

 

Yapılan bu araştırmada ölçeklerin güvenirliğini ölçmek ve c. alfa katsayısını 

tespit etmek amacıyla ilk olarak Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünden gerekli izin 

alınmasını müteakip pilot olarak seçilen okullarda yapılan anket uygulamasına ait 

veriler SPSS 21.0 for Windows istatistik paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. 

 

4.5.1.1.Pilot Anket Uygulaması Sonrası Güvenilirlik Değerleri 

 

 AMEM’e bağlı pilot olarak seçilen ortaokullarda yapılan anketlerin analizi 

neticesinde ortaya çıkan güvenirlik değerleri tablolar halinde gösterilmiştir.  

 

Tablo-12 Siber Zorbalık Ölçeği C. Alfa (α) Değeri 

Değişken Madde sayısı Cronbach Alfa Değeri 

Siber Zorbalık 48 .734 

 

Tablo 12’de görüleceği üzere “siber zorbalık” cronbach alfa güvenirlik değeri 

.734 yani oldukça güvenilir çıkmıştır.  

 

Tablo-13 Akran Zorbalığı Ölçeği C. Alfa (α) Değeri 

Değişken  Madde sayısı Cronbach Alfa Değeri 

Akran Zorbalığı 78 .966 

 

Tablo 13’te görüleceği üzere “akran zorbalığı” cronbach alfa güvenirlik değeri 

değeri .966 yani çok iyi derecede güvenilir çıkmıştır.  
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Tablo-14 Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği C. Alfa (α) Değeri 

Değişken  Madde sayısı Cronbach Alfa Değeri 

Örgütsel 
Yabancılaşma 

19 .853 

   

 

Tablo 14’te görüleceği üzere “örgütsel yabancılaşma” cronbach alfa güvenirlik 

değeri .853 bulunmuş ve çok iyi derecede güvenilir çıkmıştır.  

 

Tablo-15 Örgütsel Güven Ölçeği C. Alfa (α) Değeri 

Değişken  Madde sayısı Cronbach Alfa Değeri 

Örgütsel Güven 42 .956 

 

Tablo 15’te görüldüğü gibi “örgütsel güven” cronbach alfa güvenirlik değeri 

.956’dır. Bu sonuç ölçeğin çok iyi düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir. 

 

Ölçeklerin, güvenilirliği kanıtlandığından örneklemde yer alan diğer ortaokul 

öğrencilerine uygulanması kararlaştırılmıştır. 

 

 

4.5.1.2. Pilot Uygulama Sonrası Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

 

Tablo-16 Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımına İlişkin Bulgular 

 

Tablo 16’da görüldüğü üzere; anket katılımcılarından 49’u erkek, 51’i kız 

öğrenciden oluşmaktadır. 

 

Tablo-17 Katılımcıların Anne Eğitim Durumu Dağılımına İlişkin Bulgular 

 

 Tablo 17’de görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılan öğrencilerin 

“Annenizin Eğitim Durumu” sorusuna 18’i “İlkokul”, 15’i “Ortaokul”, 30’u 

“Ortaöğretim”, 5’i “Ön lisans”, 25’i “Lisans”, 7’si “Lisansüstü” yanıtını vermiştir. 

 

Cinsiyet Kadın Erkek Toplam 

 

Frekans 51 49 100 

Yüzde(%) 51 49 100 

Anne Eğitim Durumu 
İlkokul Ortaokul Ortaöğretim Ön 

lisans 

Lisans Lisansüstü Toplam 

 

Frekans 18 15 30 5 25 7    100 

Yüzde(%) 18 15 30 5 25 7    100 
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Tablo-18 Katılımcıların Baba Eğitim Durumu Dağılımına İlişkin Bulgular 

 

              Tablo 18’de görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılan öğrencilerin 

“Babanızın Eğitim Durumu” sorusuna9’u “İlkokul”, 13’ü “Ortaokul”, 28’i “Ortaöğretim”, 

10’u “Önlisans”, 30’u “Lisans”, 10’u “Lisansüstü” yanıtını vermiştir. 

 

Tablo-19 Katılımcıların Anne Meslek Dağılımına İlişkin Bulgular 

 

Tablo 19’da görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılan öğrencilerin “Annenizin 

Mesleği” sorusuna 72’si “Ev Hanımı”, 2’si “Serbest Meslek”, 15’i “Memur”, 10’u 

“Önlisans”, 1’i “Emekli” yanıtını vermiştir. 

 

Tablo-20 Katılımcıların Baba Meslek Dağılımına İlişkin Bulgular 

 

 

Tablo 20’de görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılan öğrencilerin 

“Babanızın Mesleği” sorusuna 18’i “İşçi”, 29’u “Serbest Meslek”, 27’si “Memur”, 22’si 

“Özel Sektör”, 4’ü “Emekli” yanıtını vermiştir. 

 

Tablo-21 Katılımcıların Sınıf Dağılımına İlişkin Bulgular 

 

Tablo 21’de görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılan öğrencilerin “Sınıf 

Dağılımı” sorusuna 50’si “5.sınıf”, 4’ü “6.sınıf”, 28’i “7.sınıf”, 18’i “8.sınıf” yanıtını 

vermiştir. 

Baba Eğitim Durumu İlkokul Ortaokul Ortaöğretim 
Ön 

lisans 
Lisans Lisansüstü 

Toplam 

 

Frekans 9 13 28 10 30 10    100 

Yüzde(%) 9 13 28 10 30 10    100 

Anne Meslek 
Ev 

Hanımı 

Serbest 

Meslek 
Memur 

Özel 

Sektör 
Emekli 

Toplam 

 

Frekans 72 2 15 10 1    100 

Yüzde(%) 72 2 15 10 1    100 

Baba Meslek İşçi 
Serbest 

Meslek 
Memur 

Özel 

Sektör 
Emekli 

Toplam 

 

Frekans 18 29 27 22 4    100 

Yüzde(%) 18 29 27 22 4    100 

Sınıf Dağılımı 5 6 7 8 Toplam 

 

Frekans 50 4 28 18 100 

Yüzde(%) 50 4 28 18 100 
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Tablo-22 Katılımcıların Ağırlıklı Not Ortalamalarına İlişkin Bulgular 

 

 

Tablo 22’de görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılan öğrencilerin 

“Ağırlıklı Not Ortalamaları” sorusuna 2’si “39-49”, 10’u “50-69”, 22’si “70-84”, 66’isı 

“85 ve üzeri” yanıtını vermiştir. 

 

Tablo-23. Katılımcıların Yaşına İlişkin Bulgular 

 

Tablo 23’de görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılan öğrencilerin 

“Yaşınız” sorusuna 16’sı “10”, 35’i “11”, 4’ü “12”, 28’i “13”, 17’si “14 ve üzeri” yanıtını 

vermiştir. 

 

Tablo-24 Katılımcıların Aylık Ortalama Hane Gelirine İlişkin Bulgular 

 

 

 Tablo 24’de görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılan öğrencilerin “Aylık 

Ortalama Hane Geliri” sorusuna 9’u “1500 TL’den az”, 21’i “1500-2499”, 19’u “2500-

3499”, 10’u “3500-4499”, 11’i “4500-5500”, 30’u “5500’den fazla” yanıtını vermiştir. 

 

 

Tablo-25 Katılımcıların Kardeş Sayısına İlişkin Bulgular 

 

Ağırlıklı Not Ortalamaları 39-49 50-69 70-84 
85 ve 

üzeri 
Toplam 

 

Frekans 2 10 22 66    100 

Yüzde(%) 2 10 22 66    100 

Yaş 10 11 12 13 
14 ve 

üzeri 

Toplam 

 

Frekans 
16 

35 4 28 17    100 

Yüzde(%) 16 
35 4 28 17    100 

Aylık Ortalama 

Hane Geliri 

1500 

TL den az 

1500-

2499 

2500-

3499 

3500-

4499 

4500-

5500 

5500 

TL üzeri 

Toplam 

Frekans 
9 

21 19 10 11 30 100 

Yüzde(%) 
9 

21 19 10 11 30 100 

Kardeş Sayısı 1 2 3 
4 ve 

üzeri 

Kardeşim 

Yok 
Toplam 

 

Frekans 27 31 27 6 9    100 

Yüzde(%) 27 31 27 6 9    100 
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 Tablo 25’te görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılan öğrencilerin “Kardeş 

Sayısı” sorusuna 27’si “1”, 31’i “2”, 27’si “3”, 6’sı “4 ve üzeri”, 9’u “Kardeşim Yok” 

yanıtını vermiştir. 

 

          Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik testi sonucu kanıtlanmış olup, 

örneklemde bulunan diğer katılımcılara uygulanmış ve sonuçların analizi işlemleri 

tamamlanmıştır. 

 

         Ölçeklerin ilçelere göre uygulanma sayıları ve örnekleme ulaşma oranları 

Tablo 26’da sunulmuştur.  

 

Tablo-26 Örnekleme Ulaşma Durumuna İlişkin Sayısal Bilgiler 

Sıra İlçeler 
Öğrenci 

Örneklem Uygulama Oran 

1 Altındağ 62 62 %100 

2 Çankaya 55 55 %100 

3 Etimesgut 54 54 %100 

4 Keçiören 57 57 %100 

5 Mamak 52 52 %100 

6 Sincan 53 53 %100 

7 Yenimahalle 50 50 %100 

Toplam 383 383 %100 

 

Tablo 26’ya göre, örnekleme alınan öğrencilerin %100’üne ulaşıldığı 

görülmektedir. 

 

4.5.2. ÖLÇEKLERİN YAPI GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİRLİK ANALİZİ 

 

Veri setine ilişkin faktör analizinin yapılmasından önce, verilerde aykırı 

değerlerin olup olmadığı frekans değerlerinden ve mahalonobis uzaklıklarından 

yararlanılarak saptanmıştır. Bu kapsamda, mahalonobis uzaklıkları incelendiğinde 

30 gözlem aykırı değer kabul edilmiş ve analizden çıkartılmıştır. Buna 

düzenlemelerin ardından ortaokul öğrencilerine yönelik 353 anketin 

değerlendirmeye alınmasına karar verilmiştir. 

 

Verilerin aykırı değerlerden temizlenmesinin ardından keşfedici faktör analizi 

ve cronbach’s alfa güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. 
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4.5.2.1.Keşfedici “Açımlayıcı Faktör Analizi” (AFA) 

 

Ölçeğin “yapı geçerliğini” saptamak amacıyla kullanılmıştır. 

 

4.5.2.2. Güvenirlik 

 

Tavşancıl (2005) güvenirlik katsayısının değerlendirilmesine ilişkin; “0.00 < 

0.40 ise ölçek güvenilir değil, 0.40 < 0.60 ise ölçek düşük güvenirlikte, 0.60 < 0.80 

ise ölçek oldukça güvenilir ve 0.80 < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir 

ölçek” şeklinde değerlendirildiğini belirtmektedir.436 

 

4.5.2.3. Ölçeklerin“Açımlayıcı Faktör Analizi ve Güvenirlik Analizi” Sonuçları 

 

           Ölçeklerde yer alan maddelerde açımlayıcı faktör analizinin uygulanabilmesi 

için örneklem büyüklüğünün yeterli olup olmadığı, verilere ilişkin Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) ve Bartlett küresellik değerlerinden yararlanılarak kararlaştırılmıştır. 

 

            Kullanılan ölçeklerin faktör analizi açısından uygunluğunu tespit edebilmek 

için KMO ve Bartlett testleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 27'de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo-27 KMO ve Bartlett Testi Sonuçları 

Ölçek KMO X
2
 P 

Siber Zorbalık 0,855 9507,734 0,000 

Akran Zorbalığına Uğrama 0,944 12550,066 0,000 

Akran Zorbalığı Yapma 0,920 10796,116 0,000 

Örgütsel Güven 0,850 3879,822 0,000 

Örgütsel Yabancılaşma 0,915 14255,880 0,000 

  

            Yapılan istatistiksel analizler neticesinde KMO değerlerinin 0,500’den büyük 

ve, BartlettX2 testlerinin ise anlamlı oldukları tespit edilmiştir. Tablo 27’ye göre 

ölçeklerin; faktör analizi açısından uygun olduğu ve örneklem sayısının yeterli 

olduğu kabul edilmiştir.  

 

                                                
436

 Ezel Tavşancıl, Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi, Ankara: Nobel, 2005 
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4.5.3. İstatistikî Bilgiler 

 

            “Siber Zorbalık Ölçeği” nin faktörlere ilişkin dağılımı ve güvenirlik analizine 

ilişkin sonuçları Tablo 28'de gösterilmiştir. 

 

Tablo-28 Siber Zorbalık Maddelerinin Faktörlere İlişkin Dağılımı ve Güvenirlik Analizine 

İlişkin Sonuçları 

Boyut Madde Faktör Yükü 
Açıklanan 

Varyans Oranı 
Cronbach's Alfa 

Faktör,1 

s16 ,751 

18,117 0,907 

s9 ,723 

s4 ,722 

s39 ,701 

s3 ,694 

s20 ,686 

s22 ,636 

s38 ,631 

s19 ,613 

s6 ,587 

s48 ,584 

s28 ,565 

s14 ,557 

s21 ,545 

s17 ,526 

s1 ,518 

s2 ,511 

s26 ,491 

s7 ,473 

s11 -,312 

Faktör 2 

s15 ,861 

12,547 0,896 

s10 ,853 

s13 -,790 

s31 ,785 

s44 -,762 

s45 ,701 

s46 -,652 

s37 -,605 

s40 ,597 

s29 ,418 

Faktör 

s33 ,643 

11,071 0,837 

s34 ,638 

s32 ,606 

s25 ,590 

s27 ,582 

s43 ,579 

s30 ,567 

s24 ,561 

s18 ,548 

s36 ,509 

s35 ,479 

s42 ,462 

s41 ,457 
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s12 ,394 

s5 ,347 

 

 “Siber Zorbalık Ölçeği” nde 1. faktör 20 maddeden oluşmakta ve bu 

maddelerin faktör yükleri 0,751 ile -0,312 arasında değişmektedir. Bu faktörün 

toplam varyansı açıklama,,oranı %18,117, güvenirlik,katsayısı ise 0,907 olarak 

tespit edilmiştir. Tablo 28 incelendiğinde bu faktörün güvenirliğinin çok yüksek 

olduğu söylenebilir. 2. faktör 10 maddeden oluşmakta ve bu maddenin faktör yükleri 

0,861 ile 0,418 arasında değişmektedir. Faktörün toplam,varyansı,,açıklama,oranı 

%12,547, güvenirlik katsayısı 0,896 olarak tespit edilmiştir. Tablo 28 incelendiğinde 

bu faktörün güvenirlik düzeyinin çok yüksek olduğu ifade edilebilir. 3. faktör ise 15 

maddeden oluşmakta ve bu maddelerin faktör yükleri 0,643 ile 0,347 arasında 

değişmektedir. 

 

          İlgili faktörün toplam varyansı açıklama oranı %11,071, güvenirlik katsayısı ise 

0,837 olarak tespit edilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda Tablo 28 incelendiğinde bu 

faktörün de güvenirlik düzeyinin çok yüksek olduğu söylenebilir. 

 

            “Akran Zorbalığı Ölçeği” nde yer alan akran zorbalığına uğrama 

maddelerinin faktörlere ilişkin dağılımı ve güvenirlik analizine ilişkin sonuçları Tablo 

29'da gösterilmiştir. 

 

Tablo-29 Akran Zorbalığına Uğrama Maddelerinin Faktörlere İlişkin Dağılımı ve Güvenirlik Analizine  

İlişkin Sonuçları 

Boyut Madde Faktör Yükü 
Açıklanan 

Varyans Oranı 
Cronbach's 

Alfa 

Faktör 1 

azbanayapıldı18 ,797 

43,784 0,964 

azbanayapıldı29 ,790 

azbanayapıldı25 ,782 

azbanayapıldı19 ,768 

azbanayapıldı26 ,763 

azbanayapıldı35 ,759 

azbanayapıldı34 ,738 

azbanayapıldı28 ,736 

azbanayapıldı23 ,733 

azbanayapıldı24 ,731 

azbanayapıldı20 ,724 

azbanayapıldı22 ,724 

azbanayapıldı27 ,711 

azbanayapıldı3 ,701 

azbanayapıldı11 ,700 

azbanayapıldı10 ,700 

azbanayapıldı17 ,686 

azbanayapıldı13 ,677 

azbanayapıldı6 ,676 
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azbanayapıldı16 ,665 

azbanayapıldı30 ,663 

azbanayapıldı21 ,652 

azbanayapıldı9 ,646 

azbanayapıldı36 ,608 

azbanayapıldı8 ,597 

azbanayapıldı31 ,597 

azbanayapıldı5 ,593 

azbanayapıldı14 ,593 

azbanayapıldı15 ,591 

azbanayapıldı38 ,588 

azbanayapıldı4 ,584 

azbanayapıldı7 ,579 

azbanayapıldı12 ,565 

azbanayapıldı33 ,563 

azbanayapıldı2 ,548 

azbanayapıldı37 ,532 

azbanayapıldı32 ,529 

azbanayapıldı1 ,528 

azbanayapıldı39 ,473 

  

 “Akran Zorbalığına Ölçeği” nde yer alan akran zorbalığına uğrama 

maddelerine ait 1. faktörde, faktör yükleri 0,797 ile 0,473 arasında değişmekte olup 

39 maddeden oluşmaktadır. Söz konusu faktörün toplam,varyansı,açıklama,,oranı 

%43,784, güvenirlik katsayısı ise 0,964 olarak tespit edilmiştir. Tablo 29’a göre 

faktörde yer alan maddelerin güvenirliği çok yüksektir. 

 

            “Akran Zorbalığı Ölçeği” nde yer alan akran zorbalığı yapma maddelerin 

faktörlere ilişkin dağılımı ve güvenirlik analizine ilişkin sonuçları Tablo 30'da 

gösterilmiştir. 

 

Tablo-30 Akran Zorbalığı Yapma Maddelerinin, İlişkin Dağılımı ve Güvenirlik Analizine  

İlişkin Sonuçları 

Boyut Madde Faktör Yükü 
Açıklanan 

Varyans Oranı 
Cronbach's Alfa 

Faktör 1 

azbenyaptım25 ,800 

37,740 0,850 

azbenyaptım23 ,745 

azbenyaptım26 ,745 

azbenyaptım17 ,731 

azbenyaptım18 ,727 

azbenyaptım16 ,712 

azbenyaptım34 ,708 

azbenyaptım24 ,703 

azbenyaptım11 ,703 

azbenyaptım31 ,688 

azbenyaptım19 ,687 

azbenyaptım39 ,685 

azbenyaptım22 ,676 
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azbenyaptım20 ,669 

azbenyaptım32 ,659 

azbenyaptım27 ,654 

azbenyaptım8 ,649 

azbenyaptım33 ,633 

azbenyaptım35 ,624 

azbenyaptım10 ,621 

azbenyaptım7 ,615 

azbenyaptım1 ,613 

azbenyaptım9 ,606 

azbenyaptım30 ,606 

azbenyaptım28 ,604 

azbenyaptım21 ,560 

azbenyaptım15 ,555 

azbenyaptım36 ,523 

azbenyaptım14 ,516 

azbenyaptım29 ,494 

azbenyaptım38 ,484 

azbenyaptım6 ,464 

azbenyaptım13 ,461 

azbenyaptım4 ,434 

azbenyaptım12 ,433 

azbenyaptım2 ,422 

azbenyaptım3 ,408 

azbenyaptım37 ,344 

 

 “Akran Zorbalığına Ölçeği” nde yer alan akran zorbalığı yapma maddelerine 

ait 1. faktörde faktör yükleri 0,800 ile 0,344 arasında değişim göstermektedir ve 

toplamda 38 maddeden oluşmaktadır. Faktöre ait toplam varyansı açıklama oranı 

%37,740 olupgüvenirlik katsayısı 0,850 olarak tespit edilmiştir. Tablo 30’da 

güvenirlik,düzeyinin,,çok yüksek olduğu görülmektedir. 

 

            “Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği” nde yer alan maddelerin faktörlere ilişkin 

dağılımı ve güvenirlik analizine ilişkin sonuçları Tablo 31'de gösterilmiştir. 

 

Tablo-31 Örgütsel Yabancılaşma Maddelerinin Faktörlere İlişkin Dağılımı ve Güvenirlik Analizine  

İlişkin Sonuçları 

Boyut Madde Faktör Yükü 
Açıklanan 

Varyans Oranı 
Cronbach's Alfa 

Faktör,1 

oy5 ,789 

33,000 0,783 

oy6 ,756 

oy2 ,755 

oy4 ,697 

oy1 ,691 

oy14 ,688 

oy10 ,680 

oy13 ,677 

oy3 ,667 

oy8 ,630 
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oy15 ,611 

oy7 ,605 

oy9 ,586 

oy12 ,383 

Faktör 2 

oy18 ,821 

15,210 0,900 

oy16 ,817 

oy17 ,738 

oy19 ,684 

oy11 ,557 

 

 “Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği” nde 1. faktöre ait, faktör yükleri,0,789 ile 

0,383 aralığında değişim göstermekte olup 14 maddeden oluştuğu görülmektedir. 

Faktörde toplam varyansı açıklama oranı %33,000 ve güvenirliğe ait katsayı 0,873 

şeklinde tespit edilmiştir. Tablo 31’e göre faktöre ait maddelerin güvenirliği çok 

yüksektir.  

 

 2. faktörde ise, faktör yükleri 0,821 ile 0,557 arasında değişmektedir. 

Toplamda 5 maddeden oluştuğu görülmektedir. Toplam varyans açıklama oranının 

%15,210 ve güvenirlik katsayısının 0,900 olduğu tespit edilmiştir. Tablo 31’de 

faktöre ait güvenirliğin çok yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. 

