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ABSRACT 
 

 

Students of the secondary school of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) 

have been exposed to bullying. The aim of this research is to examine levels of bullying that 

these students were exposed to considering different variables, such as gender, grade level, 

nationality, school level, school type, and urban and rural schools. The study was conducted 

using the descriptive model. Population of the research was the students of Grades 6, 7, 8, 9, 

10, 11, and 12 of the public high schools of the General Secondary Education and of Grades 

9, 10, 11, and 12 of the Vocational Technical  schools of General Secondary Education. Six 

hundred and fifty students were selected as samples from these schools located at four 

districts in TRNC. 

In this research, in order to determine the level of bullying students were exposed to 

“Determination of Peer Bullying Scale Adolescent Form” developed by Ayas and Pişkin 

(2007) and also “Personal Information Form” developed by the researcher were used. The 

data in this research were analyzed using T-test, ANOVA, Kruskal Wallis, Whitney U and 

MANOVA of SPSS 13 program. 

 According to the findings of this research; male students were exposed to bullying 

more than female students and also they tended to bully more. In secondary school, students 

of Grade 6 were exposed to bullying in higher levels compared to students of Grade 8 while 

students of Grade 11 were more likely to bully compared to students of Grade 9. In the terms 

of student’s nationalities, students from Turkey were bullied more compared to students who 

were TRNC citizens. While secondary school students were bullied more compared to High 

School Students, no meaningful difference was detected at the levels of being bullied among 

these two groups. The comparison between school types showed that in contrast to Anatolian 

high school students, Science high school and Vocational high school students were exposed 

more to bullying. In terms of the school district—urban or rural-- no difference was detected 

at the levels of being a bully or being bullied for these schools’ students.  

       Findings that were related to different variables for being bullied and being a bully were 

as follows: Considering physical, verbal and sexual subscales of bullying, it was found that 

male students in contrast to female students were bullied more; and contrary to female 

students, male students bullied other students in terms of all subscales of bullying such as 

physical, verbal, exclusion, rumoring, damaging their belongings and sexual harassment. In 

secondary school, students of Grade 6 were exposed to bullying in higher levels compared to 

students of Grade 8. In terms of being the victim of bullying, physical bullying and damaging 

belongings made a meaningful difference among secondary school students, whereas in terms 

of being a bully, a meaningful difference was detected for different Grades of high school 

students. It was also found that students from Turkey were exposed to bullying more 

compared to students who were TRNC citizens in terms of making rumors and spreading, and 

excluding others. Regarding all subscales of bullying, it was found that secondary school 

students were bullied more compared to High school students. Contrary to Anatolian high 

schools, Science high school and Vocational high school students were found to be exposed 

more to rumor making and spreading, damaging belongings and sexual bullying.  Findings 

were discussed in literature review. 

 

Key words: Bullying in secondary school, Bully, Victim, Peer-to-peer Bullying 
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ÖZET 

 

 

 

       Araştırmanın genel amacı; KKTC’deki ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilerin 

zorba ve kurban olma düzeylerini bazı değişkenler (cinsiyet, sınıf düzeyi, uyruk, okul düzeyi, 

okul türü, kent ve kırsal bölge okulları) açısından incelemektir. Betimsel tarama modeli ile 

yapılanan çalışmanın araştırma grubunu, KKTC’nin dört ilçesine bağlı Genel Ortaöğretim (6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflar)  ve Mesleki Teknik Ortaöğretim Dairesine (9,  10, 11, 12. sınıflar ) 

bağlı okullarda öğrenim gören 650 öğrenci oluşturmaktadır.  

        Araştırmada öğrencilerin zorbalık yapma ve kurban olma düzeylerini belirlemek için 

Ayas ve Pişkin (2007) tarafından geliştirilen “Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen 

Formu” ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. 

Araştırmada veriler, t-Testi, ANOVA, Kruskal Wallis, Mann Whitney U ve MANOVA 

testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Tüm analizlerde SPSS 13 paket programı kullanılmıştır. 

 Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre; erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha 

fazla zorbalığa uğramakta ve zorbalık yapmaktadır. Ortaokul düzeyinde 6 sınıflar 8. sınıflara 

göre daha fazla zorbalığa uğrarken; lise düzeyinde ise 11. sınıf öğrencileri 9. sınıfa göre daha 

fazla zorbalık yapmaktadır. Öğrencilerin uyrukları açısından, TC uyruklu öğrenciler, KKTC 

uyruklu öğrencilere göre daha fazla zorbalığa uğramaktadır. Ortaokul öğrencileri lise 

öğrencilerinden daha fazla zorbalığa uğrarken; zorbalık yapma açısından anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Okul türleri arasında yapılan karşılaştırmada, Fen lisesi ve Meslek lisesi 

öğrencileri Anadolu lisesi öğrencilerine göre daha fazla zorbalığa uğramaktadırlar. Okulların 

kent ve kırsal bölgede bulunma durumuna göre öğrencilerin zorbalığa uğrama ve zorbalık 

yapma durumlarında herhangi bir fark bulunmamıştır. 

       Uğranan ve Yapılan Zorbalık türleri açısından farklılık bulgulanan değişkenler aşağıdaki 

gibidir: Erkek öğrenciler, fiziksel, sözel ve cinsel zorbalık alt boyutlarında kızlara göre daha 

fazla zorbalığa uğraken; yine erkek öğrenciler tüm alt boyutlarda (fiziksel, sözel, dışlama, 

söylenti çıkarma ve yayma, eşyalarına zarar verme ve cinsel zorbalık) kızlara göre daha fazla 

zorbalık yapmaktadırlar.Ortaokul sınıflarında zorbalığa uğrama boyutunda ölçeğin fiziksel, 

sözel, söylenti çıkarma ve yayma, eşyalarına zarar verme alt boyutlarında 6. sınıflar 8. 

sınıflara göre daha yüksek düzeyde zorbalığa uğramaktadırlar. Lise sınıflarında ise zorbalık 

yapma açısından fiziksel ve sözel alt boyutlarında 11. sınıflar 9. sınıflara gore daha fazla 

zorbalık yapmaktadırlar. TC uyruklu öğrenciler fiziksel, sözel, söylenti çıkarma ve yayma 

zorbalık türünde KKTC uyruklulara göre daha fazla zorbalığa uğramakta ve dışlanma zorbalık 

türünde daha fazla zorbalık yapmaktadırlar. Ortaokul öğrencileri lise öğrencilerine göre 

eşyalarına zarar verme alt boyutu dışında daha fazla zorbalığa uğramaktadırlar. Fen lisesi ve 

Meslek lisesi öğrencileri Anadolu lisesi öğrencilerine göre söylenti çıkarma ve yayma, 

eşyalarına zarar verme ile cinsel zorbalık alt boyutlarında daha fazla zorbalığa 

uğramaktadırlar. Bulgular literatür kısmında tartışılmıştır. 
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BÖLÜM I 
 

Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılıkları, sayıltıları ve 

tanımları yer almaktadır. 