 

            “Örgütsel Güven Ölçeği” nde yer alan maddelerin faktörlere ilişkin dağılımı 

ve güvenirlik analizine ilişkin sonuçları Tablo 32'de gösterilmiştir. 

 

Tablo-32 Örgütsel Güven Maddelerinin Faktörlere İlişkin Dağılımı ve Güvenirlik Analizine  

İlişkin Sonuçları 

Boyut Madde Faktör,Yükü 
Açıklanan 

Varyans,Oranı 
Cronbach's,Alfa 

1.faktör  

ög10 ,790 

32,753 0,945 

ög18 ,778 

ög15 ,766 

ög11 ,723 

ög14 ,710 

ög7 ,705 

ög24 ,703 

ög1 ,702 

ög16 ,698 

ög3 ,694 

ög21 ,683 

ög26 ,661 

ög23 ,647 

ög8 ,646 

ög25 ,643 

ög22 ,643 

ög29 ,633 

ög17 ,591 
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ög6 ,585 

ög12 ,579 

ög4 ,536 

ög19 ,491 

ög13 ,488 

ög28 ,456 

ög30 ,437 

2.faktör  

ög36 ,924 

17,130 0,907 

ög35 ,883 

ög39 ,860 

ög37 ,738 

ög41 ,736 

ög42 ,722 

ög40 ,697 

ög27 ,464 

           

         “Örgütsel Güven Ölçeği” nin 1. faktörü toplam 25 maddeden oluşmakta ve bu 

maddelerin faktör yükleri 0,790 ile 0,437 arasında değişmektedir. Yapılan analizler 

neticesinde faktörün toplam varyansı açıklama oranının %32,753, güvenirlik 

katsayısının ise 0,945 olduğu tespit edilmiştir. Buna göre Tablo 32’de yer alan veriler 

ışığında ilgili faktörün güvenirlik düzeyinin çok yüksek olduğu söylenebilir. 

  

 2. faktör toplam 8 maddeden oluşmakta ve bu maddelerin faktör yükleri 0,924 

ile 0,464 arasında değişmektedir. Yapılan analizler neticesinde faktörün toplam 

varyansı açıklama oranı %17,130, güvenirlik katsayısının ise 0,907 olduğu tespit 

edilmiştir. Buna göre Tablo 32’deki veriler ışığında ilgili faktörün güvenirlik düzeyinin 

çok yüksek olduğu söylenebilir. 

 

         Ölçek uygulaması yapılan öğrencilerin kişisel bilgilerine ilişkin dağılımları Tablo 

33'te gösterilmiştir. 

 

Tablo-33 Öğrencilerin Kişisel Bilgilerinin Dağılımları 

  n % 

Cinsiyetiniz 
Erkek 183 51,8 

Kız 170 48,2 

Anne eğitim durumu 

İlkokul 59 16,7 

Ortaokul 58 16,4 

Ortaöğretim 87 24,6 

Önlisans 44 12,5 

Lisans 87 24,6 

Lisan Üstü 18 5,1 

Baba eğitim durumu 

İlkokul 25 7,1 

Ortaokul 44 12,5 

Ortaöğretim 93 26,3 

Önlisans 54 15,3 

Lisans 106 30,0 

Lisan Üstü 31 8,8 
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Anne meslek 

Ev Hanımı 209 59,2 

Serbest Meslek 22 6,2 

Memur 77 21,8 

Özel Sektör 43 12,2 

Emekli 2 ,6 

Baba meslek 

İşçi 59 16,7 

Serbest Meslek 83 23,5 

Memur 90 25,5 

Özel Sektör 97 27,5 

Emekli 24 6,8 

Sınıfınız 

5 116 32,9 

6 82 23,2 

7 79 22,4 

8 76 21,5 

Ağırlıklı not ortalamanız 

30-49 7 2,0 

50-69 41 11,6 

70-84 99 28,0 

85 ve üzeri 206 58,4 

Yaşınız 

10 24 6,8 

11 85 24,1 

12 90 25,5 

13 80 22,7 

14 ve üzeri 74 21,0 

Aylık ortalama hane geliriniz 

1500'den az 19 5,4 

1500-2499 64 18,1 

2500-3499 60 17,0 

3500-4499 45 12,7 

4500-5500 54 15,3 

5500'den fazla 111 
31,4 

 

Kardeş sayınız 

1 110 31,2 

2 108 30,6 

3 69 19,5 

4 ve üstü 31 8,8 

Kardeşim yok 35 9,9 

 

 Tablo 33'te öğrencilerin kişisel bilgilerinin dağılımı görülmektedir. Öğrencilerin 

%51,8’i erkektir. Öğrencilerin annesinin %24,6 ortaöğretim ve lisans mezunu, 

babasının %30,0’u lisans mezunudur. Öğrencilerin annesinin %59,2’si ev hanımı, 

babasının %27,5’i özel sektör çalışanıdır. Öğrencilerin %32,9’u 5. sınıfta, 

%58,4’ünün not ortalaması 85 ve üzeridir. Öğrencilerin %31,4’ünün aylık ortalama 

hane geliri 5500 TL’den fazladır. Öğrencilerin %31,2’sinin 1 kardeşi bulunmaktadır. 

 

           Ölçek uygulaması yapılan öğrencilerin kişisel bilgilerinin dağılımları Şekil 6'da 

ve Şekil 7’de gösterilmiştir. 

 



153 
 

 

Şekil-6 Öğrencilerin Kişisel Bilgilerinin Dağılımları Grafiği 

 

 

Şekil-7 Öğrencilerin Kişisel Bilgilerinin Dağılımları Grafiği 

 

Tablo 34'te öğrencilerin siber zorbalık ifadelerine katılım düzeyleri 

görülmektedir. 

 

Tablo-34 Öğrencilerin Siber Zorbalık İfadelerine Katılım Düzeyi 

% 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum 

Kısmen 
Katılıyorum 

Katılıyorum 
Kesinlikle 

Katılıyorum 

“İnternette herhangi biriyle 
kurduğum görüntülü iletişimi 
ondan habersiz, üçüncü bir 
kişiyle paylaşmak bana 
keyif verir”. 

64,5 25,1 5,7 2,1 2,6 

“Birine SMS aracılığı ile 
incitici mesaj göndermekte 
sakınca görmüyorum”. 

56,4 29,8 6,3 3,1 4,4 

“Başkalarının e-posta 
şifrelerini ele geçirerek 

66,1 16,2 14,1 1,0 2,6 

16,7 16,4 
24,6 

12,5 

24,6 

5,1 7,1 
12,5 

26,3 

15,3 

30,0 

8,8 
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21,8 
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erişimini engellemeyi 
eğlenceli buluyorum”. 

“Başka birinin 
bilgisayarındaki bilgileri 
izinsiz almak beni 
heyecanlandırıyor”. 

63,2 25,3 7,8 1,8 1,8 

“Online oyunlarda hakaret 
etmeyi doğru bulmuyorum”. 

23,2 8,6 17,0 17,8 33,4 

“Online oyunlarda 
başkalarını tehdit etmek 
heyecan vericidir”. 

59,5 25,3 7,6 5,0 2,6 

“E-posta aracılığı ile birisine 
hakaret içeren mesajlar 
göndermekten rahatsızlık 
duymuyorum”. 

65,0 21,9 6,5 0,5 6,0 

“Arkadaşlarımın 
fotoğraflarını izinsiz çekip 
yayınlamayı doğru 
bulmuyorum”. 

17,5 5,0 3,7 31,3 42,6 

“Birinin messenger 
hesabının şifresini alarak 
özel mesajlarına ulaşmak 
heyecan vericidir”. 

68,9 17,2 8,4 2,3 3,1 

“MSN/SMS ile paylaşılan 
kişisel bilgileri başkalarına 
yaymayı yanlış buluyorum”. 

36,6 8,1 7,0 14,4 33,9 

“İnternette arkadaşlarım 
hakkında dedikodu 
yayarsam kendimi kötü 
hissederim”. 

8,6 6,5 16,2 19,6 49,0 

“İnternette başkalarının 
resimlerini montajlayıp 
kullanarak küçük düşürmeyi 
uygun bulmuyorum”. 

7,3 5,5 8,1 20,2 58,9 

“Birisini kötüleyen web 
sayfaları hazırlamak 
eğlencelidir”. 

42,0 16,4 4,7 9,1 27,7 

“E-posta aracılığı ile birisine 
tehdit içeren mesajlar 
göndermekten rahatsızlık 
duymuyorum”. 

65,3 18,8 6,0 4,4 5,5 

“Gizlice çekilen görüntüler 
aracılığıyla şantaj yapmak 
sakıncalıdır”. 

32,6 7,0 3,9 19,6 36,8 

“Birinin e-mail hesabının 
şifresini alarak özel 
mesajlarına ulaşmak çok 
heyecan vericidir”. 

65,3 16,4 8,6 4,2 5,5 

“Başkalarına virüslü mail 
yollamak beni eğlendiriyor.” 

56,4 31,1 6,3 1,8 4,4 

“Başkalarının internetteki 
nick’ini kullanmak kabul 
edilemez bir davranıştır”. 

15,9 12,5 11,7 21,4 38,4 

“Sohbet odasında 
başkalarını tehdit etmenin 
sakıncalı bir tarafı yoktur”. 

62,4 21,4 7,6 3,7 5,0 

“Birinin messenger’a girişini 
engellemek beni mutlu 
ediyor”. 

54,8 25,6 10,4 2,1 7,0 

“Cinsiyeti farklı göstererek 
karşı tarafı kandırmayı 
sakıncalı bulmuyorum”. 

53,3 22,5 11,7 3,7 8,9 

“Sosyal medyayı kullanarak 
birine hakaret etmekten 
rahatsızlık duymuyorum”. 

61,4 17,8 12,5 1,6 6,8 

“Arkadaşlarımın sosyal 56,4 25,3 7,0 2,3 8,9 
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medya hesaplarının 
şifrelerini onların haberi 
olmadan kullanmakta 
sakınca görmem”. 

“Sosyal medyada 
başkalarının adını gizlice 
kullanarak hesap açmayı 
zaman kaybı olarak 
görüyorum”. 

8,1 5,7 12,8 26,9 46,5 

“İnternette başkalarının 
fotoğraflarını izin almadan 
farklı sitelerde yayınlamak 
kabul edilemez bir 
davranıştır”. 

10,7 4,7 13,6 19,1 52,0 

“İnternette arkadaşlarımla 
ilgili gerçek olmayan 
söylentiler yaymak hoşuma 
gidiyor”. 

65,8 23,2 4,4 2,3 4,2 

“İnternette başkalarıyla alay 
etmek kesinlikle hoş 
görülmemelidir.” 

7,3 2,3 7,0 24,3 59,0 

“İnternette arkadaşlarıma 
hoşlanmayacakları kötü 
isim ya da lakap takmaya 
bayılıyorum”. 

59,5 28,2 6,0 2,3 3,9 

“Bir insanın yüzüne asla 
söyleyemeyeceğim şeyleri 
internette yazmaktan 
çekinmem”. 

35,0 22,2 9,4 7,0 26,4 

“İnternette başkasının adını 
kullanarak e-mail hesabı 
açmayı doğru bulmuyorum.” 

9,4 4,4 9,7 20,1 56,4 

“Cep telefonundan 
başkalarının fotoğraflarını 
izin almadan diğer kişilere 
göndermeyi sakıncalı 
buluyorum”. 

34,5 9,7 7,3 23,0 25,6 

“Habersiz çekilen 
görüntülerimin başka 
sitelerde 
yayınlanabileceğini 
düşünmek uykularımı 
kaçırıyor”. 

13,6 11,7 17,2 17,8 39,7 

“Sosyal medya şifrelerimin 
başkalarının eline 
geçebileceği ihtimali beni 
endişelendiriyor”. 

13,3 17,8 24,3 14,6 30,0 

“Başkalarının bilgilerimi 
kullanarak sosyal medya 
hesabı açmaları beni 
kızdırıyor”. 

9,9 6,3 16,4 20,4 47,0 

“Sosyal medyada hakkımda 
yazılan dedikodulardan 
rahatsızlık duyuyorum”. 

7,8 5,0 13,8 19,6 53,8 

“Başkalarının 
bilgisayarımdaki bilgilere 
izinsiz ulaşabileceklerini 
düşünmek beni 
kaygılandırıyor”. 

7,0 12,3 12,5 25,1 43,1 

“Birinin flash diskini elime 
geçirirsem bilgilerini 
kopyalamaktan rahatsızlık 
duymam”. 

25,8 20,1 13,6 10,4 30,0 

“Arkadaşlarımın sosyal 
medya hesaplarının açık 
kaldığını görsem çevrimiçi 

60,1 18,3 9,9 2,9 8,9 
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arkadaşlarıyla onun yerine 
konuşmak beni çok 
eğlendirir”. 

“Cinsiyeti farklı göstererek 
sosyal medya hesabı 
oluşturmak çok zevklidir”. 

57,2 24,0 9,9 3,7 5,2 

“Sosyal medyada hakkımda 
yayılan iftiralar yüzünden 
okula konsantre olmakta 
zorluk çekerim”. 

35,5 14,1 19,1 19,8 11,5 

“Arkadaşlarımın sırlarımı 
internette yayınlamaları 
beni rahatsız ediyor”. 

12,0 5,5 21,7 20,6 40,2 

“Arkadaşımın başkalarının 
hesabına girdiğini görsem 
ona engel olmaya 
çalışırım”. 

9,9 5,2 14,4 28,5 42,0 

“Arkadaşımın başkalarının 
resimlerini web’de izinsiz 
yayınladığını bilsem onu 
durdurmaya çalışırım”. 

8,6 11,2 10,2 32,1 37,9 

“Arkadaşlarımın e-posta 
hesaplarının açık kaldığını 
görsem bütün mesajlarını 
okumaktan çekinmem”. 

31,6 20,1 13,1 9,1 26,1 

“Farklı kimlik bilgileriyle 
sosyal medya hesabı 
açmayı kesinlikle doğru 
bulmuyorum”. 

37,1 7,3 8,9 14,4 32,4 

“Kendi sosyal medya 
adresimdeki fotoğraflarıma 
sahte bir hesapla yorum 
yazmanın normal bir 
davranış olduğunu 
düşünüyorum”. 

26,9 7,6 27,2 12,5 25,8 

“Bir yüzüne asla 
söyleyemeyeceğim şeyleri 
cep telefonunda 
söylemekten çekinmem”. 

28,5 23,0 14,1 11,2 23,2 

“Birinin açık unuttuğu 
sosyal medya hesabındaki 
bilgilerine (albüm,resim, 
profil vs.) gizlice bakmaktan 
kendimi alıkoyamam”. 

51,7 19,6 16,7 5,2 6,8 

 

Tablo 34' e göre; 

 

En çok katılım gösterilen ifadeler; 

 “İnternette başkalarının resimlerini montajlayıp kullanarak küçük 

düşürmeyi uygun bulmuyorum”.” 

 “İnternette başkalarının fotoğraflarını izin almadan farklı sitelerde 

yayınlamak kabul edilemez bir davranıştır”.” 

 ““İnternette başkalarıyla alay etmek kesinlikle hoş görülmemelidir”.” 

 ““İnternette başkasının adını kullanarak e-mail hesabı açmayı doğru 

bulmuyorum”.” 
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 ““Sosyal medyada hakkımda yazılan dedikodulardan rahatsızlık 

duyuyorum”.” 

 

En az katılım gösterilen ifadeler; 

 ““Başkalarının e-posta şifrelerini ele geçirerek erişimini engellemeyi 
eğlenceli buluyorum”.” 

 

 ““Birinin messenger hesabının şifresini alarak özel mesajlarına ulaşmak 

heyecan vericidir”.” 

 ““E-posta yoluyla birisine tehdit içeren mesajlar göndermekten rahatsızlık 

duymuyorum”.” 

 ““Birinin e-mail hesabının şifresini alarak özel mesajlarına ulaşmak çok 

heyecan vericidir”.” 

 ““İnternette arkadaşlarımla ilgili gerçek olmayan söylentiler yaymak 

hoşuma gidiyor”.” 

 

Tablo 35'te öğrencilerin akran zorbalığına uğrama ifadelerine katılım düzeyleri 

görülmektedir. 

 

Tablo-35 Öğrencilerin Akran Zorbalığına Uğrama İfadelerine Katılım Düzeyi 

% 
Hemen 
Hemen 

Herzaman 

Haftada En 
Az 1 

Ayda 1 
Defa 

Dönem 
Boyunca 1 

Hiçbir 
Zaman 

“El-kol şakası yaparak rahatsız 
etme” 

32,1 21,7 15,9 10,2 20,1 

“Rahatsız etmek amacıyla sürekli 
olarak gıdıklama” 

25,6 16,4 11,2 9,9 36,8 

“Saç ve kulak çekme” 21,7 10,7 11,5 9,9 46,2 

“Oturmak üzereyken altına 
rahatsız edici bir cisim koyma” 

10,7 4,0 6,8 11,7 66,8 

“Kuyrukta zorla sırasını alma, 
önüne geçme” 

30,0 17,8 12,8 20,1 19,3 

“Oyun oynarken sahayı ya da bir 
mekânı güç kullanarak terletmeye 
zorlama” 

14,9 7,6 19,3 8,6 49,6 

“Çimdik atma, ısırma” 9,7 5,0 16,7 14,6 54,0 

“Kalem, toplu iğne vb. sivri 
cisimler ile saldırma” 

5,2 5,5 9,4 13,8 66,1 

“İtme, dürtme, kolunu bükme, 
çelme takma, yere düşürme” 

14,4 17,2 11,5 24,0 32,9 

“Zarar vermek ya da rahatsız 
etmek amacıyla üzerine bazı 
cisimler atma, fırlatma” 

11,7 11,5 13,6 10,7 52,5 

“Kasıtlı olarak omuz atma, dirsek 
vurma, çarpma” 

19,1 8,4 16,7 14,6 41,3 

“Saç ve ten rengi, diş yapısı, dış 
görünüşü, giysileri, beden yapısı 
ya da bedensel özrüyle alay 
etme” 

9,9 12,0 19,3 22,7 36,0 

“Aksanı, şivesi ya da konuşma 
tarzıyla alay etme” 

9,1 7,8 21,1 14,9 47,0 
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“Adı ya da soyadıyla dalga 
geçme, hoşa gitmeyen, küçük 
düşürücü isimler (lakap) takma” 

16,7 8,9 14,1 19,8 40,5 

“Anne, baba ya da ailesinin bazı 
özellikleriyle alay etme” 

4,2 2,1 11,0 12,8 70,0 

“Küfür etme, kaba ve çirkin sözler 
söyleme” 

18,5 8,6 13,3 21,9 37,6 

“Çeşitli nedenlerle sataşma, 
hakaret etme, küçük düşürme, 
utandırma, aşağılama, dalga 
geçme, alay etme, incitme, 
kızdırma, ağlatma.” 

14,9 17,8 14,6 21,1 31,6 

“Tehdit etme” 6,8 10,4 5,0 12,5 65,3 

“Oyuna ve çeşitli etkinliklere 
almama” 

8,1 8,1 16,4 18,0 49,3 

“Grup dışına iterek yalnızlığa terk 
etme” 

7,0 5,0 14,9 25,3 47,8 

“Görmezden gelme, yok sayma” 10,2 4,7 13,6 26,4 45,2 

“Dışlamak amacıyla konuşmama, 
sorularına cevap vermeme” 

7,6 7,0 15,1 25,1 45,2 

“Diğer öğrencilerin de 
konuşmasını ve arkadaşlık 
yapmasını engelleme” 

9,4 2,6 12,8 11,5 63,7 

“Arkadaşlarını kendisine karşı 
kışkırtarak aralarının bozulmasına 
çalışma” 

9,1 5,0 13,6 15,7 56,7 

“Aleyhinde söylentiler çıkarma ve 
yayma” 

9,7 7,3 12,3 12,0 58,7 

“Yapmadığı şeylerle ilgili iftira ve 
asılsız söylentiler ile suçlanma ve 
zor duruma düşürülme” 

7,3 12,0 7,6 12,0 61,1 

“Hakkında çeşitli yerlere çirkin 
yazılar yazma” 

6,0 2,6 5,7 16,4 69,2 

“Yapmadığı şeylerle ilgili 
öğretmene şikâyet etme” 

7,0 6,5 14,4 11,7 60,3 

“Sırlarını başkalarına anlatarak 
zor duruma düşürme” 

5,5 9,9 14,1 21,1 49,3 

“Para ya da okul harçlığını zorla 
alma” 

2,9 3,1 11,0 5,7 77,3 

“Eşyalarını ya da yiyeceklerini 
zorla alma” 

8,4 2,3 8,4 5,5 75,5 

“Kantinden zorla bir şeyler 
ısmarlatma” 

6,0 4,4 2,1 8,6 78,9 

“Para ya da eşyalarını çalma 3,4 1,6 10,2 11,0 73,9 

“Kalem, kitap, defter vb eşyalarını 
kasıtlı olarak yırtma, kırma, atma, 
yakma” 

3,1 2,9 8,9 12,8 72,3 

“Defter ya da kitaplarını karalama 
ya da üzerlerine kötü şeyler 
yazma” 

5,2 11,2 4,2 11,0 68,4 

“Kasıtlı olarak elbiselerini yırtma, 
yırtmaya çalışma, kirletme” 

1,8 2,6 10,2 8,4 77,0 

“Baskıyla telefonuna kontör 
yükletme” 

2,1 2,9 7,0 5,5 82,5 

“Ödünç alınan para ya da eşyayı 
geri vermeme” 

4,7 2,9 10,2 19,8 62,4 

“Çanta ya da diğer eşyalarını 
izinsiz karıştırma” 

2,9 1,8 6,5 14,9 73,9 

 

Tablo 35'te öğrencilerin akran zorbalığına uğrama ifadelerine katılım düzeyleri 

görülmektedir. 