 

GİRİŞ 

Toplumsal yaşamın vazgeçilmez parçası haline gelen şiddet ve zorbalık 

eylemleri gerek yetişkinler gerekse çocuklar arasında uzun yıllardır süregelen 

(Gökler, 2007) ve son yıllarda dünyanın gündeminde olan bir konu olarak göz önüne 

çıkmaktadır (Çetinkaya ve ark., 2009, s./153). Zorbalık kavramını tam olarak 

algılayabilmek için öncelikle saldırganlık, şiddet ve zorbalık kavramlarının ayırt 

edilmesi gerekmektedir (Ayas ve Pişkin, 2011). Budak’a (2003) göre saldırganlık, 

“öfke, düşmanlık, rekabet, engellenme, korku gibi durumlardan kaynaklanan ve 

karşımızdakine zarar vermeyi, durdurmayı, engel olmayı ya da kendini korumayı 

hedefleyen fiziksel, sözel veya sembolik her türlü davranıştır” (Akt., Taner Derman, 

2013,/s./882). MacDonald’a (1997) göre şiddet “karşıdaki bireyin fiziksel veya 

psikolojik olarak zarar görmesine neden olan davranışların tümü olarak 

tanımlanmaktadır” (Akt., Genç, 2007, s. 8). Köknel’e (2008) göre şiddet ile ilgili 

tanımlara bakıldığında, şiddetin yalnızca fiziksel olmadığı bireyi psikolojik olarak da 

etkilediği ve zarar verdiği belirtilmiştir (Akt., Kavşut,/2009). Şiddet içeren 

davranışlar, fiziksel olarak birine zarar vermek, tehditler savurmak, eşyalara bilerek 

zarar vermek, yangın çıkarmaya teşebbüs etmek sayılabilir (Ögel, Tarı ve Eke, 

2006). Saldırganlık ve şiddet kavramlarına bakıldığında, saldırganlık kavramının 

daha geniş kapsamlı olduğu ve şiddeti de içerdiği görülmektedir.           

Saldırganlık ve şiddet ile ilişkili olan bir diğer kavram ise zorbalıktır. 

Zorbalığı saldırganlık ve şiddetten ayıran birtakım ölçütler bulunmaktadır. Bir 

eylemin zorbalık olarak tanımlanabilmesi için Olweus’a (1999) göre üç ölçüt olması 

gerekmektedir: Bunlardan ilki yapılan eylemin “kasıtlı” olmasıdır. Diğer bir ifadeyle 

“fiziksel veya psikolojik olarak isteyerek yapılan eylemler” olmalıdır (Akt., Gökler, 

2007, s./2). Örneğin; bir çocuğun eli yaralanmışsa ve bu yüzden kantindeki bir 

arkadaşını itip sırasını almışsa bu zorbalık anlamına gelmemektedir. Çünkü bu 
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olayda kasıtlı olarak yapılmış bir eylem bulunmamaktadır. Olweus’a (1999) göre 

ikinci ölçüt, yapılan eylemin “süreklilik” özelliği göstermesidir (Akt., Gökler, 2007, 

s./2). Örneğin, sınıfta bir erkek çocuğunun bir kız arkadaşına dersteki konu ile 

bağlantılı olarak sadece bir kereliğine sözlü olarak “sınıfın en kısası” olarak takılması 

zorbalık anlamına gelmemektedir. Çünkü bu durumda erkek çocuğunun sürekli 

olarak arkadaşına takılma gibi bir durumu bulunmamaktadır. Olweus’a (1999) göre 

üçüncü ölçüt ise, yapılan eylemde “kişiler arasında güç dengesizliğinin” olmasıdır 

(Akt., Gökler, 2007, s./2). Örneğin, ayni sınıfa giden, boyları ve kiloları birbirine 

yakın olan, diğer fiziksel ve psikolojik (özgüven, vb) özellikleri birbirine benzer olan 

iki kişinin birbirine karşı koyarak yaptıkları eylemler zorbalık sayılmaz. Çünkü 

birinin diğerinden daha güçsüz olma durumu bulunmamaktadır. 

Çok eski bir olgu  olarak kabul edilen zorbalık ile ilgili en genel tanım 

Olweus tarafından yapılmıştır. Olweus’a (1993) göre zorbalık, “Bir ya da birden çok 

kişinin kendilerinden daha zayıf birilerine tekrarlı bir biçimde yaptıkları 

davranışlardır.” (Akt., Ayas ve Pişkin, 2011, s. 551). Zorbalık kavramı birçok kişi 

tarafından farklı şekillerde de tanımlanmıştır. Literatürde akran zorbalığıyla ilgili 

tanımlar yapanlar şöyle sıralanabilir; Hughes, (2005); Olweus, (2003); Rigby, 

(2002); Salmivalli, (1999); Storch ve Esposito, (2003); Woods ve Wolk, (2004);  

(Akt., Totan, 2008). 

Akran zorbalığı, yaş olarak daha büyük, fiziksel olarak daha güçlü kişilerin, 

kendilerinden güçsüz kişileri bilinçli bir şekilde zarar verilmesi ve eziyet edilmesidir. 

Akran zorbalığı, tekmek atma, yere düşürme, saç çekme, dedikodu yayma, arkadaş 

grubuna almama, ad takma şeklinde ortaya çıkabilmektedir (Pişkin, 2002, s. 4-6). 

Zorbalık konusu ile ilgili daha çok eğitim alanında, okullarda yapılmış olan 

çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmaların genel olarak akran zorbalığı adı 

altında ele alındığı görülmektedir. Akran zorbalığının görülme sıklığı ile ilgili 

(Çankaya, 2011; Kapcı, 2004; Pişkin, 2010; Totan, 2008;), akran zorbalığıyla ilgili 

yaş (Andreou, 2001; Craig, 1998; Hughes, 2005; Rigby ve Slee, 1991; Salmivalli, 

2002; Akt., Özdinçer Arslan, 2008), akran zorbalığıyla ilgili cinsiyet (Aslan ve Aşıcı, 

2011; Gültekin 2012; Kepenekçi ve Çınkır, 2003; Önder ve Sarı, 2012; Pekel-

Uludağlı ve Uçanok 2005) ve akran zorbalığıyla ilgili sınıf düzeyi (Rantanen, 
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Rimpela ve Kaltiala 2000; Akt., Totan, 2008) konu alanlarında çalışmalar 

yapılmıştır. 

 Akran zorbalığıyla ilgili yapılan çalışmalar arasında öğrencilerin 

karşılaştıkları zorbalık türleri de yer almaktadır. Çankaya (2011) çalışmasında, 

ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin karşılaştıkları zorbalık türlerinden en fazla 

sözel zorbalık, ikinci sırada ise fiziksel zorbalık olduğunu belirtmiştir. Kepenekçi ve 

Çınkır’ın (2003) çalışmasında ise lise öğrencilerinin %40’ının sözel, %30’unun 

fiziksel zorbalığa maruz kaldığı belirtilmiştir. Görüldüğü üzere yapılan çalışmalarda 

genel olarak sözel zorbalığa daha fazla maruz kalındığına ilişkin bulgulara 

ulaşılmıştır.  

Ayas ve Pişkin’in (2011) çalışmasında, kız öğrenciler erkek öğrencilere göre 

daha fazla fiziksel zorbalığa uğrarken; erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha 

fazla zorbalık yaptıkları bulunmuştur. Kepenekçi ve Çınkır’ın (2003) çalışmasında 

öğretmenlerin görüşlerine yer verilmiştir ve erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre 

daha fazla zorbalık eylemlerinde bulundukları belirtilmiştir. Akran zorbalığıyla ilgili 

okul türü ve yaş değişkenlerine ilişkin araştırma sonuçlarında; Özdinçer Arslan’ın 

(2008) çalışmasında, meslek lisesi öğrencilerinin zorba ve kurban olma durumları 

düz liselerdeki öğrencilere göre anlamlı olarak farklılık gösterdiği bulunmuştur. 

Meslek lisesi öğrencilerinin kurban oranları özel liselerdeki öğrencilere göre daha 

yüksek; zorba oranları daha düşük çıkmıştır. Ayas ve Pişkin (2011) tarafından 

yapılan çalışmada ise 9. ve 11. sınıflar arasında cinsel zorbalığa uğrama durumları 

dışında diğer zorbalık türleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 

 Akran zorbalığıyla ilgili uyruk değişkenine ilişkin araştırma sonuçlarında; 

Ergün’ün (2011) KKTC örneklemi üzerinde yaptığı çalışmasında, göçmen olan 

öğrencilerin KKTC uyruklu öğrencilere göre zorbalığa daha fazla maruz kaldıkları 

sonucuna varılmıştır. Harlow ve Roberts (2010) Afrika kökenli Amerikalı çocukların 

akran zorbalığına daha fazla maruz kaldıklarını belirtmişlerdir (Akt., Ergün, 2011). 

Bu durumda göçmen olan öğrencilerin mağdur olma durumlarının diğer öğrencilere 

göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

  Bu araştırmada, öğrencilerin zorba, kurban olma durumları ve zorbalık 

türlerine göre cinsiyet, sınıf düzeyi, uyruk, okul düzeyi, okul türü,  kent ve kırsal 

bölge okulları değişkenleri incelenmiştir. 
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1.1 Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, KKTC’de ortaöğretim okullarında okuyan 

öğrencilerin zorba ve kurban olma düzeylerini bazı değişkenler (cinsiyet, sınıf 

düzeyi, uyruk, okul düzeyi, okul türü, kent ve kırsal bölge okulları) açısından 

incelemektir. 

1.2 Araştırmanın Problemi 

Bu araştırmanın problemini, KKTC ortaöğretim okullarında akran 

zorbalığının bazı değişkenler açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 

aşağıdaki soruya cevap aranmıştır. 

1.2.1. KKTC ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilerin zorbalığa uğrama 

ve zorbalık yapma puanları cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine, uyruklarına, okul 

düzeylerine, okul türlerine, kent ve kırsal bölge okullarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir?  

1.3 Alt Problemler 

1.3.1. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği 

toplam puanları, cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?   

1.3.2. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği 

alt boyut puanları, cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?  

1.3.3. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği 

toplam puanları, sınıf düzeylerine (6, 7, 8 ve 9, 10, 11, 12) göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir?   

1.3.4. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği 

alt boyut puanları, sınıf düzeylerine (6, 7, 8 ve 9, 10, 11, 12)  göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?  

1.3.5. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği 

toplam puanları, uyruklarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?   
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1.3.6. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği 

alt boyut puanları, uyruklarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?  

1.3.7. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği 

toplam puanları, okul düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?   

1.3.8. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği 

alt boyut puanları, okul düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?  

1.3.9. Lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma  ölçeği toplam 

puanları, okul türlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?  

1.3.10. Lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği alt 

boyut puanları, okul türlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?  

1.3.11. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği 

toplam puanları, kent ve kırsal bölge okullarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte 

midir?  

1.3.12. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği 

alt boyut puanları, kent ve kırsal bölge okullarına göre anlamlı farklılık göstermekte 

midir?  

1.4 Araştırmanın Önemi 

Ergenlik dönemi boyunca, kişilerarası ilişkiler büyük önem kazanmakta 

(Çetin, ve ark., 2011) ve bu ilişkiler gençlerin sosyal ve psikolojik gelişiminde 

önemli yer tutmaktadır (Şahin ve ark., 2010). Akran zorbalığına maruz kalanların, 

genelde çevresindekilerle iletişim konsunda güçlükler yaşadıkları görülmektedir 

(Kılıç, 2009). Özellikle akran zorbalığına maruz kalma 11-16 yaşları arasında 

ergenlik döneminde yoğunlaştığı görülmektedir (Tura, 2008).  

KKTC’de de ergenlik döneminde olan öğrenciler açısından ortaöğretim 

okullarındaki akran zorbalığı alanında yapılan çalışmalarda, öğrencilerin zorba ve 

kurban olma durumları ve zorbalık türlerine göre; cinsiyetleri, uyrukları, sınıf 

düzeyleri ve okul düzeyleri değişkenleriyle ilgili sınırlı sayıda çalışma 
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bulunmaktadır. KKTC’de öğrencilerin zorba ve kurban olma durumları ve zorbalık 

türlerine göre; kent ve kırsal bölge okulları ile okul türlerine ilişkin herhangi bir 

çalışmaya rastlanılmamıştır. Ayrıca KKTC’de Pişkin ve Ayas (2007) tarafından 

geliştirilen “Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği- Ergen Formu” ile yapılan herhangi 

bir çalışmayla karşılaşılmamıştır. Bu araştırmanın sonucunda elde edilecek bulgular, 

okullarda okul psikolojik danışmanları tarafından yapılacak olan çalışmalar açısından 

kaynak olabilecektir.  

1.5 Araştırmanın Sayıltıları 

- Katılımcılar, Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği- Ergen Formuna içten ve 

dürüst cevap vermişlerdir. 

 1.6 Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma; 

- 2012-2013 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, 

- KKTC MEB bağlı dört merkezde (Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, 

Gazimağusa) ve merkezlere bağlı yerleşim yerlerindeki (Akdoğan, 

Değirmenlik, Karaoğlanoğlu)  ortaöğretim 6, 7, 8 ve  9, 10, 11, 12. 

sınıfları ile sınırlıdır. 

- Araştırma “Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği- Ergen Formu”ndaki 

sorular ile sınırlıdır. 

1.7 Tanımlar 

Ortaöğretim: İlköğretimden sonra en az altı yıl süreli eğitimin tümünü 

kapsar (http://www.ktos.org/bilgi-belge).  

Zorbalık: Bir insanın belirli bir süre boyunca sürekli tekrar eder biçimde 

birinin veya birilerinin isteyerek ve bilerek sözel, fiziksel veya psikolojik olarak 

olumsuz davranışlarına maruz kalmasıdır  (Boysan, Öğülmüş, ve Pişkin, 2011). 

Akran Zorbalığı: Bir veya birden çok öğrencinin, kendilerinden daha güçsüz 

öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve kurbanın 

kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türüdür (Pişkin, 2002). 

Zorba: Kendisinden fiziksel ya da psikolojik olarak zayıf olan akranlarına 

kasıtlı ve sürekli olarak rahatsızlık veren öğrenci ya da öğrenci gruplarıdır (Pişkin, 

2002).  

http://www.ktos.org/bilgi-belge
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Kurban: Kendilerinden daha güçlü öğrencilerin zorbaca söz ve eylemlerine 

uğrayan öğrenci ya da öğrenci gruplarıdır (Pişkin, 2002).  
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BÖLÜM II 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 Bu bölümde akran zorbalığıyla ilgili kuramsal çerçeve ile yurtdışında ve yurt 

içinde konuyla ilgili yapılmış araştırmalara yer verilmiştir. 

A- AKRAN ZORBALIĞI İLE İLGİLİ KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1 Kavram Olarak Zorbalık ve Akran Zorbalığı 

Zorba, “Gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış 

özgürlüğü tanımayan kimse ” ve zorbalık “Zorbaca davranışta bulunma, müstebitlik ” 

olarak tanımlanmaktadır (TDK, 1998, s. 549).  

Yapılan araştırmalara bağlı olarak akran zorbalığı tanımının eğitim 

literatüründe yer aldığı görülmektedir (Totan ve Yöndem, 2007). Zorbalıkla ilgili 

çalışmalar 1970’lerin sonlarında İsveç, Finlandiya, Norveç ve İskandinav ülkelerinde 

başlamıştır (Atik, 2009). Zorbalığa ilişkin ilk tanımlama 1973’te Heinemann 

tarafından yapılmıştır. Heinemann zorbalığı “birçok öğrencinin bir öğrenciye yaptığı 

saldırganca davranışlar” olarak tanımlamıştır (Totan, 2008, s. 17).  