En çok katılım gösterilen ifadeler; 
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 El-kol şakası yaparak rahatsız etme 

 Rahatsız etmek amacıyla sürekli olarak gıdıklama 

 Saç ve kulak çekme 

 Kuyrukta zorla sırasını alma, önüne geçme 

 

En az katılım gösterilen ifadeler; 

 Oturmak üzereyken altına rahatsız edici bir cisim koyma 

 Kalem, toplu iğne vb. sivri cisimler ile saldırma 

 Anne, baba ya da ailesinin bazı özellikleriyle alay etme 

 Tehdit etme 

 Hakkında çeşitli yerlere çirkin yazılar yazma 

 Para ya da okul harçlığını zorla alma 

 Eşyalarını ya da yiyeceklerini zorla alma 

 Kantinden zorla bir şeyler ısmarlatma 

 Para ya da eşyalarını çalma 

 Kalem, kitap, defter vb eşyalarını kasıtlı olarak yırtma, kırma, atma, yakma 

 Defter ya da kitaplarını karalama ya da üzerlerine kötü şeyler yazma 

 Kasıtlı olarak elbiselerini yırtma, yırtmaya çalışma, kirletme 

 Baskıyla telefonuna kontör yükletme 

 Çanta ya da diğer eşyalarını izinsiz karıştırma 

 

Tablo 36'da öğrencilerin akran zorbalığı yapma ifadelerine katılım düzeyleri 

görülmektedir. 

 

Tablo-36 Öğrencilerin Akran Zorbalığı Yapma İfadelerine Katılım Düzeyi 

% 
Hemen 
Hemen 

Herzaman 

Haftada En 
Az 1 

Ayda 1 
Defa 

Dönem 
Boyunca 1 

Hiçbir 
Zaman 

“El-kol şakası yaparak rahatsız 
etme” 

8,9 11,7 18,8 20,4 40,2 

“Rahatsız etmek amacıyla 
sürekli olarak gıdıklama” 

12,5 10,4 18,3 16,2 42,6 

“Saç ve kulak çekme” 9,4 5,7 17,0 9,7 58,2 

“Oturmak üzereyken altına 
rahatsız edici bir cisim koyma” 

0,5 1,8 5,2 14,9 77,5 

“Kuyrukta zorla sırasını alma, 
önüne geçme” 

9,9 11,0 11,7 22,7 44,6 

“Oyun oynarken sahayı ya da bir 
mekânı güç kullanarak 
terletmeye zorlama” 

1,8 3,4 15,1 18,8 60,8 

“Çimdik atma, ısırma” 2,6 2,3 13,6 12,3 69,2 

“Kalem, toplu iğne vb. sivri 
cisimler ile saldırma” 

1,0 3,4 5,0 9,9 80,7 

“İtme, dürtme, kolunu bükme, 4,2 4,4 22,5 20,6 48,3 
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çelme takma, yere düşürme” 

“Zarar vermek ya da rahatsız 
etmek amacıyla üzerine bazı 
cisimler atma, fırlatma” 

1,0 3,9 5,7 14,6 74,7 

“Kasıtlı olarak omuz atma, 
dirsek vurma, çarpma” 

1,6 3,7 12,3 13,8 68,7 

“Saç ve ten rengi, diş yapısı, dış 
görünüşü, giysileri, beden yapısı 
ya da bedensel özrüyle alay 
etme” 

1,0 2,6 15,7 30,5 50,1 

“Aksanı, şivesi ya da konuşma 
tarzıyla alay etme” 

1,3 3,4 18,8 23,2 53,3 

“Adı ya da soyadıyla dalga 
geçme, hoşa gitmeyen, küçük 
düşürücü isimler (lakap) takma” 

1,3 3,1 18,5 23,0 54,0 

“Anne, baba ya da ailesinin bazı 
özellikleriyle alay etme” 

0,8 1,0 4,7 11,2 82,2 

“Küfür etme, kaba ve çirkin 
sözler söyleme” 

3,4 5,7 10,7 33,9 46,2 

“Çeşitli nedenlerle sataşma, 
hakaret etme, küçük düşürme, 
utandırma, aşağılama, dalga 
geçme, alay etme, incitme, 
kızdırma, ağlatma.” 

4,7 3,1 14,6 19,6 58,0 

“Tehdit etme” 0,5 4,4 3,4 10,2 81,5 

“Oyuna ve çeşitli etkinliklere 
almama” 

0,3 3,4 12,3 19,6 64,5 

“Grup dışına iterek yalnızlığa 
terk etme” 

1,0 2,6 10,4 21,4 64,5 

“Görmezden gelme, yok sayma” 1,6 4,2 14,1 26,4 53,8 

“Dışlamak amacıyla 
konuşmama, sorularına cevap 
vermeme” 

1,3 4,7 11,7 21,4 60,8 

“Diğer öğrencilerin de 
konuşmasını ve arkadaşlık 
yapmasını engelleme” 

1,0 3,4 13,8 17,0 64,8 

“Arkadaşlarını kendisine karşı 
kışkırtarak aralarının 
bozulmasına çalışma” 

1,3 3,9 7,0 17,2 70,5 

“Aleyhinde söylentiler çıkarma 
ve yayma” 

1,8 1,3 9,4 8,6 78,9 

“Yapmadığı şeylerle ilgili iftira ve 
asılsız söylentiler ile suçlanma 
ve zor duruma düşürülme” 

0,3 3,1 3,1 9,7 83,8 

“Hakkında çeşitli yerlere çirkin 
yazılar yazma” 

0,5 0,5 4,4 6,8 87,7 

“Yapmadığı şeylerle ilgili 
öğretmene şikâyet etme” 

0,8 1,8 3,7 12,3 81,5 

“Sırlarını başkalarına anlatarak 
zor duruma düşürme” 

0,3 1,6 8,1 23,0 67,1 

“Para ya da okul harçlığını zorla 
alma” 

0,0 0,0 3,1 6,5 90,3 

“Eşyalarını ya da yiyeceklerini 
zorla alma” 

0,0 0,5 4,2 6,5 88,8 

“Kantinden zorla bir şeyler 
ısmarlatma” 

0,3 2,6 0,8 7,3 89,0 

“Para ya da eşyalarını çalma” 2,6 0,0 1,6 4,4 91,4 

“Kalem, kitap, defter vb 
eşyalarını kasıtlı olarak yırtma, 
kırma, atma, yakma” 

0,0 2,1 3,4 7,6 86,9 

“Defter ya da kitaplarını 
karalama ya da üzerlerine kötü 
şeyler yazma” 

0,3 1,0 7,3 6,8 84,6 

“Kasıtlı olarak elbiselerini yırtma, 
yırtmaya çalışma, kirletme” 

0,0 0,5 1,3 7,3 90,9 
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“Baskıyla telefonuna kontör 
yükletme” 

0,0 0,5 1,8 4,4 93,2 

“Ödünç alınan para ya da eşyayı 
geri vermeme” 

0,3 0,3 1,6 12,8 85,1 

“Çanta ya da diğer eşyalarını 
izinsiz karıştırma” 

0,3 0,0 5,0 12,3 82,5 

 

 Tablo 36'ya göre, öğrenciler genel olarak akran zorbalığı yapma ifadelerine 

katılım düzeyi düşüktür. 

 

Tablo 37’de öğrencilerin örgütsel yabancılaşma ifadelerine katılım düzeyleri 

görülmektedir. 

 

Tablo-37 Öğrencilerin Örgütsel Yabancılaşma İfadelerine Katılım Düzeyi 

% 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum 

Kısmen 
Katılıyorum 

Katılıyorum 
Kesinlikle 

Katılıyorum 

“Her gün okula gelmek 
bana ağır geliyor” 

41,3 16,2 26,4 6,5 9,7 

“Sürekli okula gidip 
gelmekten sıkıldım”. 

36,3 22,2 24,3 5,5 11,7 

“Okuldaki sorunlarla 
mücadele etme gücümü 
yitirdiğimi hissediyorum”. 

28,7 23,5 33,7 6,5 7,6 

“Ders çalışma istek ve 
heyecanımı yitirdiğimi 
hissediyorum”. 

36,8 27,9 19,8 7,0 8,4 

“Okulda kendimi tükenmiş 
ve yıpranmış 
hissediyorum”. 

31,9 37,9 20,4 3,1 6,8 

“Öğrenciliği sıkıcı 
buluyorum”. 

38,1 17,8 32,6 5,2 6,3 

“Okuldaki derslere geç 
kalmak benim için önemli 
değildir”. 

58,2 26,1 11,0 1,3 3,4 

“Okul eşyalarına (sıra, 
masa v.b.) yazı yazmaktan 
hoşlanırım”. 

39,4 29,8 22,2 3,9 4,7 

“Yakalanmadığım sürece 
okuldaki kuralları 
çiğnemekte sakınca 
görmüyorum”. 

48,8 21,9 13,6 8,6 7,0 

“Ders anlatılırken başka 
şeylerle uğraşırım”. 

34,7 22,2 34,2 5,0 3,9 

“Okulun kurallarına 
uymadığımda suçluluk 
duygusu yasarım”. 

9,7 12,0 14,9 25,3 38,1 

“Disiplin cezası almanın 
benim için bir önemi 
yoktur”. 

50,7 32,1 12,3 2,1 2,9 

“Okulda öğretilen bilgilerin 
ileride ne işe yarayacağını 
bilmiyorum”. 

32,1 24,3 22,5 8,6 12,5 

“Okulda öğrendiğim şeylerin 
anlamsız olduğunu 
düşünüyorum”. 

43,1 22,7 19,6 6,3 8,4 

“Okulda öğretilen bilgilerin, 
gerçek hayatla 
örtüşmediğini 

34,7 19,8 21,7 8,4 15,4 
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düşünüyorum”. 

“Okulda, arkadaşlarımla 
kendimi güvende 
hissederim”. 

11,7 10,2 25,6 29,0 23,5 

“Okul dışında bu okulla ilgili 
konuşmayı severim”. 

14,1 14,6 24,5 23,5 23,2 

“Okul, hayatımda önemli bir 
yere sahiptir”. 

9,4 4,2 26,1 26,6 33,7 

“Okul dışında da sınıf 
arkadaşlarımla görüşürüm”. 

17,5 7,6 12,5 29,5 32,9 

 

Tablo 37'ye göre; 

 

En fazla katılım gösterilen ifadeler; 

 Okulun kurallarına uymadığımda suçluluk duygusu yaşarım. 

 Okul, hayatımda önemli bir yere sahiptir. 

 Okul dışında da sınıf arkadaşlarımla görüşürüm. 

 Okulda, arkadaşlarımla kendimi güvende hissederim. 

 Okul dışında bu okulla ilgili konuşmayı severim. 

 

En az katılım gösterilen ifadeler; 

 Her gün okula gelmek bana ağır geliyor. 

 Okuldaki derslere geç kalmak benim için önemli değildir. 

 Yakalanmadığım sürece okuldaki kuralları çiğnemekte sakınca 

görmüyorum 

 Disiplin cezası almanın benim için bir önemi yoktur. 

 

Tablo 38'de öğrencilerin örgütsel güven ifadelerine katılım düzeyleri 

görülmektedir. 

 

Tablo-38 Öğrencilerin Örgütsel Güven İfadelerine Katılım Düzeyi 

% 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum 

Kısmen 
Katılıyorum 

Katılıyorum 
Kesinlikle 

Katılıyorum 

“Öğretmenlerimin bana 
verdiği sözleri tutacağına 
dair güvenirim”. 

6,5 8,1 20,4 36,0 29,0 

“Öğretmenlerim işinde 
uzmandır”. 

1,3 5,0 18,8 39,7 35,2 

“Öğretmenlerimin benim 
yaptığım işi kontrol 
edebilme bilgisi vardır”. 

0,8 3,7 13,3 36,6 45,7 

“Öğretmenlerimin uygun 
kararlar alacağına 
güvenirim”. 

2,1 3,9 41,5 29,8 22,7 

“Öğretmenlerim ekip ruhu 
yaratmayı ve onu 

1,3 7,6 38,4 36,8 15,9 
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geliştirmeyi bilir”. 

“Öğretmenlerim işini 
yaparken karşılaştığım 
sorunlara çözüm getirebilir”. 

0,5 6,8 30,3 30,0 32,4 

“Bir hata yaptığımda 
öğretmenlerim İdarecilere 
karşı bana dayanak 
olacaktır”. 

1,0 7,8 45,2 27,7 18,3 

“Bana karşı 
kullanmayacağını bildiğim 
için sorunlarımı 
öğretmenlerim ile 
tartışabilirim”. 

1,0 7,0 16,4 40,2 35,2 

“Öğretmenlerim benim 
bulunmadığım ortamlarda 
ve başkalarının yanında 
beni eleştirmez”. 

2,3 13,3 25,1 24,5 34,7 

“Öğretmenlerim benim 
çalışmalarımı kendi 
çalışmaları gibi göstermez”. 

2,6 2,6 24,3 29,5 41,0 

“Öğretmenlerim bana 
dürüst davranır.” 

0,3 4,4 18,3 47,0 30,0 

“Öğretmenlerim benden 
bilgi saklamaz”. 

0,8 8,6 32,1 37,9 20,6 

“Öğretmenlerim karar 
vereceği zaman kararı ile 
ilgili bana da bilgi verir”. 

6,0 8,4 27,9 40,2 17,5 

“Öğretmenlerim benim 
bakış açımı anlamaya 
çalışırken oldukça 
samimidir”. 

0,8 3,7 20,4 45,2 30,0 

“Eğer öğretmenlerime 
problemlerimi anlatırsam 
bana iyi niyetli ve yapıcı 
yaklaşacağını bilirim”. 

0,3 3,9 13,8 38,1 43,9 

“Öğretmenlerim gelişimim 
ile ilgili beklentilerimi açıkça 
ifade eder”. 

0,3 5,0 18,0 43,9 32,9 

“Ders çalışmamın kalitesi ile 
ilgili olarak üstümden 
sürekli geri bildirim alırım”. 

8,4 22,5 21,4 28,2 19,6 

“Kendisine ihtiyaç 
duyduğumda öğretmenlerim 
yardıma hazırdır”. 

0,8 4,2 15,4 33,4 46,2 

“Öğretmenlerim ile aynı 
fikirde olmama özgürlüğüm 
vardır”. 

0,5 0,3 14,9 27,9 56,4 

“Öğretmenlerim bizimle ilgili 
karar vereceği zaman 
fikrimizi alır”. 

3,7 0,5 17,0 29,5 49,3 

“Öğretmenlerim beni 
sadece kurumun 
hedeflerine ulaşmak için bir 
araç olarak değil, bir insan 
olarak görür”. 

1,0 3,4 10,7 23,8 61,1 

“Okulumuzda insanlar 
duyulması hoş olmasa bile 
gerçekleri söylerler”. 

5,5 5,5 35,0 36,6 17,5 

“İdarecilerimizin dürüst 
olduğunu düşünüyorum”. 

4,7 10,2 32,6 33,9 18,5 

“Okulun geleceğini 
ilgilendiren doğru kararlar 
almak için İdarecilere 
güvenilebilir”. 

3,4 8,4 28,2 29,2 30,8 

“İdareciler, okulun 
gelecekteki projeleriyle ilgili 

3,4 8,6 37,9 36,3 13,8 
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bilgileri açıkça paylaşırlar”. 

“İdare, insan kaynakları 
politikalarını hakkaniyetle 
yerine getirir”. 

2,9 7,3 41,5 31,6 16,7 

“İdare öğrencilerin 
tamamına güven 
duymaktadır”. 

13,8 26,9 39,7 15,9 3,7 

“Ders saatleri ve ders 
programları bu okulda 
öğrencilere hem ders 
çalışabilmelerini, hem de 
ailelerine zaman ayırabilme 
olanağı tanır”. 

1,8 4,4 23,2 33,7 36,8 

“Bu okuldaki proje 
uygulamaları öğrencilerinde 
fikirleri dikkate alarak 
oluşturulur”. 

1,0 6,8 31,1 28,5 32,6 

“Bu okuldaki iletişim 
kanalları her zaman açıktır”. 

1,0 6,5 36,8 26,6 29,0 

“Okul projeleri ile ilgili öneri 
geliştirmeye ve 
düşüncelerimi belirtmekten 
çekinmeye gerek yoktur”. 

7,6 21,1 29,8 24,3 17,2 

“Bu okulda her şey açıklıkla 
yürür, gizli saklı 
uygulamalar yoktur”. 

2,9 7,8 43,6 24,3 21,4 

“Biliyorum ki okulda 
herhangi bir zorlukla 
karşılaşsam arkadaşlarım 
bana yardımcı olur”. 

3,7 3,1 23,8 29,2 40,2 

“Bu okuldaki eğitim 
konularındaki ilişkilerim 
olumlu, keyifli ve 
uyumludur”. 

1,0 4,7 13,3 45,2 35,8 

“Arkadaşlarım yapacaklarını 
söyledikleri şeyleri yapma 
konusunda güvenilirdirler.” 

13,1 6,5 28,5 21,9 30,0 

“Arkadaşlarımın sahip 
oldukları becerilere 
güvenirim”. 

10,7 8,1 29,8 21,4 30,0 

“Arkadaşlarım genellikle 
birbirleri ile işbirliği 
yaparlar”. 

7,3 3,1 24,0 19,3 46,2 

“Arkadaşlarım gerektiğinde 
birbirlerine akıl danışırlar.” 

3,1 2,3 18,8 21,9 53,8 

“Arkadaşlarım ortak 
amaçlara ulaşmak için 
karşılık beklemeden 
yardımlaşırlar”. 

7,0 15,7 23,0 30,0 24,3 

“Arkadaşlarım ihtiyaçları 
olduğunda diğer 
arkadaşlarından yardım 
istemeye çekinmezler.” 

2,6 2,3 27,9 21,7 45,4 

“Arkadaşlarım sahip 
oldukları eğitim ile ilgili 
bilgiyi paylaşmaktan 
çekinmezler”. 

8,1 12,0 41,5 23,2 15,1 

“Arkadaşlarım ekibin 
amaçlarına ulaşması için 
gerekirse kendi 
menfaatlerini arka planda 
bırakırlar”. 

12,3 9,7 43,1 23,8 11,2 
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Tablo 38'e göre; 

En fazla katılım gösterilen ifadeler; 

 “Öğretmenlerimin benim yaptığım işi kontrol edebilme bilgisi vardır”. 

 “Öğretmenlerim benim çalışmalarımı kendi çalışmaları gibi göstermez“. 

 “Öğretmenlerim benim bakış açımı anlamaya çalışırken oldukça 

samimidir“. 

 “Eğer öğretmenlerime problemlerimi anlatırsam bana iyi niyetli ve yapıcı 

yaklaşacağını bilirim“. 

 “Öğretmenlerim gelişimim ile ilgili beklentilerimi açıkça ifade eder“. 

 “Öğretmenlerim ile aynı fikirde olmama özgürlüğüm vardır“. 

 “Öğretmenlerim beni sadece kurumun hedeflerine ulaşmak için bir araç 

olarak değil, bir insan olarak görür“. 

 “Biliyorum ki okulda herhangi bir zorlukla karşılaşsam arkadaşlarım bana 

yardımcı olur“. 

 “Arkadaşlarım gerektiğinde birbirlerine akıl danışırlar“. 

 

Tablo 39’da “siber zorbalık, akran zorbalığı, örgütsel güven ve örgütsel 

yabancılaşma puanlarının betimleyici istatistikleri” görülmektedir. 

 

Tablo-39 Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Güven, Örgütsel Yabancılaşma Puanlarının 

Betimleyici İstatistikleri 

n=353 Min. Maks. Ort. ss % 

Siber Zorbalık 52 166 100,91 24,04 60,8 

Akran Zorbalığına Uğrama 39 166 75,90 30,20 45,7 

Akran Zorbalığı Yapma 39 112 55,97 15,37 50,0 

Örgütsel Güven 92 210 160,88 23,75 76,6 

Anlamsızlık 3 15 6,84 3,05 45,6 

Güçsüzlük 6 25 11,96 4,33 47,8 

Kuralsızlık 6 26 13,04 4,59 50,2 

Sosyal Uzaklık 4 20 9,76 3,98 48,8 

 

Tablo 39'a göre; siber zorbalık puan ortalaması 100,91’dir. Akran zorbalığına 

uğrama puan ortalaması 75,90, akran zorbalığı yapma puan ortalaması 55,97’dir. 

Örgütsel güven puan ortalaması 160,88’dir. Anlamsızlık puan ortalaması 6,84, 

güçsüzlük puan ortalaması 11,96, kuralsızlık puan ortalaması 13,04, sosyal uzaklık 

puan ortalaması 9,76’dır. 
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“Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Güven, Örgütsel Yabancılaşma 

Puanlarına İlişkin Betimleyici İstatistikleri” Şekil 8’de görülmektedir. 

 

 

 

Şekil-8 Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Güven, Örgütsel Yabancılaşma Puanlarına İlişkin, 

Betimleyici İstatistiklerinin Grafiği 

 

Tablo 40'ta ölçek puanlarının normallik testi sonuçları görülmektedir. 

 

Tablo-40 Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Güven, Örgütsel Yabancılaşma Puanlarının 

Normallik Testleri 

  İstatistik P 

Siber Zorbalık 0,982 0,000 

Akran Zorbalığına Uğrama 0,905 0,000 

Akran Zorbalığı Yapma 0,876 0,000 

Örgütsel Güven 0,976 0,000 

Anlamsızlık 0,932 0,000 

Güçsüzlük 0,951 0,000 

Kuralsızlık 0,963 0,000 

Sosyal Uzaklık 0,954 0,000 

 

Tablo 40’a göre, shaphiro wilk testi sonucuna göre; ölçek puanları normal 

dağılım göstermemektedir (p<0,05). 