Roland ve Muntle’ye (1989) göre zorbalık, genel olarak tanımlanması güç bir 

kavramdır ancak; bir kere anlaşıldığı zaman “tamam bu da zorbalıktır” 

denilebilmektedir. Zorbalık, sözel zorbalıktan, fiziksel zorbalığa ve ölüme kadar 

gidebilir (Akt., Dölek, 2007, s. 1).  

Olweus ile benzer yaklaşımları olan Rigby’e (2004) göre zorbalık, “kasıtlı bir 

şekilde yapılan, kişinin kendisini koruyamadığı, güç dengesizliğinin olduğu ve bu 

davranışların tekrarlandığı bir süreçtir” (Akt., Atik, 2009, s. 56). Rigby’e (2003) göre 

zorbalık sürekli yapılan bir eylemdir ve bu eylemler yapılırken taraflardan biri güçlü 

diğeri güçsüz durumdadır (Akt., Ergül, 2009, s. 5).  

Besag’a (1995) göre zorbalık, kişi veya kişilerin gönüllü yani yapılan 

eylemden keyif alabilmek için kendilerinden güçsüzlere rahatsızlık vermek amacıyla 

“fiziksel, psikolojik, sözel ya da sosyal olarak sürekli yapılan saldırılardır” (Akt., 

Çayırdağ, 2006, s. 2).  

Fried ve Fried’e göre (1996) zorbalık, “sürekli, kasıtlı ve güç dengesizliğinin 

olduğu durumlarda bir kişinin bir kişiye saldırmasıdır” (Akt., Genç, 2007, s. 12).  



  

 

 

- 9 - 

Smith ve Sharp (1994) zorbalığı, “gücün sistematik bir şekilde kötüye 

kullanımı” olarak tanımlamıştır (Akt., Ergül, 2011, s. 3). 

Dodge ve Coie (1987) zorbalığı, “kaynakları elde etmek için kişinin kasıtlı 

olarak saldırganlığı kullanmasıdır” şeklinde tanımlamıştır (Akt., Yaban, 2010, s. 1).  

Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde Pişkin (2002) zorbalığı, “bir 

veya birden çok öğrencinin, kendilerinden daha güçsüz olanı, kasıtlı ve sürekli olarak 

rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda 

olduğu bir saldırganlık türü” olarak tanımlamıştır. Güvenir (2004) zorbalıkla ile ilgili 

“bireyler arasında istismar, akran istismarı” olarak bahsetmektedir (Akt., Kavşut, 

2009, s. 15). 

Yapılan zorbalık eylemlerinin tanımlanmasında güçlük çekiliyorsa, adını 

şiddet veya saldırganlık alabilir. Zorbalığı ayırt edebilmenin yolu, yapılan eylemin 

süreklilik göstermesi, kişiler arasında güç dengesizliğinin olması ve en önemlisi 

kasıtlı, rahatsız edici amacıyla yapılmasıdır (Ayas ve Pişkin, 2011). Bu durumlar göz 

önüne alındığında zorbalık saldırganlıktan ayırt edilebilir. Kısaca zorbalığı ayırt 

edebilmenin en iyi yolu, zorblığın bireyleri incitmek amacıyla bilinçli olarak 

yapılmasıdır (Acar, 2009). 

Sullivan’a göre zorbalığı ayırt edebilmenin bazı ölçütleri bulunmaktadır: Kişi 

karşısındakinin kendinden daha güçsüz olduğunu hissettiği zaman yapılan eylemin 

kasıtlı olması, başlangıçtı kasıtlı olmamasına rağmen kurbanın rahatsız olduğunun 

fark edilmesi ve bu durumdan keyif almak için kurbana karşı yapılan davranışların 

artması, kurbanın psikolojik ve fiziksel olarak etkilenmesi olarak belirtmiştir (Akt., 

Acar, 2009). 

Pişkin’e (2002) göre, zorbalığın ayırt edilebilmesi için belirlenen ortak 

özellikler aşağıda özetlenmiştir: 

a) Zorbalık bilinçli olarak yapılan bir eylemdir. 

b)  Zorbalığın belirli bir süre tekrarlanma özelliği bulunmaktadır. 

c) Zorbalığa maruz kalanların kendini koruyamayacak ve savunamayacak 

durumda olması söz konusudur. 

d) Zorbalık yapanlar grup veya bireysel olarak eylemlerini 

gerçekleştirdikleri gibi zorbalığa maruz kalanlar da grup veya bireysel 

olarak zarar görebilmektedirler. 
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e) Zorbalık yapanlar, bu tür eylemlerden bir çıkar sağlama amacı güderler. 

f) Zorbalık yapanlar, kurbanların acı çekmelerinden haz duyarlar. 

Özetle zorbalık ile ilgili farklı tanımlar yapılmasına rağmen genel olarak bir 

eylemin zorbalık olarak adlandırılabilmesi için gereken ölçütler konusunda ortak 

görüşler bulunmaktadır.  

Zorbalığın bir türü olan “Akran Zorbalığı” kavramı uzun yıllardır var olan ve 

2000’li yıllardan itibaren de ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan bir kavramdır 

(Güner,  2009, s. 6). Akran zorbalığı, günümüzde düşük düzeyde şiddetin en yaygın 

biçimidir ve kontrol altına alınmadığı zaman kötü sonuçlar doğurmaktadır (Genç, 

2007).  

Akran zorbalığı ilk olarak Olweus (1978) tarafından günümüzde “bir 

çoğunluk tarafından yapılan” ve “psikolojik yıldırma” anlamına gelen “ mobbing” 

kavramıyla ifade edilmiştir (Akt., Tura, 2008, s. 9). Olweus (1993), “mobbing” 

teriminin zorbalığı tam karşılamadığı yönünde yapılan eleştirilerden sonra “bullying” 

terimini kullanmaya başlamıştır (Akt., İlhan-Alper, 2008, s. 11). Daha sonraları 

yapılan araştırmalarda zorbalık eylemlerinde grup olmanın yanında bireysel şiddet de 

eklenmiştir (İlhan-Alper, 2008).  

Olweus (1978) akran zorbalığının ilk tanımında sadece erkek çocuklarını ele 

almıştır. Daha sonra akran zorbalığını sadece erkek çocuklar açısından ele almanın 

yetersiz kaldığını, buna kız çocuklarını da ekleyerek tanımını şu şekilde yapmıştır: 

“Bir öğrenciye bir veya birden fazla öğrenci tarafından tekrarlanan bir biçimde 

olumsuz davranışların gösterilmesidir” (Kavşut, 2009, s. 14).  

Akran zorbalığı, “öğrencileri etkileyen kişisel, sosyal ve eğitsel problem 

olarak ifade edilmektedir”  (Arıman, 2007). Galloway (1994) akran zorbalığını, “bir 

öğrenci ya da öğrenci grubunun kasıtlı olarak bir başka öğrenci ya da öğrenci 

grubunda gerilime neden olması” şeklinde tanmlamıştır (Akt., Hilooğlu, 2009, s. 

16). 

Akran zorbalığıyla ilgili tanımlara bakıldığında, bazılarının “grup şiddeti” 

(Pikas, 1975), bazılarının “bireysel şiddeti” (Lowenstein, 1978) ön plana çıkardıkları, 

bir kesimin ise “fiziksel saldırılara” (Arora ve Thampson, 1987) odaklandıkları 

görülmektedir (Akt., Tura, 2008, s. 12). 
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Son yıllarda en yaygın kullanılan Olweus’un (2005) yılında yaptığı “Bir 

öğrenci bir veya birden fazla öğrencinin olumsuz hareketlerine tekrarlı olarak ve bir 

defadan fazla maruz kalıyorsa zorbalığa maruz kalmış veya kurban olmuştur.” 

tanımıdır (Akt., Kavşut, 2009, s. 15). 

2.2 Akran Zorbalığının Türleri 

Zorbalığın tanımlanması konusunda literatürde farklı görüşler bulunduğu gibi 

zorbalık türleriyle ilgili çok sayıda sınıflandırma bulunmaktadır.  

Olweus (1993) tarafından yapılan zorbalıkla ilgili en genel sınıflandırma 

dolaylı ve doğrudan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan zorbalık, “kurbana 

karşı açıkça yapılmakta ve zorbanın kim olduğu bilinmemektedir”. Dolaylı zorbalık, 

“kurbana karşı dolaylı yapılan ve genellikle kimin tarafından yapıldığı bilinmektedir” 

(Akt. Acar, 2009, s. 2). Olweus (1993) genel olarak fiziksel ve sözel zorbalığı 

doğrudan zorbalık olarak ayırmaktadır (Akt., Ergül, 2009, s. 6).  

Elliot’a (1997) göre, zorbalık türleri olan bedensel, sözel, duygusal, cinsel 

zorbalık aşağıda belirtilmiştir (Akt., Kepenekçi ve Çınkır, 2003, s. 239);  

Bedensel zorbalık: Yere düşürme, tokat atma, saç-kıyafet çekme, zarar verici 

aletlerle bedene zarar verme veya korkutma amaçlı kullanılan her tür fiziksel şiddet. 

Sözel: Hoşa gitmeyen lakap takma,  ailesinin işi, soyadı ve kendisinin ismi ile 

alay etme, söylenti yayma, yalan söyleyip dedikodu yapma veya yalan hikayeler 

uydurup etrafa yayma. 

Duygusal: Oyunlara almama, bir durum ile ilgili fikirlerini görmezden gelme, 

aşağılama. 

Cinsel: Eteğini kaldırma, cinsel içerikli laf atma, duvarlara cinsel içerikli 

sözler yazma. 

Sayılan bu zorbalık türleri okullarda farklı ortamlarda gerçekleştirilen 

eylemlerdir. Yapılan araştırmalara bağlı olarak kurbanların bu durumdan fiziksel, 

psikolojik ve duygusal anlamda özellikle son zamanlarda yapılan çalışmalarda 

akademik başarı alanında da zarar gördükleri ortaya çıkmaktadır (Acar, 2009). 

Öğrenciler arasında en yaygın kullanılan ve maruz kalınan zorbalık türleri sözel ve 

ilişkisel olduğu görülmektedir  (Atik, Özmen, ve Kemer, 2012). 

 Rigby’e (2002) göre zorbalık, “kötü ve kötü olmayan zorbalık” olarak ikiye 

ayırmaktadır. Kötü olmayan zorbalık, ilk yapılmaya başlandığında isteyerek zarar 
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verme amacı taşımamaktadır. Bu zorbalığı da “akılsız ve eğitimsel zorbalık” olarak 

ikiye ayırmaktadır. Akılsız zorbalık, “rahatsızlık verme amacı olmadan bilinçsizce 

yapılan”; eğitimsel zorbalık ise “kurbana iyilik yapma amacıyla yapılan ancak 

kurbana zarar veren” bir durum olarak belirtilmiştir. Kötü zorbalık, “kişinin keyfi 

olarak, rahatsızlık verme” amacıyla yaptığı eylemlerdir (Akt., Hilooğlu, 2009, s. 18). 

European Community European Social Fund’dan (2001) uyarlanarak yapılan 

çalışmada; 

Başkasına ait bir şeyi alma zorbalığı: Birisine ait değerli eşyalarını 

zorla almak. 

Saklama zorbalığı: Kitap, kalem cüzdanı, mont gibi eşyaların 

kaybolması. 

Irkçı zorbalık: Bireyin ten rengi, şivesi ile alay etme, ırkçı duvar 

yazıları yazma ya da hareketlerde bulunma. 

Davranış zorbalığı: El ve yüz hareketlerini kullanarak rahatsızlık 

verme, bazen birisine kötü bakmak için iki parmağını havaya 

kaldırmak. 

Bozucu zorbalık: Sınav kağıtlarını, ödevlerini veya kitaplarını 

karalamak olarak sınıflandırılmıştır (Akt., Kılıç, 2009, s. 20). 

 

Yapılan eylemin hangi türden yapıldığı önemlidir. Her türlü zorbalık çeşidi 

mağdurları farklı şekillerde etkileyip, zarar verebilir. Yapılan bir çalışmada, fiziksel 

ve sözel zorbalığa maruz kalanların okula daha az güven duydukları belirtilmiştir  

(Varjas, Henrıch ve Meyers, 2009).  

Diğer bir sınıflandırma Mynard ve Joseph tarafından yapılmıştır. Akran 

zorbalığını, “fiziksel, sözel, sosyal manipülasyon (dolaylı zorbalık) ve kişisel 

eşyalara zarar verme” olarak dört gruba ayırmışlardır (Akt., Tıpırdamaz Sipahi, 

2008, s. 9; Pekel, 2004). 

Akran zorbalığıyla ilgili son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle siber 

zorbalık ortaya çıkmıştır ve literatür incelendiğinde siber zorbalığın çok yaygın 

olduğu bilinmektedir  (Ayas ve Horzum, 2011). Akran zorbalığında olduğu gibi siber 

zorbalıkta da başkalarına zarar verme amaçlanmaktadır  (Sharma ve ark., 2010). 

İnternet birçok bilgi ve iletişimin geniş kullanımını sağlamaktadır  (Çelik, Atak, ve 

Ergüzen, 2012). Siber zorbalık internet yoluyla, cep telefonları ve sosyal paylaşım 

siteleri ile yapılmaktadır (Tıpardamaz Sipahi, 2008). Yapılan bir çalışmada, siber 

zorbalık yapan öğrencilerin “Bir arkadaşımın bilgisayarı çok virüslü olduğu için ona 

‘solucan’ derim. Başka bir arkadaşıma da ‘trojen’ diyorum” şeklindeki ifadeleri 
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belirtilmiştir (Peker ve Yaman, 2012, s. 824). Burada öğrencinin diğer akranlarına 

karşı sözel zorbalık davranışında bulunduğu görülmektedir. Bu konuyla ilgili yapılan 

araştırmada, öğrencilerin son bir ay içerisinde %14’ünün siber zorbalığa uğradıkları, 

%10’unun ise siber zorbalık yaptıkları ortaya çıkmıştır (Özdemir ve Akar, 2011). 

Okul zorbalığında kişi okuldan uzaklaştığında, kendini güvende hissettiği kişilerle 

birlikte olmasının da etkisiyle bu eylemlerden kurtulabilir ancak; siber zorbalıkta cep 

telefonunda veya internetten de mesajlar devam edebilir  (Çivildağ ve Cooper, 2013). 

Akran zorbalığının türleri ile ilgili Türkiye’de Pişkin ve Ayas tarafından 

farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. Pişkin ve Ayas (2011) tarafından yapılan 

çalışmada zorbalık türleri; fiziksel, sözel, dışlama, söylenti çıkarma ve yayma, 

eşyalara zarar verme ve cinsel zorbalık olarak ele alınmıştır. 