 

Tablo 41'de ölçek puanlarının çarpıklık ve basıklık sonuçları görülmektedir. 

 

Tablo-41 Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Güven, Örgütsel Yabancılaşma Puanlarının 

Çarpıklık ve Basıklık Testleri 

  İstatistik 

Siber Zorbalık 
Çarpıklık 0,272 

Basıklık -0,217 

Akran Zorbalığına Uğrama Çarpıklık 0,802 

60,8 

45,7 
50,0 

76,6 

45,6 47,8 50,2 48,8 

Siber Zorbalık Akran 
Zorbalığına 

Uğrama 

Akran Zorbalığı 
Yapma 

Örgütsel Güven Anlamsızlık Güçsüzlük Kuralsızlık Sosyal Uzaklık 

% 



167 
 

Basıklık -0,367 

Akran Zorbalığı Yapma 
Çarpıklık 1,362 

Basıklık 1,834 

Örgütsel Güven 
Çarpıklık -0,423 

Basıklık -0,194 

Anlamsızlık 
Çarpıklık 0,525 

Basıklık -0,377 

Güçsüzlük 
Çarpıklık 0,478 

Basıklık -0,257 

Kuralsızlık 
Çarpıklık 0,382 

Basıklık -0,611 

Sosyal Uzaklık 
Çarpıklık 0,534 

Basıklık -0,324 

 

Tablo 41’de ölçeğe puanların normal dağılım göstermiş olduğu görülmektedir. 

Bu bağlamda, çalışmada test tekniklerinden; pearson korelasyon testi, regresyon 

testi, bağımsız gruplar t testi, ANOVA testi, kullanılmıştır.  

 

           Çalışmada akran zorbalığı ve siber zorbalık ile örgütsel yabancılaşma ve 

örgütsel güven arasındaki ilişki korelasyon testi ile analiz edilmiştir. Bu çalışmada, 

bağımlı değişkenler olan örgütsel yabancılaşma ve örgütsel güven ile bağımsız 

değişkenler akran zorbalık ve siber zorbalık arasındaki ilişkilerin belirlenmesi 

amacıyla korelasyon analizinden faydalanılmıştır.  

  

Çalışmada ölçek puanlarının ilişkisi pearson korelasyon testi ile, bağımlı 

değişken olan puanların bağımsız değişkenlerden etkilenmesi regresyon testi ile 

analiz edilmiştir. Akran zorbalığı ve siber zorbalığın, örgütsel yabancılaşma ile 

örgütsel güveni etkilemesi ise, regresyon testi ile analiz edilmiştir. Bu araştırmada, 

basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Basit doğrusal regresyon analizi, bir 

bağımlı değişkenin bir bağımsız değişken tarafından etkilenip etkilenmediğini 

araştırmak için yapılır. 

 

           Ölçek puanlarının demografik değişkenlere göre farklılık göstermesi ise 

bağımsız gruplar t ve ANOVA testleri ile analiz edilmiştir. Akran zorbalığı, siber 

zorbalık, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel güvenin demografik değişkenlere göre 

farklılık gösterme durumu; iki olduğunda t testi, grup sayısı ikiden fazla olduğunda 

tek yönlü ANOVA testi ile analiz edilmiştir.  

 

4.5.3.1.İlişkisel Analizler 

 

Tablo 42'de öğrencilerin ölçek puanlarının ilişki testi sonuçları görülmektedir.  

 



168 
 

Tablo-42 Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Güven, Örgütsel Yabancılaşma Puanlarının İlişkisi 

  
Siber 

Zorbalık 

Akran 
Zorbalığına 

Uğrama 

Akran 
Zorbalığı 
Yapma 

Örgütsel 
Güven 

Anlamsızlık Güçsüzlük Kuralsızlık 
Sosyal 
Uzaklık 

Siber 
Zorbalık 

R 1 ,131
*
 ,204

**
 -,244

**
 ,224

**
 ,364

**
 ,441

**
 0,095 

P   0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 

Akran 
Zorbalığına 
Uğrama 

R   1 ,637
**
 -,363

**
 0,035 0,085 0,099 ,131

*
 

P     0,000 0,000 0,518 0,111 0,062 0,014 

Akran 
Zorbalığı 
Yapma 

R     1 -,339
**
 ,145

**
 ,165

**
 ,201

**
 ,239

**
 

P       0,000 0,006 0,002 0,000 0,000 

Örgütsel 
Güven 

R       1 -,281
**
 -,350

**
 -,238

**
 -,503

**
 

p         0,000 0,000 0,000 0,000 

Anlamsızlık 

r         1 ,676
**
 ,508

**
 ,106

*
 

p           0,000 0,000 0,047 

Güçsüzlük 

r           1 ,609
**
 0,095 

p             0,000 0,074 

Kuralsızlık 

r             1 0,026 

p               0,623 

Sosyal 
Uzaklık 

r               1 

p                 

** p<0,01 *p<0,05 anlamlı ilişki var,   p>0,05 anlamlı ilişki yok 

 

Tablo 42’de yer alan pearson korelasyon testi sonuçlarına göre; 

 

Siber zorbalık puanı ile akran zorbalığına uğrama, akran zorbalığı yapma, 

anlamsızlık puanları arasında pozitif, örgütsel güveni puanı ile negatif yönlü çok 

zayıf bir ilişki, güçsüzlük, kuralsızlık puanları arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki 

bulunmaktadır. 

 

Akran zorbalığına uğrama puanı ile akran zorbalığı yapma puanı arasında orta 

kuvvetli pozitif bir ilişki, örgütsel güven puanı ile arasında negatif yönlü çok zayıf bir 

ilişki, sosyal uzaklık puanı arasında pozitif yönlü çok zayıf bir ilişki bulunmaktadır. 

 

Akran zorbalığı yapma puanı ile örgütsel güven puanı arasında negatif yönlü 

zayıf bir ilişki, anlamsızlık, güçsüzlük, kuralsızlık, sosyal uzaklık puanları arasında 

pozitif yönlü çok zayıf ilişki bulunmaktadır. 
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Örgütsel güven puanı ile anlamsızlık, güçsüzlük, kuralsızlık puanları arasında 

negatif yönlü zayıf bir ilişki, sosyal uzaklık puanı arasında orta kuvvetli negatif bir 

ilişki bulunmaktadır. 

 

Anlamsızlık puanı ile güçsüzlük, kuralsızlık puanları arasında pozitif yönlü orta 

kuvvetli bir ilişki, sosyal uzaklık puanı arasında pozitif yönlü çok zayıf bir ilişki 

bulunmaktadır. 

 

Güçsüzlük puanı ile kuralsızlık puanı arasında pozitif yönlü orta kuvvetli bir 

ilişki bulunmaktadır. 

 

4.5.3.2.Etki Analizleri 

 

Tablo 43'te öğrencilerin örgütsel yabancılaşma durumlarının siber zorbalık ve 

akran zorbalığı davranış durumundan etkilenmesine ilişkin bulgular görülmektedir. 

 

Tablo-43 Örgütsel Yabancılaşmanın Siber Zorbalık, Akran Zorbalığından Etkilenmesi 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

Katsayılar Model 

B T p F p R
2
 

Anlamsızlık 

Sabit 3,145 3,853 0,000 

8,250 0,000 0,066 

Siber Zorbalık 0,026 3,844 0,000 

Akran 
Zorbalığına 
Uğrama 

-0,010 -1,459 0,146 

Akran Zorbalığı 
Yapma 

0,033 2,442 0,015 

Güçsüzlük 

Sabit 4,224 3,801 0,000 

19,221 0,000 0,142 

Siber Zorbalık 0,062 6,802 0,000 

Akran 
Zorbalığına 
Uğrama 

-0,005 -0,544 0,587 

Akran Zorbalığı 
Yapma 

0,033 1,801 0,073 

Kuralsızlık 

Sabit 3,097 2,737 0,007 

30,722 0,000 0,209 

Siber Zorbalık 0,080 8,591 0,000 

Akran 
Zorbalığına 
Uğrama 

-0,007 -0,787 0,432 

Akran Zorbalığı 
Yapma 

0,044 2,340 0,020 

Sosyal Uzaklık 

Sabit 5,661 5,293 0,000 

7,444 0,000 0,060 

Siber Zorbalık 0,008 0,908 0,365 

Akran 
Zorbalığına 
Uğrama 

-0,005 -0,546 0,585 

Akran Zorbalığı 
Yapma 

0,065 3,704 0,000 
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Tablo 43'e ait analiz sonuçlarına bakıldığında; 

 

Anlamsızlık boyutunun siber zorbalık, akran zorbalığına uğrama, akran 

“zorbalığı yapma boyutlarından etkilenmesi sonucu anlamlıdır (p<0,05). Siber 

zorbalık (B=0,026, p<0,05) ve akran zorbalığı yapma (B=0,033, p<0,05) anlamsızlık 

boyutunu pozitif yönde etkilemekte ancak akran zorbalığına uğrama boyutunu 

etkilememiştir (p>0,05). Anlamsızlık boyutunda yer alan değişimin %7’lik kısmını 

siber zorbalık ve akran zorbalığı yapma boyutu açıklamaktadır. 

 

Güçsüzlük boyutunun siber zorbalık, akran zorbalığına uğrama, akran 

zorbalığı yapma boyutlarından etkilenmesi sonucu anlamlıdır (p<0,05). Siber 

zorbalık (B=0,062, p<0,05) güçsüzlük boyutunu pozitif yönde etkilemekte olup akran 

zorbalığına uğrama ve akran zorbalığı yapma boyutunu etkilememiştir (p>0,05). 

Güçsüzlük boyutundaki değişimin %14’ünü siber zorbalık açıklamaktadır. 

 

Kuralsızlık boyutunun siber zorbalık, akran zorbalığına uğrama, akran 

zorbalığı yapma boyutlarından etkilenmesi sonucu anlamlıdır (p<0,05). Siber 

zorbalık (B=0,080, p<0,05) ve akran zorbalığı yapma (B=0,044, p<0,05) kuralsızlık 

boyutunu pozitif etkilemekte olup akran zorbalığına uğrama boyutunu 

etkilememektedir (p>0,05). Kuralsızlık boyutuna ait değişimin %21’ini siber zorbalık 

ve akran zorbalığı yapma açıklamaktadır. 

 

Sosyal uzaklık boyutunun siber zorbalık, akran zorbalığına uğrama, akran 

zorbalığı yapma boyutlarından etkilenmesi sonucu anlamlıdır (p<0,05). Akran 

zorbalığı yapma (B=0,065, p<0,05) sosyal uzaklık boyutunu pozitif yönde 

etkilemekte ancak akran zorbalığına uğrama ve siber zorbalık boyutunu 

etkilememiştir (p>0,05). Sosyal uzaklık boyutundaki değişimin %6’sını akran 

zorbalığı yapma açıklamaktadır. 

 

Tablo 44'te öğrencilerin örgütsel güven durumlarının siber zorbalık ve akran 

zorbalığı davranış durumundan etkilenmesine ilişkin bulgular görülmektedir. 
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Tablo-44 Örgütsel Güvenin Siber Zorbalık, Akran Zorbalığından Etkilenmesi 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

Katsayılar Model 

B T p F p R
2
 

Örgütsel 
Güven 

Sabit 206,277 34,707 0,000 

26,104 0,000 0,183 

Siber Zorbalık -0,180 -3,688 0,000 

Akran Zorbalığına 
Uğrama 

-0,195 -3,942 0,000 

Akran Zorbalığı 
Yapma 

-0,223 -2,267 0,024 

 

Tablo 44'e ait analiz sonuçlarına göre; 

 

Örgütsel güven boyutunun siber zorbalık, akran zorbalığına uğrama, akran 

zorbalığı yapma boyutlarından etkilenmesi sonucu anlamlıdır (p<0,05). Siber 

zorbalık (B=-0,180 , p<0,05), akran zorbalığına uğrama (B=-0,195 , p<0,05) ve 

akran zorbalığı yapma (B=-0,233 , p<0,05) örgütsel güven boyutunu negatif 

etkilemektedir. Örgütsel güven boyutundaki değişimin %18’ini siber zorbalık, akran 

zorbalığı yapma ve akran zorbalığına uğrama durumu açıklamaktadır. 

 

Tablo 45'te öğrencilerin siber zorbalık davranış durumlarının akran zorbalık 

davranış durumundan etkilenmesine ilişkin bulgular görülmektedir. 

 

Tablo-45 Siber Zorbalığın Akran Zorbalığından Etkilenmesi 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

Katsayılar Model 

B T p F p R
2
 

Siber Zorbalık 

Sabit 83,048 17,447 ,000 

7,594 0,001 0,042 
Akran 
Zorbalığına 
Uğrama 

0,001 ,024 ,981 

Akran Zorbalığı 
Yapma 

0,317 2,987 ,003 

 

Tablo 45'e ait analizi sonuçlarına göre; 

 

Siber Zorbalık boyutunun akran zorbalığına uğrama, akran zorbalığı yapma 

boyutlarından etkilenmesi sonucu anlamlıdır (p<0,05). Akran zorbalığı yapma (B=-
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0,233, p<0,05) siber zorbalık boyutunu pozitif yönde etkilemekte ancak akran 

zorbalığına uğrama boyutunu etkilememektedir (p>0,05). Siber zorbalık boyutundaki 

değişimin %4’ünü akran zorbalığı yapma durumu açıklamaktadır. 

 

4.5.3.3.Karşılaştırma Analizleri 

 

Tablo 46'da öğrencilerin cinsiyetinin siber zorbalık, akran zorbalığı, örgütsel 

güven, örgütsel yabancılaşma puanları açısından karşılaştırma testi bulguları 

görülmektedir. 

 

Tablo-46 Öğrencilerin Cinsiyetinin Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Güven, Örgütsel 

Yabancılaşma Puanları Bakımından Karşılaştırılması 

                                    Cinsiyet N Ort. ss t P 

Siber Zorbalık 
Erkek 183 103,48 23,61 

2,097   0,037* 
Kız 170 98,14 24,27 

Akran Zorbalığına 
Uğrama 

Erkek 183 78,89 31,39 
1,932 0,054 

Kız 170 72,69 28,62 

Akran Zorbalığı 
Yapma 

Erkek 183 56,94 15,87 
1,229 0,220 

Kız 170 54,93 14,80 

Örgütsel Güven 
Erkek 183 161,15 24,50 

0,221 0,825 
Kız 170 160,59 22,98 

Anlamsızlık 
Erkek 183 6,94 3,17 

0,647 0,518 
Kız 170 6,73 2,92 

Güçsüzlük 
Erkek 183 12,10 4,37 

0,633 0,527 
Kız 170 11,81 4,29 

Kuralsızlık 
Erkek 183 13,37 4,49 

1,387 0,166 
Kız 170 12,69 4,70 

Sosyal Uzaklık 
Erkek 183 9,54 4,10 

-1,109 0,268 
Kız 170 10,01 3,86 

*p<0,05 anlamlı fark var,   p>0,05 anlamlı fark yok. 

 

Tablo 46'da cinsiyeti farklı öğrenciler için siber zorbalık, akran zorbalığı, 

örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma puanlarının t testine ait sonuçlarına 

bakıldığında; 

 

Erkek öğrenciler ile kız öğrenciler arasında siber zorbalık puanı bakımından 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunduğu görülmektedir. Erkeklerin siber 

zorbalık düzeyinin daha yüksek olduğu görülmektedir (103,48). 
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Erkek öğrenciler ile kız öğrenciler arasında akran zorbalığı, örgütsel güven, 

örgütsel yabancılaşma puanları bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunmadığı görülmektedir. 

 

Tablo 47'de anne eğitim durumu farklı öğrenciler için siber zorbalık, akran 

zorbalığı, örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma puanları açısından karşılaştırma 

testi bulguları görülmektedir. 

 

Tablo-47 Öğrencilerin Anne Eğitim Durumlarının Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Güven, 

Örgütsel Yabancılaşma Puanları Bakımından Karşılaştırılması 

Anne eğitim durumu N Ort. ss F p İkili Fark 

Siber Zorbalık 

İlkokul 59 97,80 29,27 

3,751   0,003* 

2,,4 

Ortaokul 58 91,52 25,16 2,,5 

Ortaöğretim 87 101,05 24,41   

Önlisans 44 108,61 19,60   

Lisans 87 103,25 17,42   

Lisansüstü 18 110,50 28,09   

Akran Zorbalığına 
Uğrama 

İlkokul 59 76,90 29,41 

1,429 0,213 

 
Ortaokul 58 81,57 33,59   

Ortaöğretim 87 78,44 29,20   

Önlisans 44 71,43 27,54   

Lisans 87 70,26 29,40   

Lisansüstü 18 80,33 34,20   

Akran Zorbalığı 
Yapma 

İlkokul 59 57,95 16,56 

3,245 0,007* 

5,,6  

Ortaokul 58 60,31 16,42   

Ortaöğretim 87 56,54 15,63   

Önlisans 44 52,50 13,93   

Lisans 87 51,93 11,73   

Lisansüstü 18 60,78 20,33   

Örgütsel Güven 

İlkokul 59 162,58 23,86 

0,839 0,523 

  

Ortaokul 58 158,16 24,33   

Ortaöğretim 87 161,03 22,62   

Önlisans 44 155,95 27,34   

Lisans 87 163,69 23,38   

Lisansüstü 18 161,78 19,20   

Anlamsızlık 

İlkokul 59 7,17 2,95 

1,404 0,222 

  

Ortaokul 58 6,98 2,95   

Ortaöğretim 87 7,26 3,32   

Önlisans 44 6,80 3,19   

Lisans 87 6,32 2,78   

Lisansüstü 18 5,83 3,09   

Güçsüzlük 

İlkokul 59 11,73 4,08 

0,132 0,985 

  

Ortaokul 58 12,16 4,22   

Ortaöğretim 87 11,99 4,80   

Önlisans 44 11,70 4,08   

Lisans 87 11,98 3,96   

Lisansüstü 18 12,44 5,75   

Kuralsızlık İlkokul 59 12,63 4,30 0,681 0,638   
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Ortaokul 58 12,91 4,60   

Ortaöğretim 87 13,68 5,04   

Önlisans 44 13,18 4,25   

Lisans 87 12,93 4,43   

Lisansüstü 18 11,89 5,03   

Sosyal Uzaklık 

İlkokul 59 10,85 3,78 

1,952 0,085 

  

Ortaokul 58 9,98 4,11   

Ortaöğretim 87 10,07 4,21   

Önlisans 44 9,05 4,07   

Lisans 87 9,10 3,73   

Lisanüstü 18 8,94 3,52   

*p<0,05 anlamlı,fark var,   p>0,05 anlamlı fark yok. 

 

Tablo 47' ye ait ANOVA testi bulgularına bakıldığında; 

 

Anne eğitim durumuna ilişkin gruplar arasında siber zorbalık puanı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Annesi ortaokul mezunu olanların 

siber zorbalık düzeyi en düşük iken (91,52) lisansüstü mezunu olanların en yüksektir 

(110,50). Annesi ortaokul mezunu olanlar ile önlisans, lisans mezunu olanlar 

arasında siber zorbalık puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaktadır. 

 

Anne eğitim durumuna ilişkin gruplara bakıldığında akran zorbalığı yapma 

puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Annesi lisans 

mezunu olanların akran zorbalığı yapma düzeyi en düşük iken (51,93) lisansüstü 

mezunu olanların en yüksektir (60,78). Annesi lisans mezunu olanlar ile lisansüstü 

mezunu olanlar arasında siber zorbalık puanı bakımından istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Anne eğitim durumu grupları arasında akran zorbalığına uğrama, örgütsel 

güven, örgütsel yabancılaşma puanları bakımından istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmamaktadır. 

 

Tablo 48'de baba eğitim durumu farklı öğrenciler için siber zorbalık, akran 

zorbalığı, örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma puanları açısından karşılaştırma 

testi bulguları görülmektedir. 
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Tablo-48 Öğrencilerin Baba Eğitim Durumlarının Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Güven, 

Örgütsel Yabancılaşma Puanları Bakımından Karşılaştırılması 

Baba eğitim durumu N Ort. ss F p İkili Fark 

Siber Zorbalık 

İlkokul 25 93,36 33,23 

4,077   0,001* 

2,,4 

Ortaokul 44 91,91 28,04 2,,5 

Ortaöğretim 93 96,90 25,23   

Önlisans 54 106,43 19,84   

Lisans 106 105,76 18,77   

Lisansüstü 31 105,55 22,68   

Akran Zorbalığına 
Uğrama 

İlkokul 25 76,92 29,55 

1,447 0,207 

 
Ortaokul 44 86,43 36,32   

Ortaöğretim 93 75,43 27,42   

Önlisans 54 74,70 31,53   

Lisans 106 72,09 28,89   

Lisansüstü 31 76,68 30,24   

Akran Zorbalığı 
Yapma 

İlkokul 25 55,60 15,27 

3,044   0,011* 

2,,3 

Ortaokul 44 63,93 19,23 2,,5 

Ortaöğretim 93 54,97 13,61   

Önlisans 54 55,94 16,38   

Lisans 106 53,58 13,95   

Lisansüstü 31 56,23 14,71   

Örgütsel Güven 

İlkokul 25 161,60 23,83 

1,052 0,387 

  

Ortaokul 44 156,16 27,39   

Ortaöğretim 93 162,84 20,73   

Önlisans 54 156,37 27,23   

Lisans 106 162,36 22,72   

Lisansüstü 31 163,90 23,55   

Anlamsızlık 

İlkokul 25 7,24 2,96 

0,783 0,562 

  

Ortaokul 44 7,18 3,17   

Ortaöğretim 93 6,88 3,15   

Önlisans 54 7,07 2,93   

Lisans 106 6,69 3,09   

Lisansüstü 31 6,00 2,74   

Güçsüzlük 

İlkokul 25 11,88 3,93 

0,928 0,463 

  

Ortaokul 44 12,23 4,41   

Ortaöğretim 93 11,16 4,45   

Önlisans 54 12,50 4,07   

Lisans 106 12,20 4,28   

Lisansüstü 31 12,26 4,78   

Kuralsızlık 

İlkokul 25 13,24 4,26 

1,599 0,160 

  

Ortaokul 44 13,34 4,92   

Ortaöğretim 93 12,20 4,94   

Önlisans 54 13,50 4,00   

Lisans 106 13,70 4,58   

Lisansüstü 31 11,90 4,04   

Sosyal Uzaklık 

İlkokul 25 10,72 4,04 

1,778 0,117 

  

Ortaokul 44 11,07 4,31   

Ortaöğretim 93 9,46 4,22   

Önlisans 54 9,78 3,73   

Lisans 106 9,21 3,71   

Lisansüstü 31 9,90 3,82   

*p<0,05 anlamlı fark var,   p>0,05 anlamlı fark yok. 
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Tablo 48'de yer alan ANOVA testi bulgularına göre; 

 

Baba eğitim durumu grupları arasında siber zorbalık puanı bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Babası ortaokul mezunu olanların 

siber zorbalık düzeyi en düşük iken (91,91) ön lisans mezunu olanların en yüksektir 

(106,43). Babası ortaokul mezunu olanlar ile ön lisans, lisans mezunu olanlar 

arasında siber zorbalık puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaktadır. 