2.3 Akran Zorbalığının Nedenleri 

Akran zorbalığının nedenlerini öğrenebilmenin en iyi yolu öğrencilerle 

görüşme yapmak olabilir. Çünkü bazen zorbalığa uğrayanlar, kendilerine zorbalık 

yapan öğrenciler yanlarında olduğundan veya bu durumdan utandıklarından 

söylemeye çekinebilirler (Çayırdağ, 2006). Zorbaca davranışlarda bulunanlar ise 

ceza almaktan, ailelerinin öğrenmesinden çekinip zorbalık yaptıklarını 

söylemeyebilirler (İlhan-Alper, 2008). 

Hoover ve Oliver (1992) tarafından yapılan araştırmada, zorbalığa uğrama 

nedenleriyle ilgili olarak erkekler ve kızlar arasında bazı farklılıklar bulunmuştur. 

Erkeklerde, “bulunduğu ortama uyum sağlayamamak, fiziksel olarak güçsüz olmak 

ya da kendilerini güçsüz hissetmek, antisosyal olmak” gibi nedenler bulunurken; 

kızlarda, çirkin olmak, sık sık ağlamak, aşırı şişman olmak gibi nedenler 

bulunmaktadır (Akt. Çayırdağ, 2006, s. 19). 

Zorbalık nedenleri; bireysel, aileden, arkadaşlardan, çevreden yaşananlardan 

ortaya çıkabilmektedir (Güner, 2009; Çayırdağ, 2006). 

2.3.1 Bireysel Nedenler   

Araştırmalarda zorbalık yapan çocukların, fiziksel olarak daha güçlü, kilolu, 

arkadaş grupları arasında baskın olan öğrenciler olduğu belirtilmektedir. Bu çocuklar 

şiddeti, saldırganlığı bir çözüm yolu olarak görmektedirler (İlhan-Alper, 2008).  
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Koç’a (2007) göre, bazı çocuklar kendilerinden hoşlanmadığını belli etmek 

ve uyumlu olmadıklarını hissettikleri için zorbalık yapma davranışında bulunabilirler 

(Akt., Güner, 2009, s. 9). 

Zorbalığa maruz kalanların ise, kendilerini diğer arkaşdalarına göre fiziksel 

ve psikolojik anlamda güçsüz, dışlanmış hissetmeleri ve boyun eğici özellikleriyle bu 

tür davranışlara maruz kalmalarına sebep olabilmektedir (Genç, 2007). 

Zorbalığın nedenleriyle ilgili yapılan bir çalışmada, ilköğretim öğrencileri 

arasında kendini bedensel olarak zayıf ve güçsüz görmek, ailenin fakir olması en sık 

görülen nedenler arasında belirtilmiştir (Bilgin ve Kartal, 2012). 

2.3.2 Aileden Kaynaklanan Nedenler 

Aile ilişkileri her birey için hem kişilik özellikleri hem de sosyal davranışları 

açısından büyük önem taşımaktadır. Anne-baba tutumları ve kardeş ilişkileri, 

bireyleri davranışları konusunda etkilemektedir. Özellikle aile işlevleri çocuğun 

ileriki yaşamlarında gelişim ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabilir  (Gültekin 

Akduman, 2012). Aileden şiddet gören bireyler çok daha karmaşık ve kalıcı etkiler 

bırakacak travmalar yaşamaktadır  (Sarıbeyoğlu, 2007). 

Yapılan bir araştırmada, otoriter aileye sahip çocuklarda düşük özgüven, 

sosyalleşmede güçlük çekme gibi özellikler belirlenmiştir (Goodman ve Gurian, 

1999). Milevsky, Schlechter ve Netter (2006), tarafından 9 ve 11. sınıflarda okuyan  

ergenlerle yapılan çalışmada “izin verici anneye olan kıyasla açıklayıcı-otoriter anne 

tutumu altında yetişen ergenlerde öz-saygı ve hayattan tatmin olma durumu” daha 

yüksek seviyelerde çıkmıştır (Akt., Serin, Karakartal ve Ruso, 2012).   

Ebeveynlerin evde şiddeti çözüm yolu olarak alması ve çocuklara sürekli ceza 

vermeleri de zorbalık yapmaya neden olabilmektedir (Güner, 2009). Özellikle sosyal 

öğrenme kuramında da olduğu gibi çocuklar model alarak öğrenme yoluyla şiddeti 

tercih edebilirler (Çiftçi ve Sucuoğlu, 2009). 
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2.3.3 Çevreden Kaynaklanan Nedenler 

Toplum kavramı, farklı insan topluluklarından oluştuğundan “sömürülmeye 

elverişli” bir kavramdır. Toplumda yaşayan bireyler ya “toplum kavramını 

sömürmekten vazgeçerek kendini kurtaracak ya da başkalarının aynı kavramı 

kullanarak kendini sömürmesine razı olacaktır” (Çorakçı, 2011, s. 59). Kişiler içinde 

yaşadıkları çevreleri ile “dinamik” bir etkileşim halindedirler (Çelen, 1999, s./114). 

Çevresel nedenler üzerinde, kişinin yaşadığı ortam, ortamdaki arkadaş grupları, 

öğretmenler kısacası iletişime girdiği herkes etkili olmaktadır. Ergenlik döneminde 

olan kişiler için bir arkadaş grubuna sahip olmak, en değer verdikleri maddeler 

arasındadır (Kulaksızoğlu, 2006, s. 218). Arkadaş grupları arasında gece dışarıya 

çıkanlar ve arkadaşlarıyla vakit geçirenlerin zorba davranışlarda daha sık bulunduğu 

belirtilmiştir (İlhan-Alper, 2008).  

Çevresel nedenlerde, özellikle okul psikolojik danışmanlarının bu konuya 

gerekli ilgiyi göstermemeleri, medyada bu tür olaylara fazla yer verilmesi, 

öğrencilerin model alabileceği öğretmenlerin sınıf içerisindeki tutumları ve ailedeki 

bireylerin davranışları, öğrenciler arasında ayrım gözetmeleri hem zorba hem de 

kurban davranışlarına neden olmaktadır (Güner, 2009).  

Andershed, Kerr ve Stattin (2001) tarafından İsveç’te ergenlerle yapılan bir 

araştırmanın bulguları “ergenlerin okuldaki zorbalık davranışları ile sokaktaki şiddet 

davranışları” arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Akt., Totan ve Yöndem, 

2007, s. 29).  

Çevresel nedenler arasında teknoloji de sayılabilir. Çünkü siber zorbalık da 

internet, cep telefonları gibi araçlarla yapılmakta ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük 

olan öğrencilerin cep telefonlarıyla alay edilebilmektedir.  

Aile ilişkileri açısından Adler’e göre, bireylerin kaçıncı çocuk olduklarının 

büyük önemi bulunmaktadır  (Ergene, 2008, s.106). Birinci çocukken bir anda bütün 

ilgi yeni doğan ikinci çocuğa yönelirse, birinci çocuk ailenin ilgisini çekebilmek için 

saldırganlığa başvurabilir. Çevresel nedenler konusunda özellikle ebeveyn ve okul 

psikolojik danışmanlarının işbirliği içerisinde olmaları zorba ve kurban öğrenciler 

için önleyici olabilir.  
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Çevresel nedenlerde arkadaş grupları da etkili olabilmektedir. Yapılan bir 

çalışmada, zorbalığa karışmayanların zorba ve zorba-kurbanlara oranla okulu daha 

çok sevdikleri bulunmuştur  (Bayar ve Uçanok, 2012).  

2.4 Zorbalık Statüleri ve Özellikleri 

Zorbalık statüleri genel olarak zorba, kurban, zorba-kurban ve izleyiciler 

olarak ele alınmaktadır (Ertan,/2012). Bir eylemi zorbalık olarak tanmlayabilmek  

için zorbalık statüleri ve bu statülerin özelliklerini bilmek ve tanımak önemli olabilir. 

Yapılan bir araştırmaya göre, zorbalık statüleri kişilerin olaylara, durumlara bakış 

açılarını etkileyebilmektedir. Zorbalık statülerine göre, okul ve akran algısı 

değişebilmektedir  (Bayar ve Uçanok, 2012).  

2.4.1 Zorba Öğrencilerin Özellileri 

Olweus’a (1993) göre, zorbalık yapma davranışında bulunanlar, beden 

yapılarındaki güçlükler ile “saldırgan” davranışlar yansıtan kişilerdir. (Akt., Acar, 

2009, s./51). Bu tanımdan yola çıkarak zorba öğrenciler, empati becerileri olmayan 

ve kendinde bulduğu güç ile karşısındaki kişiyi düşünmeden rahatsızlık veren 

kişilerdir (Güner, 2009). 

Zorbalık çerçevesinde, zorbalar en aktif gruptur. Zorbalar, akranlarından 

yaşça büyük, fiziksel görünümleri, güçleri daha güçlü, çoğunlukla kavgayı başlatan, 

kurbanları denetiminde tutmaya çalışan özellikler taşımaktadırlar (Arslan, 2008). 

Koç’un (2007) lise öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmasında zorba öğrencilerin 

kişilik düzeylerinin en önemli açıklayıcısı olarak kendilerine güvenme düzeylerinin 

olduğu  görülmüştür.  

Olweus (1999) zorba kişilerin ayırt edilebilir özelliklerini belirtmiştir. Zorba 

kişiler; 

a) Karşısındakilerini düşünmezler ve göstermiş oldukları davranışlar 

açısından kendilerini sorumlu tutmazlar. 

b) “Şiddet ve saldırganlığa karşı olumlu tutumlar” içerisindedirler.  

c) Kurbanların canını acıtmak veya hoşlarına gitmeyen davranışlarda 

bulunmaktan keyif alırlar (Akt., Güner, 2009, s. 7).  

İlköğretim dönemindeki öğrencilerin zorbalık statüleriyle ilgili yapılan bir 

çalışmada, bireylerin “duygularını ve düşüncelerini” diğer akranlarını huzusuz etme 
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amaçlı, onlara odaklamasının zorbalık eğilimlerini artırdığı belirtilmiştir (Çalık ve 

ark., 2009).  

Pellegrini (1998) özellikle ergenlik döneminde zorbalık eylemlerinde 

bulunanlardan hoşlanılmasa da bu tip öğrencilerin okullarda popüler olduğunu 

belirtmektedir. Farmer ve Arkadaşları (2002) bazı araştırmacıların “popüler saldırgan 

ve popüler olmayan saldırgan” şeklinde ayrım yaptıklarını belirtmişlerdir (Akt., 

Gökler, 2009, s. 46). Genel olarak ergenlik döneminde popüler olan öğrenciler 

saldırganlığı araç olarak kullanmaktadırlar. Bu sebepten popüler gruplara dahil 

olabilmek için bazı öğrenciler de saldırganlığa başvurabilir (Çayırdağ, 2006). 

Zorbalar, “aktif ve pasif” olarak iki gruba ayrılmaktadır. Aktif zorbalar, 

doğrudan doğruya kurbana karşı yaptıkları davranışlardır. Pasif zorbalar ise, daha 

önce mağdur olan ve zorbalık yapanların davranışlarını gerçekleştirmeleri için 

kışkırtanlardır (Karataş ve Öztürk, 2009). 

Nation ve ark. (2008) tarafından yapılan çalışmada zorba konumunda olan 

öğrencilerin aileleri tarafından baskı altında oldukları, ceza yöntemlerine 

başvurulduğu belirtilmiştir. Bunun yanında ailede boşanma yaşanması veya birinin 

kaybı durumunda da ailedeki bireyler dafa fazla otoriter olabilir ve bu durum 

öğrencilerin davranışlarını olumsuz yönde etkilediği gibi yapılan zorbalık türünde de 

etkili olmaktadır (Akt., Demir, 2012, s. 42). 

2.4.2 Kurban Öğrencilerin Özellikleri 

APA’ya (2009) göre, zorba öğrencilerin dışında dikkate alınması gereken 

diğer bir grup ise kurban öğrencilerdir. Kurban öğrenciler, “nadiren değil sürekli 

olarak başına gelen kötü şeyler, saldırılar karşısında savunmasız olan kişidir” (Akt., 

Acar, 2009, s. 27). Tanıma dayalı olarak, kurban öğrenciler, kendilerine yapılan 

davranışlar karşısında güçsüz, savunmasız durumda olan ve bunları özellikle 

“sürekli” yaşayan kişilerdir (Bayraktar, 2006).  

Olweus’a (1978) göre, zorba öğrencilerin kendilerini eğlendirmek 

istediklerinde, bu duruma uygun olan, kendilerinden güçsüz kişileri yani kurbanları 

seçerler. Kurban öğrencileri “şamar oğlan” olarak belirtmiştir. Kurban öğrencileri 

“pasif ve provakatif” olarak ikiye ayırmıştır (Akt., Özdinçer Arslan, 2008, s. 28). 

Pasif kurbanlar; “sessiz, kendine güveni olmayan, kendini akranlarından daha 

aşağıda görenlerdir”. Provakatif kurbanlar ise “pasif kurbanların tersine, kızdıran, 
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karışındakini saldırganca davranmaya kışkırtan, kolay kızan kişilerdir” (Akt., 

Özdinçer Arslan, 2008, s. 28). Bir de gönüllü kurbanlar bulunmaktadır; sevilmek ve 

kendileriyle ilgilenilmelerini istediklerinden, yalandan ağlarlar, sınıfta yapmacık 

davranışlarda bulunurlar, kendilerine yapılan rahatsız edici davranışlara katlanırlar. 

Sahte mağdurlar ise, dikkat çekmek için ağlarlar, olmayan hikayeler uydurup şikayet 

ederler (Çayırdağ, 2006). 

Delfabro ve ark., (2006) tarafından kurban öğrenciler, akranlarına göre 

fiziksel olarak daha zayıf, karşı koymaktan korkan, özsaygı düzeyleri düşük, 

kendilerini algılama düzeyleri düşük olan kişiler olarak belirtilmiştir (Akt., Ayas ve 

Pişkin, 2011). 

Eke, Ögel ve Tarı’ya (2006) göre,  kurban öğrenciler, dışarıya çıkmayı değil 

evde ailesi ile oturmayı seven kişilerdir. Genellikle canları yandığında buna fazla 

dayanmazlar. Hawker ve Boulton (2000) tarafından kurban konumunda olan 

öğrencilerle ilgili yapılan çalışmada, toplumsal kaygı düzeylerinin zorbalık yapan 

öğrencilere göre yüksek düzeyde olduğu belirtilmiştir (Akt. Ergül, 2009, s. 9). 

Zorbalığa uğrayan öğrencilerin; okuldaki ders ile ilgili konulara karşı 

başarıları düşebilir. Ayrıca depresyon, yalnızlık hissi, baş ağrısı, kendini sağlıksız 

hissetme gibi etkileri olabilir (İlhan-Alper, 2008). Craig, Peters ve Konarski (1998) , 

Olweus (1993) ve Batsche ve Knoff’a (1994) göre, zorbalığa uğrayan öğrencilerin 

aile ilişkilerine bakıldığı zaman, aşırı koruyucu olmak, çocukların bağımlı kişilik 

özelliği geliştirmelerine, bu drurum ise birçok zaman kendilerini savunamamaya 

neden olabilmektedir (Akt., Bulgurcu, 2011, s. 35). 