 

Baba eğitim durumuna ilişkin gruplar arasında akran zorbalığı yapma puanı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Babası lisans mezunu 

olanların akran zorbalığı yapma düzeyi en düşük iken (53,58) ortaokul mezunu 

olanların en yüksektir (63,93). Babası ortaokul mezunu olanlar ile ortaöğretim, lisans 

mezunu olanlar arasında akran zorbalığı yapma puanı bakımından istatistiksel 

açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. 

 

Baba eğitim durumu grupları arasında akran zorbalığına uğrama, örgütsel 

güven, örgütsel yabancılaşma puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamaktadır. 

 

Tablo 49'da anne mesleği farklı öğrenciler için siber zorbalık, akran zorbalığı, 

örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma puanları açısından karşılaştırma testi 

bulguları görülmektedir. 

 

Tablo-49 Öğrencilerin Anne Mesleğinin Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Güven, Örgütsel 

Yabancılaşma Puanları Bakımından Karşılaştırılması 

Anne mesleği N Ort. ss F p İkili Fark 

Siber Zorbalık 

Ev Hanımı 209 99,85 26,23 

0,513 0,673 

  

Serbest 
Meslek 

22 100,14 19,89   

Memur 77 103,55 17,13   

Özel Sektör 43 102,56 25,87   

Akran Zorbalığına 
Uğrama 

Ev Hanımı 209 78,70 30,20 

2,738   0,043* 

1,,2 

Serbest 
Meslek 

22 61,91 18,77 1,,3 

Memur 77 71,68 30,15   

Özel Sektör 43 76,95 32,83   

Akran Zorbalığı 
Yapma 

Ev Hanımı 209 58,58 16,13 

5,849   0,001* 

1,,2 

Serbest 
Meslek 

22 47,41 6,42 1,,3 

Memur 77 53,08 14,05   
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Özel Sektör 43 53,28 14,62   

Örgütsel Güven 

Ev Hanımı 209 159,80 24,89 

0,835 0,475 

  

Serbest 
Meslek 

22 165,14 21,09   

Memur 77 163,56 21,79   

Özel Sektör 43 158,58 23,12   

Anlamsızlık 

Ev Hanımı 209 7,27 3,10 

3,966   0,008* 

1,,3 

Serbest 
Meslek 

22 6,59 3,23   

Memur 77 5,95 2,70   

Özel Sektör 43 6,42 3,08   

Güçsüzlük 

Ev Hanımı 209 12,14 4,40 

0,580 0,629 

  

Serbest 
Meslek 

22 11,00 3,07   

Memur 77 11,86 4,55   

Özel Sektör 43 11,63 4,21   

Kuralsızlık 

Ev Hanımı 209 13,41 4,67 

1,156 0,327 

  

Serbest 
Meslek 

22 12,55 4,52   

Memur 77 12,42 4,27   

Özel Sektör 43 12,56 4,90   

Sosyal Uzaklık 

Ev Hanımı 209 10,36 4,15 

3,952   0,009* 

1,,3 

Serbest 
Meslek 

22 8,95 3,32   

Memur 77 8,73 3,26   

Özel Sektör 43 9,21 4,31   

*p<0,05 anlamlı fark var,   p>0,05 anlamlı fark yok. 

 

Tablo 49'da yer alan ANOVA testi bulgularına bakıldığında; 

 

Anne meslek türlerine ilişkin gruplar arasında akran zorbalığına uğrama puanı 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Annesi serbest 

meslek ile uğraşanların akran zorbalığına uğrama düzeyi en düşük iken (61,91) ev 

hanımı olanların en yüksektir (78,70). Annesi ev hanımı olanlar ile serbest meslek 

sahibi, memur olanlar arasında akran zorbalığına uğrama puanı bakımından 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Anne meslek türlerine ilişkin gruplar arasında akran zorbalığı yapma puanı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Annesi serbest meslek 

ile uğraşanların akran zorbalığı yapma düzeyi en düşük iken (47,41) ev hanımı 

olanların en yüksektir (58,58). Annesi ev hanımı olanlar ile serbest meslek ve 

memur olanlar arasında akran zorbalığı yapma puanı bakımından istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Anne meslek türlerine ilişkin gruplar arasında anlamsızlık puanı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Annesi memur olan öğrencilerin 

anlamsızlık düzeyi açısından puanı en düşük iken (5,95) annesi ev hanımı olanların 
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puanı en yüksektir (7,27). Annesi ev hanımı olanlar ile memur olanlar arasında 

anlamsızlık puanı bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Anne meslek grupları arasında sosyal uzaklık puanı açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Annesi memur olanların sosyal uzaklık düzeyi 

en düşük iken (8,73) ev hanımı olanların en yüksektir (10,36). Annesi ev hanımı 

olanlar ile memur olanlar arasında sosyal uzaklık puanı bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Anne meslek grupları arasında siber zorbalık, örgütsel güven, güçsüzlük, 

kuralsızlık puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

 

Tablo 50'de baba mesleği farklı öğrenciler için siber zorbalık, akran zorbalığı, 

örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma puanları açısından karşılaştırma testi 

bulguları görülmektedir. 

 

Tablo-50 Öğrencilerin Baba Mesleğinin Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Güven, Örgütsel 

Yabancılaşma Puanları Bakımından Karşılaştırılması 

Baba mesleği n Ort. Ss F p 
İkili 

Karşılaştırma 

Siber Zorbalık 

İşçi 59 92,85 26,82 

2,333 0,055 

  

Serbest 
Meslek 

83 100,72 20,97   

Memur 90 101,82 20,85   

Özel Sektör 97 104,05 27,00   

Emekli 24 105,21 22,57   

Akran Zorbalığına 
Uğrama 

İşçi 59 79,34 32,74 

0,942 0,440 

  

Serbest 
Meslek 

83 74,18 30,16   

Memur 90 72,89 28,96   

Özel Sektör 97 79,29 30,92   

Emekli 24 71,04 25,07   

Akran Zorbalığı 
Yapma 

İşci 59 61,39 18,23 

2,734   0,029* 

1,,2 

Serbest 
Meslek 

83 53,17 12,95   

Memur 90 54,94 13,59   

Özel Sektör 97 55,68 16,39   

Emekli 24 57,38 15,34   

Örgütsel Güven 

İşci 59 156,07 24,68 

1,150 0,333 

  

Serbest 
Meslek 

83 161,13 23,29   

Memur 90 161,86 24,07   

Özel Sektör 97 160,98 24,36   

Emekli 24 167,75 18,17   

Anlamsızlık 

İşci 59 7,10 2,95 

1,325 0,260 
  

Serbest 
Meslek 

83 6,63 3,04   
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Memur 90 6,69 2,92   

Özel Sektör 97 6,69 3,20   

Emekli 24 8,08 3,11   

Güçsüzlük 

İşci 59 11,90 4,31 

0,648 0,629 

  

Serbest 
Meslek 

83 11,53 4,03   

Memur 90 12,43 4,83   

Özel Sektör 97 11,76 4,20   

Emekli 24 12,58 4,12   

Kuralsızlık 

İşci 59 13,15 4,47 

0,842 0,499 

  

Serbest 
Meslek 

83 12,54 4,31   

Memur 90 12,89 4,74   

Özel Sektör 97 13,20 4,94   

Emekli 24 14,42 3,76   

Sosyal Uzaklık 

İşci 59 11,15 4,32 

2,328 0,056 

  

Serbest 
Meslek 

83 9,29 4,16   

Memur 90 9,72 3,40   

Özel Sektör 97 9,45 4,20   

Emekli 24 9,38 3,05   

*p<0,05 anlamlı fark var,   p>0,05 anlamlı fark yok. 

 

Tablo 50’de yer alan ANOVA testine ilişkin baba mesleği farklı olan gruplarda 

test bulgularına bakıldığında; 

 

Baba meslek grupları arasında akran zorbalığı yapma puanı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Babası serbest meslek ile 

uğraşanların akran zorbalığı yapma düzeyi en düşük iken (61,91)  işçi olanların en 

yüksektir (61,39). Babası işsiz olanlar ile serbest meslek sahibi, memur olanlar 

arasında akran zorbalığı yapma puanı bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark bulunmaktadır. 

 

Baba meslek grupları arasında siber zorbalık, akran zorbalığına uğrama, 

örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma puanları bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmamaktadır. 

 

Tablo 51'de öğrenim görülen sınıfı farklı öğrenciler için siber zorbalık, akran 

zorbalığı, örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma puanları bakımından karşılaştırma 

testi görülmektedir. 
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Tablo-51 Öğrencilerin Sınıfının Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Güven, Örgütsel 

Yabancılaşma Puanları Bakımından Karşılaştırılması 

Sınıf n Ort. ss F p İkili Fark 

Siber Zorbalık 

5 116 95,79 25,46 

8,340   0,000* 

1,,2 

6 82 105,17 14,25 2,,3 

7 79 95,13 27,36 3,,4 

8 76 110,12 23,24   

Akran Zorbalığına 
Uğrama 

5 116 75,37 27,47 

1,527 0,207 

  

6 82 71,56 34,18   

7 79 75,59 28,39   

8 76 81,72 31,13   

Akran Zorbalığı 
Yapma 

5 116 58,64 16,43 

6,504   0,000* 

1,,2 

6 82 49,63 12,98 2,,3 

7 79 57,43 15,23 2,,4 

8 76 57,22 14,60   

Örgütsel Güven 

5 116 161,09 25,83 

0,563 0,640 

  

6 82 158,22 23,52   

7 79 163,03 21,95   

8 76 161,18 22,65   

Anlamsızlık 

5 116 6,83 3,22 

3,618   0,013* 

2,,3 

6 82 6,20 2,80   

7 79 7,72 3,05   

8 76 6,63 2,89   

Güçsüzlük 

5 116 11,54 4,35 

1,196 0,311 

  

6 82 11,62 3,72   

7 79 12,53 4,31   

8 76 12,36 4,89   

Kuralsızlık 

5 116 12,67 4,72 

1,319 0,268 

  

6 82 12,62 3,93   

7 79 13,23 4,41   

8 76 13,86 5,18   

Sosyal Uzaklık 

5 116 10,79 4,38 

4,809   0,003* 

1,,2 

6 82 8,85 3,62 1,,3 

7 79 9,14 3,46   

8 76 9,82 3,95   

*p<0,05 anlamlı,fark var,   p>0,05 anlamlı fark yok. 

 

Tablo 51'de ANOVA testi bulgularına göre; 

 

Sınıf grupları arasında siber zorbalık puanı açısından istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark bulunmaktadır. 7. sınıftakilerin siber zorbalık düzeyi en düşük iken 

(95,13) 8. sınıftakilerin en yüksektir (110,12). 5. sınıflar ile 6. sınıflar, 6. sınıflar ile 7. 

sınıflar, 7.sınıflar ile 8. sınıflar arasında siber zorbalık puanı açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Sınıf grupları arasında akran zorbalığına uğrama puanı açısından istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark bulunmaktadır. 6. sınıftakilerin akran zorbalığına uğrama 
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düzeyi en düşük iken (49,63) 5. sınıftakilerin en yüksektir (58,64). 5 ve 6. sınıflar, 6. 

sınıflar ile 7 ve 8. sınıflar arasında akran zorbalığına uğrama puanı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Sınıf grupları arasında anlamsızlık puanı açısından istatistiksel açıdan anlamlı 

bir fark bulunmaktadır. 6. sınıftakilerin anlamsızlık düzeyi en düşük iken (6,20) 7. 

sınıftakilerin en yüksektir (7,72). 6. sınıflar ile 7. sınıflar arasında anlamsızlık puanı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Sınıf grupları arasında sosyal uzaklık puanı açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmaktadır. 6. sınıftakilerin sosyal uzaklık düzeyi en düşük iken 

(8,85) 5. sınıftakilerin en yüksektir (10,79). 5. sınıflar ile 6 ve 7. sınıflar arasında 

sosyal uzaklık puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Sınıf grupları arasında akran zorbalığına uğrama, örgütsel güven, güçsüzlük, 

kuralsızlık puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

 

Tablo 52'de ağırlık not ortalaması farklı öğrenciler için siber zorbalık, akran 

zorbalığı, örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma puanları bakımından karşılaştırma 

testi görülmektedir. 

 

Tablo-52 Öğrencilerin Ağırlıklı Not Ortalamasının Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Güven, 

Örgütsel Yabancılaşma Puanları Bakımından Karşılaştırılması 

Ağırlıklı not ortalaması N Ort. Ss F p İkili Fark 

Siber Zorbalık 

50 altı 7 111,00 23,86 

5,487   0,001* 

2,,4 

50-69 41 112,95 30,77   

70-84 99 102,21 21,75   

85 ve üzeri 206 97,54 22,81   

Akran Zorbalığına 
Uğrama 

50 altı 7 90,43 39,15 

9,207   0,000* 

2,,3 

50-69 41 97,00 34,44 2,,4 

70-84 99 75,02 27,04   

85 ve üzeri 206 71,64 28,74   

Akran Zorbalığı 
Yapma 

50 altı 7 76,00 13,84 

14,567   0,000* 

1,,4 

50-69 41 66,32 20,75 2,,4 

70-84 99 56,76 15,37   

85 ve üzeri 206 52,85 12,57   

Örgütsel Güven 

50 altı 7 138,57 33,63 

10,142   0,000* 

1,,4 

50-69 41 145,49 28,11 2,,3 

70-84 99 161,28 20,86 2,,4 

85 ve üzeri 206 164,50 22,26   

Anlamsızlık 
50 altı 7 7,14 2,54 

5,817   0,001* 
2,,3 

50-69 41 8,66 2,62 2,,4 
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70-84 99 6,63 3,07   

85 ve üzeri 206 6,57 3,03   

Güçsüzlük 

50 altı 7 13,71 3,15 

6,205   0,000* 

2,,3 

50-69 41 14,51 4,18 2,,4 

70-84 99 11,63 4,49   

85 ve üzeri 206 11,55 4,15   

Kuralsızlık 

50 altı 7 17,14 3,29 

10,108   0,000* 

1,,3 

50-69 41 16,15 4,87 1,,4 

70-84 99 12,59 4,68 2,,3 

85 ve üzeri 206 12,50 4,24 2,,4 

Sosyal Uzaklık 

50 altı 7 12,43 6,73 

1,935 0,124 

  

50-69 41 10,34 4,55   

70-84 99 10,01 4,31   

85 ve üzeri 206 9,44 3,55   

*p<0,05 anlamlı fark var,   p>0,05 anlamlı fark yok. 

 

Tablo 52’de yer alan ağırlıklı not ortalaması farklı gruplara ilişkin yapılan 

ANOVA testine ait sonuçlara göre; 

 

Ağırlıklı not ortalaması grupları arasında siber zorbalık puanı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Not ortalaması 85 ve üzeri 

olanların siber zorbalık düzeyi en düşük iken (97,54) 50 altı olanların en yüksektir 

(111,00). Not ortalaması 50-69 olanlar ile 85 ve üzeri olanlar arasında siber zorbalık 

puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Ağırlıklı not ortalaması grupları arasında akran zorbalığına uğrama puanı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Not ortalaması 85 ve 

üzeri olanların akran zorbalığına uğrama düzeyi en düşük iken (71,64) 50-69 

olanların en yüksektir (112,95). Not ortalaması 50-69 olanlar ile 70,84 olanlar, 85 ve 

üzeri olanlar arasında akran zorbalığına uğrama puanı açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Ağırlıklı not ortalaması grupları arasında akran zorbalığı yapma puanı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Not ortalaması 85 ve 

üzeri olanların akran zorbalığı yapma düzeyi en düşük iken (52,85) 50 altı olanların 

en yüksektir (76,00). Not ortalaması 50 altı olanlar, 50-69 olanlar ile 85 ve üzeri 

olanlar arasında akran zorbalığı yapma puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmaktadır. 

 

Ağırlıklı not ortalaması grupları arasında örgütsel güven puanı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Not ortalaması 50 altı olanların 

örgütsel güven düzeyi en düşük iken (138,57) 85 ve üstü olanların en yüksektir 
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(164,50). Not ortalaması 50 altı olanlar ile 85 ve üzeri olanlar, 50-69 olanlar ile 70-

84, 85 ve üzeri olanlar arasında örgütsel güven puanı açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Ağırlıklı not ortalaması grupları arasında anlamsızlık puanı puanı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Not ortalaması 85 ve üzeri 

olanların anlamsızlık düzeyi en düşük iken (6,57) 50-69 olanların en yüksektir (8,66). 

Not ortalaması 50-69 olanlar ile 70-84, 85 ve üzeri olanlar arasında anlamsızlık 

puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Ağırlıklı not ortalaması grupları arasında güçsüzlük puanı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Not ortalaması 85 ve üzeri 

olanların güçsüzlük düzeyi en düşük iken (11,55) 50-69 olanların en yüksektir 

(14,51). Not ortalaması 50-69 olanlar ile 70-84, 85 ve üzeri olanlar arasında 

güçsüzlük puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Ağırlıklı not ortalaması grupları arasında kuralsızlık puanı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Not ortalaması 85 ve üzeri 

olanların kuralsızlık düzeyi en düşük iken (12,50) 50 altı olanların en yüksektir 

(14,51). Not ortalaması 50 altı olanlar ile 70-84, 85 ve üzeri olanlar, 50-69 olanlar ile 

70-84, 85 ve üzeri olanlar arasında kuralsızlık puanı bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmaktadır. Ağırlıklı not ortalaması grupları arasında sosyal 

uzaklık puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Tablo 53'te öğrencilerin yaşının siber zorbalık, akran zorbalığı, örgütsel güven, 

örgütsel yabancılaşma puanları bakımından karşılaştırma testi görülmektedir. 

 

Tablo-53 Öğrencilerin Yaşının Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Güven, Örgütsel 

Yabancılaşma Puanları Bakımından Karşılaştırılması 

Yaş N Ort. Ss F p İkili Fark 

Siber Zorbalık 

10 24 97,17 29,77 

5,538   0,000* 

2,,5 

11 85 96,51 26,01 4,,5 

12 90 103,17 13,48   

13 80 95,13 26,78   

14 ve üzeri 74 110,68 23,79   

Akran Zorbalığına 
Uğrama 

10 24 70,00 26,82 

1,414 0,229 

  

11 85 76,35 27,15   

12 90 72,02 34,11   

13 80 75,75 28,56   
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14 ve üzeri 74 82,19 30,87   

Akran Zorbalığı 
Yapma 

10 24 55,42 18,46 

4,511   0,001* 

2,,3 

11 85 59,34 15,79 3,,4 

12 90 50,41 13,65 3,,5 

13 80 57,20 15,18   

14 ve üzeri 74 57,72 14,59   

Örgütsel Güven 

10 24 165,79 25,03 

0,649 0,628 

  

11 85 158,44 26,74   

12 90 159,96 22,95   

13 80 162,83 22,37   

14 ve üzeri 74 161,11 22,27   

Anlamsızlık 

10 24 6,83 3,24 

2,640   0,034* 

3,,4 

11 85 6,82 3,22   

12 90 6,21 2,85   

13 80 7,70 2,96   

14 ve üzeri 74 6,69 2,98   

Güçsüzlük 

10 24 11,67 4,52 

1,117 0,348 

  

11 85 11,55 4,62   

12 90 11,51 3,46   

13 80 12,69 4,54   

14 ve üzeri 74 12,27 4,64   

Kuralsızlık 

10 24 12,21 4,96 

1,319 0,262 

  

11 85 12,56 4,60   

12 90 12,82 4,06   

13 80 13,14 4,38   

14 ve üzeri 74 14,01 5,23   

Sosyal Uzaklık 

10 24 10,92 4,94 

4,941   0,001* 

2,,3 

11 85 11,07 4,34 2,,4 

12 90 8,69 3,42   

13 80 9,28 3,47   

14 ve üzeri 74 9,72 3,97   

*p<0,05 anlamlı fark var,   p>0,05 anlamlı fark yok. 

 

Tablo 53'te ANOVA testi bulgularına göre; 

 

Yaş grupları arasında siber zorbalık puanı açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmaktadır. 13 yaşındakilerin siber zorbalık düzeyi en düşük iken 

(95,13) 14 yaş ve üzeri olanların en yüksektir (110,68). 14 yaş ve üzeri olanlar ile 

11, 13 yaşında olanlar arasında siber zorbalık puanı açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Yaş grupları arasında akran zorbalığı yapma puanı açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 13 yaşındakilerin akran zorbalığı yapma 

düzeyi en düşük iken (95,13) 14 yaş ve üzeri olanların en yüksektir (110,68). 12 

yaşında olanlar ile 11,13, 14 yaş ve üzeri olanlar arasında akran zorbalığı yapma 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 
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Yaş grupları arasında anlamsızlık puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmaktadır. 12 yaşındakilerin Anlamsızlık düzeyi en düşük iken (6,21) 14 

yaş ve üzeri olanların en yüksektir (7,70). 12 yaşında olanlar ile 13 yaşında olanlar 

arasında anlamsızlık puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaktadır. 

 

Yaş grupları arasında sosyal uzaklık puanı açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmaktadır. 12 yaşındakilerin sosyal uzaklık düzeyi en düşük iken 

(8,69) 11 yaşında olanların en yüksektir (11,07). 11 yaşında olanlar ile 12, 13 

yaşında olanlar arasında sosyal uzaklık puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmaktadır. 

 

Yaş grupları arasında akran zorbalığına uğrama, örgütsel güven, güçsüzlük, 

kuralsızlık puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

 

Tablo 54'te aylık ortalama hane geliri farklı öğrenciler için siber zorbalık, akran 

zorbalığı, örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma puanları açısından karşılaştırma 

testi görülmektedir. 

 

Tablo-54 Öğrencilerin Aylık Ortalama Hane Gelirinin Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Güven, 

Örgütsel Yabancılaşma Puanları Bakımından Karşılaştırılması 

Aylık ortalama hane geliri n Ort. ss F p İkili Fark 

Siber Zorbalık 

1500'den az 19 93,89 34,68 

6,516   0,000* 

2,,3 

1500-2499 64 87,33 25,89 2,,4 

2500-3499 60 108,13 25,48 2,,5 

3500-4499 45 103,16 22,27 2,,6 

4500-5500 54 102,98 17,73   

5500'den 
fazla 

111 104,11 20,31   

Akran Zorbalığına 
Uğrama 

1500'den az 19 86,53 32,98 

1,235 0,292 

 

1500-2499 64 80,08 30,31  

2500-3499 60 78,38 30,29  

3500-4499 45 71,31 28,14   

4500-5500 54 73,83 29,04   

5500'den 
fazla 

111 73,21 30,81   

Akran Zorbalığı 
Yapma 

1500'den az 19 60,68 18,29 

4,909   0,000* 

2,,4 

1500-2499 64 63,03 18,26 2,,5 

2500-3499 60 57,17 15,35 2,,6 

3500-4499 45 52,93 11,77   

4500-5500 54 52,76 13,22   

5500'den 
fazla 

111 53,24 13,96   

Örgütsel Güven 1500'den az 19 162,21 32,32 0,205 0,960   
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1500-2499 64 158,31 21,96   

2500-3499 60 161,20 24,19   

3500-4499 45 160,49 28,36   

4500-5500 54 161,48 22,28   

5500'den 
fazla 

111 161,82 21,86   

Anlamsızlık 

1500'den az 19 7,05 3,39 

1,347 0,244 

  

1500-2499 64 6,70 3,12   

2500-3499 60 7,43 2,78   

3500-4499 45 7,29 3,09   

4500-5500 54 6,94 3,00   

5500'den 
fazla 

111 6,32 3,08   

Güçsüzlük 

1500'den az 19 12,84 5,41 

1,404 0,222 

  

1500-2499 64 10,92 4,23   

2500-3499 60 12,53 4,31   

3500-4499 45 12,44 5,00   

4500-5500 54 12,37 3,59   

5500'den 
fazla 

111 11,69 4,20   

Kuralsızlık 

1500'den az 19 13,74 4,38 

1,578 0,165 

  

1500-2499 64 12,06 4,52   

2500-3499 60 13,67 4,93   

3500-4499 45 14,20 5,12   

4500-5500 54 12,89 3,97   

5500'den 
fazla 

111 12,75 4,48   

Sosyal Uzaklık 

1500'den az 19 10,47 4,50 

2,570   0,027* 

2,,6 

1500-2499 64 10,66 4,09   

2500-3499 60 10,60 4,45   

3500-4499 45 9,76 4,13   

4500-5500 54 9,35 3,67   

5500'den 
fazla 

111 8,87 3,49   

*p<0,05 anlamlı fark var,   p>0,05 anlamlı fark yok. 

 

Tablo 54’te yer alan aylık ortalama hane geliri farklı olan gruplara yönelik 

yapılan ANOVA testi bulgularına göre; 

 

Ortalama aylık hane geliri düzeyleri arasında siber zorbalık değeri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. Buna göre; ortalama aylık hane geliri 

1500-2499 TL olan katılımcıların siber zorbalık düzeyi en düşük iken (87,33) aylık 

hane geliri 1500-2499 TL olan katılımcıların siber zorbalık düzeyi en yüksektir 

(108,13). Ortalama aylık hane geliri 1500-2499 TL arasında olanlar ile 2500-3499, 

3500-4499, 4500-5500, 5500 TL’den fazla olanlar arasında ise siber zorbalık değeri 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

 

Ortalama aylık ortalama hane gelir düzeyleri arasında akran zorbalığı yapma 

değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Buna göre; 
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ortalama aylık hane geliri 500-5500 TL arasında olanların akran zorbalığı yapma 

düzeyi en düşük iken (52,76), ortalama aylık hane geliri 1500-2499 TL arasında 

olanların en yüksektir (63,03). Ortalama aylık hane geliri 1500-2499 TL arasında 

olanlar ile 3500-4499, 4500-5500, 5500 TL’den fazla olanlar arasında ise akran 

zorbalığı yapma değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

 

Ortalama aylık hane gelir düzeyleri arasında sosyal uzaklık değeri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Buna göre; ortalama aylık 

hane geliri 5500 TL’den fazla olan katılımcıların sosyal uzaklık düzeyi en düşük iken 

(8,87), ortalama aylık hane geliri 1500-2499 TL arasında olanların en yüksektir 

(10,66). Ortalama aylık hane geliri 1500-2499 TL olanlar ile 5500 TL’den fazla 

olanlar arasında sosyal uzaklık değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmaktadır. 

 

Ortalama aylık hane gelir grupları arasında akran zorbalığına uğrama, örgütsel 

güven, anlamsızlık, kuralsızlık, güçsüzlük puanları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

 

Tablo 55'te kardeş sayısı farklı öğrenciler için siber zorbalık, akran zorbalığı, 

örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma puanları açısından karşılaştırma testi 

yapıldığı görülmektedir. 

 

Tablo-55 Öğrencilerin Kardeş Sayısının Siber Zorbalık, Akran Zorbalığı, Örgütsel Güven, Örgütsel 

Yabancılaşma Puanları Bakımından Karşılaştırılması 

Kardeş sayısı N Ort. ss F p İkili Fark 

Siber Zorbalık 

1 110 97,40 23,04 

2,651   0,033* 

1,,3 

2 108 99,48 22,03 2,,4 

3 69 103,52 26,98   

4 ve üstü 31 112,23 28,90   

Kardeşim 
yok 

35 101,14 19,65   

Akran Zorbalığına 
Uğrama 

1 110 72,08 26,54 

3,859   0,004* 

1,,3 

2 108 73,70 31,14 3,,4 

3 69 87,01 33,06   

4 ve üstü 31 81,19 33,64   

Kardeşim 
yok 

35 68,11 23,47   

Akran Zorbalığı 
Yapma 

1 110 54,10 13,03 

2,052 0,087 

  

2 108 55,15 15,71   

3 69 60,36 18,55   
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4 ve üstü 31 57,32 13,76   

Kardeşim 
yok 

35 54,54 14,66   

Örgütsel Güven 

1 110 163,13 22,74 

1,142 0,337 

  

2 108 160,57 25,37   

3 69 156,33 23,66   

4 ve üstü 31 165,10 24,05   

Kardeşim 
yok 

35 159,97 21,21   

Anlamsızlık 

1 110 6,56 2,95 

0,524 0,718 

  

2 108 6,79 3,06   

3 69 7,07 3,31   

4 ve üstü 31 7,29 3,26   

Kardeşim 
yok 

35 7,00 2,67   

Güçsüzlük 

1 110 11,67 4,56 

1,201 0,310 

  

2 108 11,59 4,18   

3 69 12,30 4,66   

4 ve üstü 31 13,32 3,99   

Kardeşim 
yok 

35 12,09 3,53   

Kuralsızlık 

1 110 12,45 4,83 

1,766 0,135 

  

2 108 13,24 4,50   

3 69 13,12 4,40   

4 ve üstü 31 14,81 4,60   

Kardeşim 
yok 

35 12,54 4,27   

Sosyal Uzaklık 

1 110 9,72 4,21 

0,259 0,904 

  

2 108 9,56 3,94   

3 69 10,12 4,04   

4 ve üstü 31 10,03 3,63   

Kardeşim 
yok 

35 9,57 3,74   

*p<0,05 anlamlı fark var,   p>0,05 anlamlı fark yok. 

 

Tablo 55’te yer alan kardeş sayısı farklı gruplara yönelik yapılan ANOVA testi 

bulgularına göre; 

 

Kardeş sayısı grupları arasında siber zorbalık puanı açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Kardeş sayısı 1 olanların siber zorbalık 

düzeyi en düşük iken (97,40) 4 ve üstü kardeşi olanların en yüksektir (112,23). 1 

kardeşi olanlar ile 3 kardeşi olanlar, 2 kardeşi olanlar ile 4 ve üstü sayıda kardeşi 

olanlar arasında siber zorbalık puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaktadır. 

 

Kardeş sayısı grupları arasında akran zorbalığına uğrama puanı bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Kardeşi olmayanların akran 

zorbalığına uğrama düzeyi en düşük iken (68,11) 3 kardeşi olanların en yüksektir 

(87,01). 1 kardeşi olanlar ile 3 kardeşi olanlar, 2 kardeşi olanlar ile 4 ve üstü sayıda 
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kardeşi olanlar arasında akran zorbalığına uğrama puanı bakımından istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

Kardeş sayısı grupları arasında; akran zorbalığı yapma, örgütsel güven, 

örgütsel yabancılaşma puanları bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır. 

 

4.5.3.4. Analiz Sonuçlarına İlişkin Hipotezlerin Kabul/Ret Durumları 

 

 Yapılan bu araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre hipotezlerin kabul/ret 

durumları Tablo 56, Tablo 57 ve Tablo 58’de yer almaktadır. 

 

Tablo-56 Hipotezlerin Kabul/Ret Durumu 1 

 

Hipotez 
Kabul Durumu İlişki Yönü 

Kabul Ret Pozitif Negatif 

H1.a1. Öğrencilerin siber zorbalık davranışları ile akran zorbalığına 
uğraması arasında ilişki vardır. 

X   X   

H1.a2. Öğrencilerin siber zorbalık ile akran zorbalığı yapma 
davranışları arasında ilişki vardır. 

X   X   

H1.a3. Öğrencilerin siber zorbalık davranışları ile örgütsel güven 
düzeyleri arasında ilişki vardır. 

X     X 

H1.a4. Öğrencilerin siber zorbalık davranışları ile anlamsızlık düzeyi 
arasında ilişki vardır. 

X   X   

H1.a5. Öğrencilerin siber zorbalık davranışları ile güçsüzlük düzeyi 
arasında ilişki vardır. 

X   X   

H1.a6. Öğrencilerin siber zorbalık davranışları ile kuralsızlık düzeyi 
arasında ilişki vardır. 

X       

H1.a7. Öğrencilerin siber zorbalık davranışları ile sosyal uzaklık 
düzeyi arasında ilişki vardır. 

  X     

H1.b1. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile akran zorbalığı 
yapma davranışları arasında ilişki vardır. 

X   X   

H1.b2. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile örgütsel güven 
arasında ilişki vardır.  

X     X 

H1.b3. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile anlamsızlık 
düzeyi arasında ilişki vardır. 

  X     

H1.b4. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile güçsüzlük düzeyi 
arasında ilişki vardır. 

  X     

H1.b5. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile kuralsızlık düzeyi 
arasında ilişki vardır. 

  X     

H1.b6. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile sosyal uzaklık 
düzeyi arasında ilişki vardır. 

X     X 

H1.b7. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma davranışları ile örgütsel 
güven arasında ilişki vardır. 

X     X 

H1.b8. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile anlamsızlık 
düzeyi arasında ilişki vardır. 

X   X   

H1.b9. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile güçsüzlük düzeyi 
arasında ilişki vardır. 

X   X   

H1.b10. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile kuralsızlık 
düzeyi arasında ilişki vardır. 

X   X   

H1.b11. Öğrencilerin akran zorbalığına uğraması ile sosyal uzaklık 
düzeyi arasında ilişki vardır. 

X   X   

H1.c1. Öğrencilerin örgütsel güveni ile anlamsızlık düzeyi arasında 
ilişki vardır. 

X     X 
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H1.c2. Öğrencilerin örgütsel güveni ile güçsüzlük düzeyi arasında 
ilişki vardır. 

X     X 

H1.c3. Öğrencilerin örgütsel güveni ile kuralsızlık düzeyi arasında 
ilişki vardır. 

X     X 

H1.c4. Öğrencilerin örgütsel güveni ile sosyal uzaklık düzeyi 
arasında ilişki vardır. 

X     X 

H1.d1. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi ile güçsüzlük düzeyi 
arasında ilişki vardır. 

X   X   

H1.d2. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi ile kuralsızlık düzeyi 
arasında ilişki vardır. 

X   X   

H1.d3. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi ile sosyal uzaklık düzeyi 
arasında ilişki vardır. 

X   X   

H1.d4. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi ile kuralsızlık düzeyi arasında 
ilişki vardır.  

X   X   

H1.d5. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi ile sosyal uzaklık düzeyi 
arasında ilişki vardır. 

  X     

H1.d6. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi ile sosyal uzaklık düzeyi 
arasında ilişki vardır. 

  X     

 

Tablo-57 Hipotezlerin Kabul/Ret Durumu 2 

 

Hipotez 
Kabul Durumu Etki Yönü 

Kabul Ret Pozitif Negatif 

H2 a.1. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama davranışlarının 
güçsüzlüğe etkisi vardır. 

  X     

H2 a.2. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma davranışlarının 
güçsüzlüğe etkisi vardır. 

  X     

H2 b.1. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama davranışlarının 
kuralsızlığa etkisi vardır. 

  X     

H2 b.2. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma davranışlarının 
kuralsızlığa etkisi vardır. 

X   X   

H2 c.1. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama davranışlarının 
sosyal uzaklığa etkisi vardır. 

  X     

H2. c.2. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma davranışlarının 
sosyal uzaklığa etkisi vardır. 

X   X   

H2 ç.1. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama davranışlarının 
anlamsızlığa etkisi vardır. 

  X     

H2 ç.2. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma davranışlarının 
anlamsızlığa etkisi vardır. 

X   X   

H3 a. Öğrencilerin siber zorbalığı davranışlarının güçsüzlüğe 
etkisi vardır. 

X   X   

H3 b. Öğrencilerin siber zorbalığı davranışlarının kuralsızlığa 
etkisi vardır. 

X   X   

H3 c. Öğrencilerin siber zorbalığı davranışlarının sosyal 
uzaklığa etkisi vardır. 

  X     

H3 ç. Öğrencilerin siber zorbalığı davranışlarının anlamsızlığa 
etkisi vardır. 

X   X   

H4 a. Öğrencilerinin akran zorbalığına uğrama davranışlarının 
siber zorbalığa etkisi vardır. 

  X     

H4 b. Öğrencilerinin akran zorbalığı yapma davranışlarının 
siber zorbalığa etkisi vardır. 

X       

H5 a. Öğrencilerinin akran zorbalığına uğrama davranışlarının 
örgütsel güvene etkisi vardır. 

X     X 

H5 b. Öğrencilerinin akran zorbalığı yapma davranışlarının 
örgütsel güvene etkisi vardır 

X     X 

H6. Öğrencilerin siber zorbalık davranışının örgütsel güvene 
etkisi incelenecektir. 

X     X 
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Tablo-58 Hipotezlerin Kabul/Ret Durumu 3 

Hipotez 
Kabul Durumu 

Kabul Ret 

H7.a.1.1. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama düzeyi cinsiyete göre 
farklılık göstermektedir. 

X   

H7.a.1.2. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama düzeyi anne eğitim 
durumuna göre farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.a.1.3. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama düzeyi baba eğitim 
durumuna göre farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.a.1.4. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama düzeyi anne mesleğine 
göre farklılık göstermektedir. 

X   

H7.a.1.5. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama düzeyi baba mesleğine 
göre farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.a.1.6. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama düzeyi sınıfa göre 
farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.a.1.7. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama düzeyi ağırlıklı not 
ortalamasına göre farklılık göstermektedir. 

X   

H7.a.1.8. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama düzeyi yaşa göre 
farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.a.1.9. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama düzeyi aylık ortalama 
hane gelirine göre farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.a.1.10. Öğrencilerin akran zorbalığına uğrama düzeyi kardeş sayısına 
göre farklılık göstermektedir. 

X   

H7.a.2.1. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma düzeyi cinsiyete göre 
farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.a.2.2. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma düzeyi anne eğitim 
durumuna göre farklılık göstermektedir. 

X   

H7.a.2.3. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma düzeyi baba eğitim 
durumuna göre farklılık göstermektedir. 

X   

H7.a.2.4. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma düzeyi anne mesleğine 
göre farklılık göstermektedir. 

X   

H7.a.2.5. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma düzeyi baba mesleğine 
göre farklılık göstermektedir. 

X   

H7.a.2.6. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma düzeyi sınıfa göre farklılık 
göstermektedir. 

X   

H7.a.2.7. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma düzeyi ağırlıklı not 
ortalamasına göre farklılık göstermektedir. 

X   

H7.a.2.8. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma düzeyi yaşa göre farklılık 
göstermektedir. 

X   

H7.a.2.9. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma düzeyi aylık ortalama hane 
gelirine göre farklılık göstermektedir. 

X   

H7.a.2.10. Öğrencilerin akran zorbalığı yapma düzeyi kardeş sayısına 
göre farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.b.1. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi cinsiyete göre farklılık 
göstermektedir. 

X   

H7.b.2.“Öğrencilerin siber zorbalık seviyesi anne eğitim seviyesine göre 
farklılık göstermektedir”. 

X   

H7.b.3.“Öğrencilerin siber zorbalık seviyesi baba eğitim seviyesine göre 
farklılık göstermektedir”. 

X   

H7.b.4. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi anne mesleğine göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.b.5. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi baba mesleğine göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.b.6. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi sınıfa göre farklılık 
göstermektedir. 

X   

H7.b.7. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi ağırlıklı not ortalamasına göre 
farklılık göstermektedir. 

X   

H7.b.8. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi yaşa göre farklılık 
göstermektedir. 

X   

H7.b.9. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi aylık ortalama hane gelirine 
göre farklılık göstermektedir. 

X   

H7.b.10. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyi kardeş sayısına göre farklılık 
göstermektedir. 

X   
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H7.c.1.1. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi cinsiyete göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.1.2. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi anne eğitim durumuna göre 
farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.c.1.3. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi baba eğitim durumuna göre 
farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.c.1.4. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi anne mesleğine göre farklılık 
göstermektedir. 

X   

H7.c.1.5. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi baba mesleğine göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.1.6. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi sınıfa göre farklılık 
göstermektedir. 

X   

H7.c.1.7. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi ağırlıklı not ortalamasına göre 
farklılık göstermektedir. 

X   

H7.c.1.8. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi yaşa göre farklılık 
göstermektedir. 

X   

H7.c.1.9. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi aylık ortalama hane gelirine 
göre farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.c.1.10. Öğrencilerin anlamsızlık düzeyi kardeş sayısına göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.2.1. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi cinsiyete göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.2.2. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi anne eğitim durumuna göre 
farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.c.2.3. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi baba eğitim durumuna göre 
farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.c.2.4. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi anne mesleğine göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.2.5. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi baba mesleğine göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.2.6. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi sınıfa göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.2.7. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi ağırlıklı not ortalamasına göre 
farklılık göstermektedir. 

X   

H7.c.2.8. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi yaşa göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.2.9. Öğrencilerin güçsüzlük düzeyi aylık ortalama hane gelirine göre 
farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.c.2.10. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi kardeş sayısına göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.3.1. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi cinsiyete göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.3.2. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi anne eğitim durumuna göre 
farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.c.3.3. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi baba eğitim durumuna göre 
farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.c.3.4. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi anne mesleğine göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.3.5. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi baba mesleğine göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.3.6. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi sınıfa göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.3.7. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi ağırlıklı not ortalamasına göre 
farklılık göstermektedir. 

X   

H7.c.3.8. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi yaşa göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.3.9. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi aylık ortalama hane gelirine göre 
farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.c.3.10. Öğrencilerin kuralsızlık düzeyi kardeş sayısına göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.4.1. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi cinsiyete göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.4.2. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi anne eğitim durumuna göre 
farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.c.4.3. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi baba eğitim durumuna göre 
farklılık göstermektedir. 

  X 
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H7.c.4.4. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi anne mesleğine göre farklılık 
göstermektedir. 

X   

H7.c.4.5. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi baba mesleğine göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.c.4.6. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi sınıfa göre farklılık 
göstermektedir. 

X   

H7.c.4.7. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi ağırlıklı not ortalamasına 
göre farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.c.4.8. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi yaşa göre farklılık 
göstermektedir. 

X   

H7.c.4.9. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi aylık ortalama hane gelirine 
göre farklılık göstermektedir. 

X   

H7.c.4.10. Öğrencilerin sosyal uzaklık düzeyi kardeş sayısına göre 
farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.d.1. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi cinsiyete göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.d.2. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi anne eğitim durumuna göre 
farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.d.3. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi baba eğitim durumuna göre 
farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.d.4. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi anne mesleğine göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.d.5. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi baba mesleğine göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.d.6. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi sınıfa göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.d.7.Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi ağırlıklı not ortalamasına göre 
farklılık göstermektedir. 

X   

H7.d.8. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi yaşa göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 

H7.d.9.Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi aylık ortalama hane gelirine 
göre farklılık göstermektedir. 

  X 

H7.d.10. Öğrencilerin örgütsel güven düzeyi kardeş sayısına göre farklılık 
göstermektedir. 

  X 
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SONUÇLAR 

 

Araştırmada ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık ve akran zorbalığı 

eğilimlerinin örgütsel yabancılaşma ve örgütsel güven algılarına olan etkileri 

incelenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın bulgu ve yorumlarına dayalı olarak 

ulaşılan sonuçlara ve bu sonuçlardan yola çıkarak geliştirilen önerilere yer 

verilmiştir.  

 

Araştırmada; öğrencilerin akran zorbalığı eğilimleri ile siber zorbalık eğilimleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde 

akran zorbalığı eğilimleri ile siber zorbalığa maruz kalma durumları arasında ve 

öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalma durumları ile siber zorbalık eğilimi 

arasında da istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki olduğu görülmüştür.  

 

Yapılan analizler neticesinde elde edilen bir diğer sonuç, erkekler ile kızlar 

arasında Siber zorbalık puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

edilmiş olmasıdır. Buna göre erkek öğrencilerin siber zorbalık düzeyinin daha 

yüksek olduğu söylenebilir. Öte yandan erkekler ile kızlar arasında akran zorbalığı, 

örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma puanları bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Literatür sonuçları ile bu çalışmadan elde edilen 

sonuçların bu yönüyle uyumlu olduğu görülmüştür. 

 

Akran zorbalığı davranışlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 

Bu anlamda çalışmadan elde edilen sonuçların, literatürde yer alan çalışmalar ile 

aynı düzeyde olduğu söylenebilir.  

 

Cinsiyete göre yabancılaşma ve örgütsel güven ölçümleri arasında anlamlı bir 

fark olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Literatürde yer alan çalışma sonuçları bu 

yönüyle çalışmadan elde edilen sonuçları desteklemektedir. 

 

Katılımcıların annelerinin eğitim durumları ile siber zorbalık ve akran zorbalığı 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Annesi ortaokul 

mezunu olan öğrencilerin siber zorbalık düzeyi en düşük iken, annesi lisansüstü 

mezunu olan öğrencilerin siber zorbalık düzeyi en yüksektir. Annesi lisans mezunu 

olan öğrencilerin akran zorbalığı yapma düzeyi en düşük iken, annesi lisansüstü 

mezunu olan öğrencilerin akran zorbalığı yapma düzeyi en yüksektir. Anne eğitim 

durumu grupları arasında akran zorbalığına uğrama, örgütsel güven ve örgütsel 
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yabancılaşma puanları bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır.  

 

Baba eğitim durumu grupları ile siber zorbalık ve akran zorbalığı puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Babası ortaokul mezunu 

olan öğrencilerin siber zorbalık düzeyi en düşük iken, babası ön lisans mezunu olan 

öğrencilerin siber zorbalık düzeyi en yüksektir. Baba eğitim durumu grupları 

arasında akran zorbalığına uğrama, örgütsel güven ve örgütsel yabancılaşma 

puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.  

 

Sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerden gelen öğrencilerin daha çok akran 

zorbalığı eğilimi göstermesi ve daha çok akran zorbalığına maruz kalması 

noktasında bir fikir birliği olsa da değişen yaşam şartları nedeniyle sosyoekonomik 

durumun zorbalık yaşantıları üzerindeki etkisinin de değiştiğini saptayan çalışmalar 

literatürde “baba eğitimi ve akran zorbalığı arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu” ve 

“örgüte yabancılaşmanın baba eğitim durumuna göre, okuma yazma bilmeyenlerin 

çocukların yabancılaşma ölçümlerinin en yüksek olduğu” yönündedir. Literatürde yer 

alan çalışmaların aksine bu bulgu ile çalışmadan elde edilen sonuçların uyumlu 

olmadığı görülmüştür. Örgüte yabancılaşmanın baba eğitim durumuna göre 

farklılaşmadığını saptamıştır. Literatürde yer alan çalışma sonuçları bu yönüyle 

çalışmayı desteklemektedir. 

 

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu; anne meslek grupları arasında akran 

zorbalığına uğrama, akran zorbalığı yapma, anlamsızlık, sosyal uzaklık puanları 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiş olmasıdır. Annesi 

serbest meslek ile uğraşan öğrencilerin akran zorbalığına uğrama düzeyi en düşük 

iken, annesi ev hanımı olan öğrencilerin akran zorbalığına uğrama düzeyi en 

yüksektir. Annesi serbest meslek ile uğraşan öğrencilerin akran zorbalığı yapma 

düzeyi en düşük iken, annesi ev hanımı olan öğrencilerin akran zorbalığı yapma 

düzeyi en yüksektir. Annesi memur olan öğrencilerin anlamsızlık ve sosyal uzaklık 

düzeyleri en düşük iken, annesi ev hanımı olan öğrencilerin anlamsızlık ve sosyal 

uzaklık düzeyi en yüksektir. Anne meslek grupları arasında siber zorbalık, örgütsel 

güven, örgütsel yabancılaşma, güçsüzlük, kuralsızlık puanları bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Literatürde yer alan 

çalışmalardan farklı olarak, çalışmadan elde edilen sonuçların bu yönüyle uyumlu 

olmadığı görülmüştür. 
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Baba meslek grupları arasında akran zorbalığı yapma puanı bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Babası serbest meslek ile 

uğraşanların akran zorbalığı yapma düzeyi en düşük iken, işçi olanların en yüksektir. 

Baba meslek grupları arasında siber zorbalık, akran zorbalığına uğrama, örgütsel 

güven, örgütsel yabancılaşma puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark tespit edilmemiştir. 

 

Sınıf grupları arasında siber zorbalık, akran zorbalığına uğrama, anlamsızlık, 

sosyal uzaklık puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

edilmiştir. 7. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin siber zorbalık düzeyi en düşük iken, 

8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin siber zorbalık düzeyi en yüksektir. 6. sınıfta 

öğrenim gören öğrencilerin akran zorbalığına uğrama ve sosyal uzaklık düzeyleri en 

düşük iken, 5. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin akran zorbalığına uğrama ve 

sosyal uzaklık düzeyleri en yüksektir. 6. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 

anlamsızlık düzeyi en düşük iken, 7. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin anlamsızlık 

düzeyi en yüksektir. Sınıf grupları arasında akran zorbalığına uğrama, örgütsel 

güven, güçsüzlük, kuralsızlık puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

tespit edilmemiştir. Literatürde yer alan çalışmalardan farklı olarak, çalışmadan elde 

edilen sonuçların bu yönüyle uyumlu olmadığı görülmüştür. 

 

Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç; ağırlıklı not ortalaması grupları 

arasında siber zorbalık, akran zorbalığına uğrama, akran zorbalığı yapma, örgütsel 

güven, anlamsızlık, güçsüzlük, kuralsızlık puanları bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark tespit edilmiş olmasıdır. Not ortalaması 85 ve üzeri olanların siber 

zorbalık, akran zorbalığı yapma, kuralsızlık düzeyleri en düşük iken, 50 altı olanların 

en yüksektir. Not ortalaması 85 ve üzeri olanların akran zorbalığına uğrama, 

anlamsızlık ve güçsüzlük düzeyleri en düşük iken, 50-69 olanların en yüksektir. Not 

ortalaması 50 altı olanların örgütsel güven düzeyi en düşük iken, 85 ve üstü 

olanların en yüksektir.  

 

Yaş grupları arasında siber zorbalık, akran zorbalığı yapma, anlamsızlık, 

sosyal uzaklık puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. 

13 yaşındakilerin siber zorbalık ve akran zorbalığı yapma düzeyleri en düşük iken, 

14 yaş ve üzeri olanların en yüksektir. 12 yaşındakilerin anlamsızlık düzeyi en düşük 

iken, 14 yaş ve üzeri olanların en yüksektir. 12 yaşındakilerin sosyal uzaklık düzeyi 

en düşük iken, 11 yaşında olanların en yüksektir. Yaş grupları arasında akran 
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zorbalığına uğrama, örgütsel güven, güçsüzlük, kuralsızlık puanı bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.  

 

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu; aylık ortalama hane gelir grupları 

arasında siber zorbalık, akran zorbalığı yapma, sosyal uzaklık puanları bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiş olmasıdır. 1500-2499 TL hane geliri 

olanların siber zorbalık düzeyi en düşük iken, 1500-2499 TL hane geliri olanların en 

yüksektir. 4500-5500 TL hane geliri olanların akran zorbalığı yapma seviyesi en 

düşük iken, 1500-2499 TL hane geliri olanların en yüksek düzeydedir.  5500 TL’den 

fazla hane geliri olanların sosyal uzaklık seviyesi en düşük iken, 1500-2499 TL hane 

geliri olanların en yüksek düzeydedir. Aylık ortalama hane gelirine ilişkin gruplar 

arasında akran zorbalığına uğrama, örgütsel güven, anlamsızlık, kuralsızlık, 

güçsüzlük puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

Literatürde yer alan çalışma sonuçları ile bu çalışmadan elde edilen sonuçların bu 

yönüyle uyumlu olduğu görülmüştür. 

 

Kardeş sayısı grupları arasında siber zorbalık, akran zorbalığına uğrama 

puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Kardeş sayısı 

1 olanların siber zorbalık düzeyi en düşük iken, 4 ve üstü kardeşi olanların en 

yüksektir. Kardeşi olmayanların akran zorbalığına uğrama düzeyi en düşük iken, 3 

kardeşi olanların en yüksektir. Kardeş sayısı grupları arasında akran zorbalığı 

yapma, örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma puanları bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Yapılan bu çalışmadan elde edilen 

sonuçlar ile literatürde yer alan çalışma sonuçlarının bu yönüyle aynı düzeyde 

olduğu görülmüştür. 

 

Yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçlar çerçevesinde araştırmanın 

devamı niteliğinde yapılacak olan diğer araştırmalara yönelik şu hususlar önerilebilir:  

 

Resmî ve özel ortaokul düzeyindeki öğrencilerde rastlanan; öğrencilerin 

örgütsel yabancılaşma ve örgütsel güven durumlarının, akran zorbalığı eğilimi ve 

akran zorbalığına maruz kalma durumları ile siber zorbalık eğilimi ve siber zorbalığa 

maruz kalma durumları arasındaki ilişkileri incelenmiş ve etki düzeylerinin nasıl 

olduğuna ilişkin davranışlara odaklanılmıştır.  Bu çerçevede, dolaylı etkilerin de 

olduğu sonuçlarına ulaşıldığından, söz konusu davranış durumlarının öğrenci 

başarıları üzerindeki doğrudan etkisini sorgulamaya dönük araştırmalar 

desenlenebilir.  
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Sınıftaki öğrencilerin akran ve siber zorbalık davranış durumlarının, öğrenci 

başarısı üzerindeki doğrudan etkisi dikkate alındığında, okul yönetiminin Millî Eğitim 

Bakanlığı ile işbirliği yaparak sınıf içerisindeki öğretim uygulamalarına dahil olmasını 

engelleyen nedenlerin derinlemesine analizi için nitel bir çalışma yürütülebilir.  

 

Yapılan bu araştırmanın sınırlıklarından birisi, 2017-2018 eğitim öğretim 

yılında resmi ve özel ortaokul düzeyindeki öğrenci verilerinin kullanılması olarak 

gösterilebilir. Bu kapsamda, benzer çalışmanın birkaç yılı içine alacak verilerle 

yapılması önerilebilir.  

 

Yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçlar çerçevesinde, uygulamaya 

yönelik de şu hususlar önerilebilir: 

 

Yapılan bu araştırma, demografik değişkenler ile siber zorbalık arasında 

dolaylı etkinin olduğuna ilişkin kanıtlar sunmaktadır. Görülen dolaylı ilişkiye, bilgi ve 

iletişim teknolojilerini kullanma sıklığının yol açması durumu, Millî Eğitim 

Bakanlığının öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerinde yapacağı etkinin önemli 

olduğu ve teknolojiyi etkin kullanma eğitimlerinin güçlendirilmesi gerektiği göz 

önünde bulundurulmalıdır. Hedef kitleye yönelik düzenlenecek eğitim faaliyetlerinde; 

bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin artması ile siber zorbalık ve mağduriyet 

olasılığını en alt seviyeye indirgenmesi, öğrencinin örgütsel güven ve örgütsel 

yabancılaşma kapsamında akademik başarısı arasındaki ilişkiler ele alınmalıdır.  

 

Yapılan araştırma neticesinde erkek öğrencilerin siber zorbalık düzeyleri, kız 

öğrencilere oranla daha yüksek çıkmıştır. Bu doğrultuda siber zorbalık eğilimi 

gösteren öğrencilerin, bu davranışı neden gösterdiğini belirlemeye dönük 

araştırmalar yapılmalıdır. Benzer şekilde aile ortamında da çocukların internet 

kullanımları takip edilmelidir. Sadece siber zorbalık bakımından değil, online 

güvenliklerini sağlamak adına da tedbir alınmalıdır. Öğrencilerin yaşlarına göre 

özelleştirilebilen filtre ve zaman ayarlarının da bulunduğu ayrıca öğrencilerin 

internetten faydalanırken mevcut zararlı içeriklerden etkilenmemesi için koruma 

şifreleri özelliği bulunan internet sağlayıcıları araştırılmalıdır. 

 

Siber zorbalık ile baş etmek için öncelikle öğrencilerin, anne, baba ve 

öğretmenlerin; bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla ortaya çıkan bu zorbalık 

türünün yaygınlığı, etkileri ve baş etme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmaları 

son derece önemlidir. Siber zorbalığın önlenmesinde, öğrencilerin sorumlu ve bilinçli 
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birer bilgisayar kullanıcısı olmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. 

Öğrencilerin belirtilen konularda bilgilendirilmeleri için, “Bilişim Teknolojileri Dersi”nin 

önemli bir yer tuttuğu düşünülmektedir. Bu nedenle ortaokullarda söz konusu dersin, 

öncelikle seçilecek dersler arasına alınması ve en kısa sürede zorunlu ders 

olmasının ve öğretim programının gözden geçirilip yeniden düzenlenerek, siber 

zorbalık ile ilgili konuların programa eklenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Başka bir deyişle, yöneticinin okulun tüm bileşenlerini ve değişkenlerini dikkate 

alacak biçimde güvenlik faaliyetleri yürütmesi gerekmektedir. Bununla beraber, 

okulun akademik hedeflerinin belirlenmesinde öğrenci, öğretmen ve veli ile birlikte 

çalışmalar yapılmalıdır. Öğrencilere yönelik hedef belirleme faaliyetlerinden önce 

öğrencilerin akran ve siber zorbalık davranış eğilimleri konusunda kendilerini 

tanımaları ve yapmış oldukları davranışları kabul etmeleri önemle ele alınmalıdır. 

Okul yönetimi ise öğrencilerin söz konusu davranışları yapma nedenlerini 

belirlemeye dönük çalışmalar yapmalı, olumsuz davranış nedenlerini en alt seviyeye 

indirgeyecek alt yapıyı oluşturma ve olumlu davranışları destekleme görevini 

üstlenmelidir.  

 

Her iki zorbalık türü de örgütsel yabancılaşma ve okula olan güvene etki 

etmektedir. Bu nedenle Millî Eğitim Bakanlığı, akran ve siber zorbalığa karşı 

okullarla işbirliği yaparak azaltıcı önlemler almak üzere plan yapmalı ve uygulamaya 

koymalıdır. 

 

Okuldaki zorbalık davranışları sadece mağdurun değil, okulun tümünün 

problemi olup Türkiye’ye uygun olarak müdahale programları geliştirilmeli ve 

program tüm okulu, aileyi ve toplumu kapsamalıdır. Konunun önemi ve gerekli 

müdahaleler tartışılmalı ayrıca politika üretme aşamalarında sağlık, eğitim ve 

psikoloji alanlarından uzmanlar ortaklaşa çalışmalıdırlar. 

 

Zorbalık gösteren öğrenciler okul ortamında tespit edilerek, sosyal destek alıp 

almama durumları okul ve aile tarafından değerlendirilmelidir. Bu nedenle psikolojik 

danışma ve rehberlik servisleri tarafından, anne ve babaların katılacağı sosyal 

destek eğitim programları düzenlenebilir. 

 

Okul şartlarına göre öğrencilerin kendilerini ders dışında ifade edebilecekleri 

etkinler düzenlenerek onların okula güvenleri artırılabilir. Öğrencilerle yapılacak grup 

çalışmaları ve topluca yapılan etkinlikler (drama, spor, müzik, bilgi yarışması vs.) de 

öğrenciler arasında arkadaşlık ilişkilerinin geliştirilmesinde etkili olabilir. Bu 
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bağlamda örgüte karşı yabancılaşmanın önüne geçilebilir ve örgüte olan güven 

arttırılabilir.  

 

İdareci, öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişim artırılarak, okul kuralları 

değiştirilmeye açık olacak şekilde öğrencilerle hazırlanarak demokratik bir okul 

ortamı oluşturulabilir.  

 

Akran zorbalığına maruz kalmanın diğer yönü ise akran zorbalığı yapan 

çocukların varlığıdır. Bu konuda öğretmen ve yöneticilere yönelik çalışmalarla bu 

durum azaltılabilir. Özellikle okul ortamında yöneticilerin, öğrencilerin enerjilerini iyi 

taraflara yönlendirecek etkinlikler düzenlemeleri ve okuldaki yaşam kalitesinin 

yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmaları, okullarda görülen akran zorbalığı 

davranışlarını azaltabilir. Ayrıca zorba gruptaki bu öğrencilere öfke denetimi 

çalışmaları da uygulanabilir. 

 

Anne baba tutumunun öğrencilerin olumlu gelişimleri üzerindeki önemi veliler 

için hazırlanacak seminer, broşür gibi etkinliklerden yararlanılarak anlatılabilir ayrıca 

otoriter tutuma sahip ebeveynlere ve öğretmenlere konsültasyon hizmeti 

sağlanmasına ağırlık verilebilir. 

 

Örgüte karşı yabancılaşma yaşayan öğrencilerin bu duygusunu azaltmak 

amacıyla, öğrencilerin okulla ilgili alınacak kararlarda, katılımını sağlayacak 

etkinlikler düzenlenebilir. Sınıf başkanlığı, okul temsilcisi gibi sorumluluk ve görevler 

verilerek okul ile olan bağları arttırılabilir. Okul içi yapılması planlanan çalışmalarda 

öğrencilerin de görüşlerinin alınması örgütsel yabancılaşmayı azaltacaktır. 

 

Aile eğitiminin çocuğun okula karşı geliştireceği tutumda belirleyici rol 

oynaması nedeniyle, okul aile işbirliğini kuvvetlendirici faaliyetlere yer verilmesi, 

çocukların örgüte yabancılaşmalarını azaltıcı bir etkiye sahip olabilir. Okulun 

sosyoekonomik düzeyine bağlı olumsuz koşulları asgari düzeye indirerek 

öğrencilerin yetenek ve ilgilerine göre, kendilerini ders dışında ifade edebilecekleri 

etkinliklere yer verilmesi ile okula bağlılık duygusunun artması sağlanabilir. 

 

Eğitim programları düzenlenerek ailelerin çocuklarının eğitimlerine daha fazla 

ilgi göstermeleri ve okulu bırakmayı düşünen çocukları varsa onları bu 

düşüncelerinden uzaklaştırmaları sağlanarak okula olan bağlılıkları arttırılabilir. 
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Öğrencilerin okula devamlılığının sağlanabilmesi için devam takip 

uygulamaları geliştirilebilir. Okulu bırakma eğiliminde olan öğrencilerin okula 

bağlılığının artmasında rehberlik hizmetleri, eğitsel kulüp çalışmaları, akran 

öğreticiliği, alternatif okul programları gibi önleme yöntemleri uygulanabilir.  
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EKLER 
ANKET FORMU 

 
           Sevgili Öğrenciler,  

Bu çalışma, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda öğrenim gören “Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık 

ve Akran Zorbalığı Eğilimlerinin, Örgütsel Yabancılaşma Algılarına Örgütsel Güven Bağlamında Etkilerinin 

İncelenmesine” ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmanın; Millî Eğitim Bakanlığına 

bağlı ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin davranışları konusunda eğitim politikalarına ışık tutması 

beklenmektedir. 

            Bu veri toplama aracı, likert tipinde 5’li derecelendirme şeklinde hazırlanmıştır. Samimi ve gerçek 

duygularınızı yansıtarak sizin için en uygun ifadeyi işaretlemeniz, çalışmanın geçerliği ve güvenirliği açısından 

çok önemlidir. Tüm sorulara yanıt vermeniz beklenmektedir. İsminizi yazmanıza gerek yoktur.  

           Katkılarınız için teşekkür ederim. 

 

Esra SİPAHİ 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme-Doktora Öğrencisi  

  e-mail: esra.sipahi@meb.gov.tr 
 
AÇIKLAMA: Aşağıda yer alan sorulara katılma durumunuzu kutuya ( X ) işareti koyarak belirtiniz. 

 

A. Kişisel Bilgiler  

1. Cinsiyetiniz: ☐ Erkek                             ☐ Kız 

2. Anne Eğitim Durumu: 
☐ İlkokul   ☐ Ortaokul   ☐ Ortaöğretim      ☐ Ön lisans 

☐ Lisans   ☐ Lisansüstü 

3. Baba Eğitim Durumu: 
☐ İlkokul   ☐ Ortaokul   ☐ Ortaöğretim      ☐ Ön lisans                                     

☐ Lisans   ☐ Lisansüstü 

4. Anne Meslek: 
☐ Ev hanımı    ☐ Serbest Meslek  ☐ Memur 

☐ Özel Sektör  ☐ Emekli 

5. Baba Meslek: 
☐ İşçi               ☐ Serbest Meslek  ☐ Memur 

☐ Özel Sektör  ☐ Emekli 

6. Sınıfınız: ☐ 5      ☐  6      ☐ 7      ☐ 8 

7. Ağırlıklı Not 
Ortalamanız: 

☐ 29 ve altı   ☐ 30-49  ☐ 50-69   ☐ 70-84  ☐ 85 ve üzeri 

8. Yaşınız: ☐ 10              ☐ 11       ☐ 12        ☐ 13       ☐ 14 ve üzeri 

9. Aylık Ortalama Hane 
geliriniz: 

☐ 1500 TL’den az     ☐ 1500-2499 TL     ☐ 2500-3499 TL 

☐ 3500-4499 TL       ☐ 4500-5500 TL     ☐ 5500 TL’den fazla 

10. Kardeş Sayınız: ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4 ve üstü   ☐ Kardeşim yok 
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   B.   Siber Zorbalık 
   1: Kesinlikle Katılmıyorum          2: Katılmıyorum                              3: Kısmen Katılıyorum  
   4: Katılıyorum                               5: Kesinlikle Katılıyorum 

1. 
İnternette herhangi biriyle kurduğum görüntülü iletişimi ondan habersiz, 
üçüncü bir kişiyle paylaşmak bana keyif verir. 

1 2 3 4 5 

2. Birine SMS aracılığı ile incitici mesaj göndermekte sakınca görmüyorum. 1 2 3 4 5 

3. 
Başkalarının e-posta şifrelerini ele geçirerek erişimini engellemeyi eğlenceli 
buluyorum. 

1 2 3 4 5 

4. Başka birinin bilgisayarındaki bilgileri izinsiz almak beni heyecanlandırıyor. 1 2 3 4 5 

5. Online oyunlarda hakaret etmeyi doğru bulmuyorum. 1 2 3 4 5 

6. Online oyunlarda başkalarını tehdit etmek heyecan vericidir. 1 2 3 4 5 

7. 
E-posta aracılığı ile birisine hakaret içeren mesajlar göndermekten rahatsızlık 
duymuyorum. 

1 2 3 4 5 

8. Arkadaşlarımın fotoğraflarını izinsiz çekip yayınlamayı doğru bulmuyorum. 1 2 3 4 5 

9. 
Birinin messenger hesabının şifresini alarak özel mesajlarına ulaşmak 
heyecan vericidir. 

1 2 3 4 5 

10. MSN/SMS ile paylaşılan kişisel bilgileri başkalarına yaymayı yanlış buluyorum. 1 2 3 4 5 

11. 
İnternette arkadaşlarım hakkında dedikodu yayarsam kendimi kötü 
hissederim. 

1 2 3 4 5 

12. 
İnternette başkalarının resimlerini montajlayıp kullanarak küçük düşürmeyi 
uygun bulmuyorum. 

1 2 3 4 5 

13. Birisini kötüleyen web sayfaları hazırlamak eğlencelidir. 1 2 3 4 5 

14. 
E-posta aracılığı ile birisine tehdit içeren mesajlar göndermekten rahatsızlık 
duymuyorum. 

1 2 3 4 5 

15. Gizlice çekilen görüntüler aracılığıyla şantaj yapmak sakıncalıdır. 1 2 3 4 5 

16. 
Birinin e-mail hesabının şifresini alarak özel mesajlarına ulaşmak çok heyecan 
vericidir. 

1 2 3 4 5 

17. Başkalarına virüslü mail yollamak beni eğlendiriyor. 1 2 3 4 5 

18. Başkalarının internetteki nick’ini kullanmak kabul edilemez bir davranıştır. 1 2 3 4 5 

19. Sohbet odasında başkalarını tehdit etmenin sakıncalı bir tarafı yoktur. 1 2 3 4 5 

20. Birinin messenger’a girişini engellemek beni mutlu ediyor. 1 2 3 4 5 

21. Cinsiyeti farklı göstererek karşı tarafı kandırmayı sakıncalı bulmuyorum. 1 2 3 4 5 

22. Sosyal medyayı kullanarak birine hakaret etmekten rahatsızlık duymuyorum. 1 2 3 4 5 

23. 
Arkadaşlarımın sosyal medya hesaplarının şifrelerini onların haberi olmadan 
kullanmakta sakınca görmem. 

1 2 3 4 5 

24. 
Sosyal medyada başkalarının adını gizlice kullanarak hesap açmayı zaman 
kaybı olarak görüyorum. 

1 2 3 4 5 

25. 
İnternette başkalarının fotoğraflarını izin almadan farklı sitelerde yayınlamak 
kabul edilemez bir davranıştır. 

1 2 3 4 5 

26. 
İnternette arkadaşlarımla ilgili gerçek olmayan söylentiler yaymak hoşuma 
gidiyor. 

1 2 3 4 5 

27. İnternette başkalarıyla alay etmek kesinlikle hoş görülmemelidir. 1 2 3 4 5 

28. 
İnternette arkadaşlarıma hoşlanmayacakları kötü isim ya da lakap takmaya 
bayılıyorum. 

1 2 3 4 5 

29. 
Bir insanın yüzüne asla söyleyemeyeceğim şeyleri internette yazmaktan 
çekinmem. 

1 2 3 4 5 

30. 
İnternette başkasının adını kullanarak e-mail hesabı açmayı doğru 
bulmuyorum. 

1 2 3 4 5 

31. 
Cep telefonundan başkalarının fotoğraflarını izin almadan diğer kişilere 
göndermeyi sakıncalı buluyorum. 

1 2 3 4 5 

32. 
Habersiz çekilen görüntülerimin başka sitelerde yayınlanabileceğini düşünmek 
uykularımı kaçırıyor. 

1 2 3 4 5 

33. 
Sosyal medya şifrelerimin başkalarının eline geçebileceği ihtimali beni 
endişelendiriyor. 

1 2 3 4 5 

34. 
Başkalarının bilgilerimi kullanarak sosyal medya hesabı açmaları beni 
kızdırıyor. 

1 2 3 4 5 

35. Sosyal medyada hakkımda yazılan dedikodulardan rahatsızlık duyuyorum. 1 2 3 4 5 
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   B.   Siber Zorbalık (devamı) 
   1: Kesinlikle Katılmıyorum          2: Katılmıyorum                              3: Kısmen Katılıyorum  
   4: Katılıyorum                               5: Kesinlikle Katılıyorum 

36. 
Başkalarının bilgisayarımdaki bilgilere izinsiz ulaşabileceklerini düşünmek beni 
kaygılandırıyor. 

1 2 3 4 5 

37. 
Birinin flash diskini elime geçirirsem bilgilerini kopyalamaktan rahatsızlık 
duymam. 

1 2 3 4 5 

38. 
Arkadaşlarımın sosyal medya hesaplarının açık kaldığını görsem çevrimiçi 
arkadaşlarıyla onun yerine konuşmak beni çok eğlendirir. 

1 2 3 4 5 

39. Cinsiyeti farklı göstererek sosyal medya hesabı oluşturmak çok zevklidir. 1 2 3 4 5 

40. 
Sosyal medyada hakkımda yayılan iftiralar yüzünden okula konsantre olmakta 
zorluk çekerim. 

1 2 3 4 5 

41. Arkadaşlarımın sırlarımı internette yayınlamaları beni rahatsız ediyor. 1 2 3 4 5 

42. 
Arkadaşımın başkalarının hesabına girdiğini görsem ona engel olmaya 
çalışırım. 

1 2 3 4 5 

43. 
Arkadaşımın başkalarının resimlerini web’de izinsiz yayınladığını bilsem onu 
durdurmaya çalışırım. 

1 2 3 4 5 

44. 
Arkadaşlarımın e-posta hesaplarının açık kaldığını görsem bütün mesajlarını 
okumaktan çekinmem. 

1 2 3 4 5 

45. 
Farklı kimlik bilgileriyle sosyal medya hesabı açmayı kesinlikle doğru 
bulmuyorum. 

1 2 3 4 5 

46. 
Kendi sosyal medya adresimdeki fotoğraflarıma sahte bir hesapla yorum 
yazmanın normal bir davranış olduğunu düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

47. 
Bir yüzüne asla söyleyemeyeceğim şeyleri cep telefonunda söylemekten 
çekinmem. 

1 2 3 4 5 

48. 
Birinin açık unuttuğu sosyal medya hesabındaki bilgilerine (albüm, resim, profil 
vs.) gizlice bakmaktan kendimi alıkoyamam. 

1 2 3 4 5 

43. 
Arkadaşımın başkalarının resimlerini web’de izinsiz yayınladığını bilsem onu 
durdurmaya çalışırım. 

1 2 3 4 5 

44. 
Arkadaşlarımın e-posta hesaplarının açık kaldığını görsem bütün mesajlarını 
okumaktan çekinmem. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

 
C. Akran Zorbalığı 
 1: Hiçbir zaman                             2: Dönem boyunca 1 defa       3: Ayda 1 defa 
 4: Haftada en az 1 defa                 5: Hemen hemen her gün                              

         Bana yapıldı               Ben yaptım 

1. El-kol şakası yaparak rahatsız etme 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

2. Rahatsız etmek amacıyla sürekli olarak gıdıklama 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

3. Saç ve kulak çekme 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

4. Oturmak üzereyken altına rahatsız edici bir cisim koyma 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

5. Kuyrukta zorla sırasını alma, önüne geçme 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

6. 
Oyun oynarken sahayı ya da bir mekânı güç kullanarak 
terletmeye zorlama 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

7. Çimdik atma, ısırma 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

8. Kalem, toplu iğne vb. sivri cisimler ile saldırma 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

9. İtme, dürtme, kolunu bükme, çelme takma, yere düşürme 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

10. 
Zarar vermek ya da rahatsız etmek amacıyla üzerine bazı 
cisimler atma, fırlatma 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

11. Kasıtlı olarak omuz atma, dirsek vurma, çarpma 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

12. 
Saç ve ten rengi, diş yapısı, dış görünüşü, giysileri, beden yapısı 
ya da bedensel özrüyle alay etme 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

13. Aksanı, şivesi ya da konuşma tarzıyla alay etme 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
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C. Akran Zorbalığı (devamı) 
 1: Hiçbir zaman                             2: Dönem boyunca 1 defa       3: Ayda 1 defa 
 4: Haftada en az 1 defa                 5: Hemen hemen her gün                              

         Bana yapıldı               Ben yaptım 

14. 
Adı ya da soyadıyla dalga geçme, hoşa gitmeyen, küçük 
düşürücü isimler (lakap) takma 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

15. Anne, baba ya da ailesinin bazı özellikleriyle alay etme 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

16. Küfür etme, kaba ve çirkin sözler söyleme 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

17. 
Çeşitli nedenlerle sataşma, hakaret etme, küçük düşürme, 
utandırma, aşağılama, alay etme, incitme, kızdırma, ağlatma. 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

18. Tehdit etme 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

19. Oyuna ve çeşitli etkinliklere almama 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

20. Grup dışına iterek yalnızlığa terk etme 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

C. Akran Zorbalığı (devamı) 
 1: Hiçbir zaman                             2: Dönem boyunca 1 defa       3: Ayda 1 defa 
 4: Haftada en az 1 defa                 5: Hemen hemen her gün                              

         Bana yapıldı               Ben yaptım 

21. Görmezden gelme, yok sayma 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

22. Dışlamak amacıyla konuşmama, sorularına cevap vermeme 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

23. 
Diğer öğrencilerin de konuşmasını ve arkadaşlık yapmasını 
engelleme 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

24. 
Arkadaşlarını kendisine karşı kışkırtarak aralarının bozulmasına 
çalışma 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

25. Aleyhinde söylentiler çıkarma ve yayma 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

26. 
Yapmadığı şeylerle ilgili iftira ve asılsız söylentiler ile suçlanma ve 
zor duruma düşürülme 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

27. Hakkında çeşitli yerlere çirkin yazılar yazma 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

28. Yapmadığı şeylerle ilgili öğretmene şikâyet etme 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

29. Sırlarını başkalarına anlatarak zor duruma düşürme 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

30. Para ya da okul harçlığını zorla alma 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

31. Eşyalarını ya da yiyeceklerini zorla alma 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

32. Kantinden zorla bir şeyler ısmarlatma 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

33. Para ya da eşyalarını çalma 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

34. 
Kalem, kitap, defter vb eşyalarını kasıtlı olarak yırtma, kırma, 
atma, yakma 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

35. 
Defter ya da kitaplarını karalama ya da üzerlerine kötü şeyler 
yazma 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

36. Kasıtlı olarak elbiselerini yırtma, yırtmaya çalışma, kirletme 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

37. Baskıyla telefonuna kontör yükletme 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

38. Ödünç alınan para ya da eşyayı geri vermeme 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

39. Çanta ya da diğer eşyalarını izinsiz karıştırma 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
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C. Örgütsel (Okula) Yabancılaşma 
 1:Kesinlikle Katılmıyorum            2:Katılmıyorum                              3:Kısmen Katılıyorum 
 4:Katılıyorum                                 5:Kesinlikle Katılıyorum 

1. Her gün okula gelmek bana ağır geliyor. 1 2 3 4 5 

2. Sürekli okula gidip gelmekten sıkıldım. 1 2 3 4 5 

3. Okuldaki sorunlarla mücadele etme gücümü yitirdiğimi hissediyorum. 1 2 3 4 5 

4. Ders çalışma istek ve heyecanımı yitirdiğimi hissediyorum.  1 2 3 4 5 

5. Okulda kendimi tükenmiş ve yıpranmış  hissediyorum. 1 2 3 4 5 

6. Öğrenciliği sıkıcı buluyorum. 1 2 3 4 5 

7. Okuldaki derslere geç kalmak benim için önemli değildir.
 

1 2 3 4 5 

8. Okul eşyalarına (sıra, masa v.b.) yazı yazmaktan hoşlanırım. 1 2 3 4 5 

9. 
Yakalanmadığım sürece okuldaki kuralları çiğnemekte sakınca 
görmüyorum. 

1 2 3 4 5 

10. Ders anlatılırken başka şeylerle uğraşırım. 1 2 3 4 5 

11. Okulun kurallarına uymadığımda suçluluk duygusu yasarım.   1 2 3 4 5 

12. Disiplin cezası almanın benim için bir önemi yoktur.   1 2 3 4 5 

13. Okulda öğretilen bilgilerin ileride ne işe yarayacağını bilmiyorum.  1 2 3 4 5 

14. Okulda öğrendiğim şeylerin anlamsız olduğunu düşünüyorum.   1 2 3 4 5 

15. 
Okulda öğretilen bilgilerin, gerçek hayatla örtüşmediğini 
düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

16. Okulda, arkadaşlarımla kendimi güvende hissederim. 1 2 3 4 5 

17. Okul dışında bu okulla ilgili konuşmayı severim.   1 2 3 4 5 

18. Okul, hayatımda önemli bir yere sahiptir. 1 2 3 4 5 

19. Okul dışında da sınıf arkadaşlarımla görüşürüm. 1 2 3 4 5 

 
 

 D.Örgütsel Güven 
 1:Kesinlikle Katılmıyorum              2:Katılmıyorum                                  3:Kısmen Katılıyorum            
 4:Katılıyorum                                   5:Kesinlikle Katılıyorum 

1. Öğretmenlerimin bana verdiği sözleri tutacağına dair güvenirim.  1 2 3 4 5 

2. Öğretmenlerim işinde uzmandır. 1 2 3 4 5 

3. Öğretmenlerimin benim yaptığım işi kontrol edebilme bilgisi vardır.  1 2 3 4 5 

4. Öğretmenlerimin uygun kararlar alacağına güvenirim.  1 2 3 4 5 

5. Öğretmenlerim ekip ruhu yaratmayı ve onu geliştirmeyi bilir.  1 2 3 4 5 

6. Öğretmenlerim işini yaparken karşılaştığım sorunlara çözüm getirebilir.  1 2 3 4 5 

7. 
Bir hata yaptığımda öğretmenlerim İdarecilere karşı bana dayanak 
olacaktır.  

1 2 3 4 5 

8. 
Bana karşı kullanmayacağını bildiğim için sorunlarımı öğretmenlerim ile 
tartışabilirim.  

1 2 3 4 5 

9. 
Öğretmenlerim benim bulunmadığım ortamlarda ve başkalarının 
yanında beni eleştirmez.  

1 2 3 4 5 

10. Öğretmenlerim benim çalışmalarımı kendi çalışmaları gibi göstermez.  1 2 3 4 5 

11. Öğretmenlerim bana dürüst davranır.  1 2 3 4 5 

12. Öğretmenlerim benden bilgi saklamaz. 1 2 3 4 5 
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D.Örgütsel Güven (devamı) 
 1:Kesinlikle Katılmıyorum              2:Katılmıyorum                                  3:Kısmen Katılıyorum            
 4:Katılıyorum                                   5:Kesinlikle Katılıyorum 

13. Öğretmenlerim karar vereceği zaman kararı ile ilgili bana da bilgi verir.  1 2 3 4 5 

15. 
Öğretmenlerim benim bakış açımı anlamaya çalışırken oldukça 
samimidir.  

1 2 3 4 5 

16. 
Eğer öğretmenlerime problemlerimi anlatırsam bana iyi niyetli ve yapıcı 
yaklaşacağını bilirim. 

1 2 3 4 5 

17. Öğretmenlerim gelişimim ile ilgili beklentilerimi açıkça ifade eder. 1 2 3 4 5 

18. 
Ders çalışmamın kalitesi ile ilgili olarak üstümden sürekli geri bildirim 
alırım. 

1 2 3 4 5 

19. Kendisine ihtiyaç duyduğumda öğretmenlerim yardıma hazırdır. 1 2 3 4 5 

20. Öğretmenlerim ile aynı fikirde olmama özgürlüğüm vardır. 1 2 3 4 5 

21. Öğretmenlerim bizimle ilgili karar vereceği zaman fikrimizi alır. 1 2 3 4 5 

22. 
Öğretmenlerim beni sadece kurumun hedeflerine ulaşmak için bir araç 
olarak değil, bir insan olarak görür. 

1 2 3 4 5 

23. Okulumuzda insanlar duyulması hoş olmasa bile gerçekleri söylerler. 1 2 3 4 5 

24. İdarecilerimizin dürüst olduğunu düşünüyorum. 1 2 3 4 5 

25. 
Okulun geleceğini ilgilendiren doğru kararlar almak için İdarecilere 
güvenilebilir. 

1 2 3 4 5 

26. İdareciler, okulun gelecekteki projeleriyle ilgili bilgileri açıkça paylaşırlar. 1 2 3 4 5 

27. İdare, insan kaynakları politikalarını hakkaniyetle yerine getirir. 1 2 3 4 5 

28. İdare öğrencilerin tamamına güven duymaktadır. 1 2 3 4 5 

29. 
Ders saatleri ve ders programları bu okulda öğrencilere hem ders 
çalışabilmelerini hem de ailelerine zaman ayırabilme olanağı tanır. 

1 2 3 4 5 

30. 
Bu okuldaki proje uygulamaları öğrencilerinde fikirleri dikkate alarak 
oluşturulur. 

1 2 3 4 5 

31. Bu okuldaki iletişim kanalları her zaman açıktır. 1 2 3 4 5 

32. 
Okul projeleri ile ilgili öneri geliştirmeye ve düşüncelerimi belirtmekten 
çekinmeye gerek yoktur. 

1 2 3 4 5 

33. Bu okulda her şey açıklıkla yürür, gizli saklı uygulamalar yoktur. 1 2 3 4 5 

34. 
Biliyorum ki okulda herhangi bir zorlukla karşılaşsam arkadaşlarım bana 
yardımcı olur. 

1 2 3 4 5 

35. Bu okuldaki eğitim konularındaki ilişkilerim olumlu, keyifli ve uyumludur. 1 2 3 4 5 

36. 
Arkadaşlarım yapacaklarını söyledikleri şeyleri yapma konusunda 
güvenilirdirler. 

1 2 3 4 5 

37. Arkadaşlarımın sahip oldukları becerilere güvenirim. 1 2 3 4 5 

38. Arkadaşlarım genellikle birbirleri ile iş birliği yaparlar. 1 2 3 4 5 

39. Arkadaşlarım gerektiğinde birbirlerine akıl danışırlar. 1 2 3 4 5 

40. Arkadaşlarım ortak amaçlara ulaşmak için karşılık beklemeden yardımlaşırlar. 1 2 3 4 5 

41. 
Arkadaşlarım ihtiyaçları olduğunda diğer arkadaşlarından yardım istemeye 
çekinmezler. 

1 2 3 4 5 

42. Arkadaşlarım sahip oldukları eğitim ile ilgili bilgiyi paylaşmaktan çekinmezler. 1 2 3 4 5 

43. 
Arkadaşlarım ekibin amaçlarına ulaşması için gerekirse kendi menfaatlerini arka 
planda bırakırlar. 

1 2 3 4 5 
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