2.4.3 Zorba/Kurban Öğrencilerin Özellikleri 

Zorba öğrencilerin yaklaşık yarısı ayni zamanda kurban olduklarını da 

belirtmektedirler. Bu gruba “saldırgan kurban” da denilmektedir. Araştırmalar zorba-

kurbanların zorbalık eylemlerinde hem aktif olduklarını hem de depresyon gibi 

belirtiler gösterdiklerini belirtmişlerdir (Bayraktar, 2006). 

Yıldırım’a (2003) göre, hem zorbalık yapan hem de zorbalığa uğrayan 

öğrencilerin genel özellikleri şöyle sıralanabilir:  

 a) Okulda arkadaşları tarafından fazla bilinmeyen ve istenilmeyen,  

 b) Kolayca kandırılabilen ve kolayca kandıran,  
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 c) Arkadaşları tarafından bir çok faaliyetten reddedilen,  

 d) Kendilerine saygıları düşük çocuklardır (Akt., Güner, 2009, s. 8). 

Uludağlı ve Uçanok (2005) çalışmalarında, “hem kurban hem zorba 

çocukların akranları tarafından daha fazla reddedildiklerini, okul başarılarının düşük 

olduğunu, daha yalnız olduklarını belirlemişlerdir” (Akt.,  Özdinçer Arslan 2008, s. 

31).   

2.4.4 İzleyici Olan Öğrencilerin Özellikleri 

İzleyicilerle ilgili yapılan çalışmalara rastlamak güçtür. Çünkü genel olarak 

zorba, kurban ve zorba-kurban türleri arasında en az dikkat çeken izleyiciler 

olmaktadır. Hazler’e (1996) göre, izleyici olan öğrenciler “güvenilir yollar izler ve 

kurban adına zorbalığı önleyici hiç bir şey yapmaz. Bu durum, izleyicilerin 

kendilerine olan saygılarının azalmasına ve bu tepkisizliklerinin diğer akranlarınca 

başarısızlık olarak algılanmasına yol açabilir (Akt., Gökler, 2007,  s. 57). 

İzleyicilerin olayları görüp de müdahalede bulunmamaları zorbalar tarafından 

zorba öğrencileri onaylıyormuş gibi algılanabilmektedir (Arslan, 2008). İzleyici 

konumunda olan öğrencilerin, yapılan yanlış davranışlar karşısında sessiz kalmaları 

hem sevilmemelerine hem de okula karşı olumsuz tutum geliştirmelerine neden 

olabilir (Özdinçer Arslan, 2008). 

2.5 Akran Zorbalığının Öğrencilerin Demografik Özellikleriyle İlişkisi 

2.5.1 Akran Zorbalığı-Cinsiyet İlişkisi 

Yapılan bir araştırmada erkek öğrencilerin kız öğrencilerine göre daha fazla 

zorba davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir (Şahin ve Sarı, 2010). Whitney ve 

Smith’e  (1993) göre, zorbalık olaylarının yüksek düzeyde rahatsız edici olduğu, bu 

olayların bir kısmını ise cinsiyetin etkilediği belirtilmiştir. Yapılan araştırmalarda 

genel olarak erkeklerin kızlardan daha fazla zorbalık davranışında bulunduğunu 

ortaya koysalar da bazı araştırmacılar cinsiyete ilişkin zorbalık türlerinin önemli 

etkisinin olduğunu vurgulamaktadırlar  (Yaban, 2010).  

Totan ve Yöndem’in (2008) çalışmalarında, kızlarda kurban oranının (% 14, 11), 

erkeklerde ise zorba/kurban oranının (%12,35) daha fazla olduğu bulunmuştur. Totan 

ve Kabakçı (2010) çalışmalarında, kız öğrencilerin zorbalığa katılmama oranlarının 
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(%62) erkeklere göre (%54,2) daha yüksek; buna karşılık erkeklerin zorbalığa 

katılma oranlarının (%45,8) kız öğrencilere göre (%38) daha yüksek saptanmıştır. 

 Marsh ve ark., (2004) tarafından yapılan çalışmada kızların erkeklere göre, 

yapılan zorbalık türlerinden daha az puan aldıkları görülmüştür. Bu çalışmada diğer 

araştırma bulgularının tersine “sosyal zorbalık ve kurban olma” erkeklerde daha 

yüksek çıkmıştır  (Akt., Kavşut, 2009, s. 34).  

Zorbalık türlerinden biri olan  siber zorbalık alanında da yapılan çalışmalarda 

cinsiyet ile ilişki bulunmuştur. Kızların dolaylı ve ilişkisel zorbalığa erkeklerden 

daha fazla başvurdukları sonucuna varılmıştır (Özbay, 2013, s. 20). 

 Ergün’ün (2011) KKTC örneklemi üzerinde yaptığı çalışmasında, zorbalığa 

maruz kaldığını belirten öğrencilerin yarısından fazlası birkaç ya da başlıca bir erkek 

tarafından, %15.3’ü başlıca bir kız tarafından, %13.8’i hem erkek hem kızlar 

tarafından ve %13.3’ü birkaç kız tarafından olduğunu bildirmiştir. Zorba/kurbanlar 

açısından ise kızların oranları erkeklerin oranlarından daha fazla olduğu bulunmuştur  

(Acar, 2009). 

2.5.2 Akran Zorbalığı- Sınıf Düzeyi İlişkisi 

Akran zorbalığı, anaokulu yıllarından itibaren görülebilmekte ve bazı çocuklar 

açısından zorbalık eylemleri içinde zorba veya kurban olarak yer alma, bu yaşlardan 

başlayarak çocukluk ve ergenlik yıllarında da devam ederek, kronik hale 

gelebilmektedir (Şirvanlı-Özen ve Aktan, 2010).  Seals ve Young’ın (2003) 

çalışmasında zorbalığın, nicel olarak ilkokul düzeyinde arttığı, ortaokul düzeyinde en 

üst düzeye çıktığı ve lisenin 11. ve 12. sınıflarında ise azalma eğilimine girdiği 

belirtilmiştir (Akt.,  Ayas ve Pişkin, 2011, s. 554).  

Viljoen, O’Neill ve Sidhu (2005) tarafından yapılan çalışmada, araştırmaya 

katılan 13-19 yaş aralığındaki ergenlerin %37’si kendilerini okul zorbası-kurbanlar 

olarak belirtirken, %32’sinin sadece okul zorbası, %8’nin sadece kurban veya akran 

zorbası olarak belirttikleri görülmüştür. Townsend, Flisher, Chikobvu, Lombard ve 

King (2008) liselerde yaptıkları çalışmada akran zorbalığı eylemlerinde sınıf 

düzeyinin etkili olduğunu ve zorbaların okuldan atılma risklerinin daha fazla 

olduğunu belirlemişlerdir (Akt., Aslan ve Aşıcı, 2011).  Zorbalığa uğrama yaşla 

birlikte azalırken, zorbalık yapma yaşla belirgin olarak değişmektedir  (Alikaşifoğlu, 

2011). 
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Carig (1998) yalnız “zorbalık türünde bir değişim olduğunu, ilişkisel ve sözel 

zorbalıkta artma olacağını belirtmişlerdir. Fiziksel zorbalık yaş arttıkça çevre 

tarafından yadırganacağı için azalma olduğunu ortaya koymuşlardır” (Akt., Özdinçer 

Arslan, 2008, s. 24). 

 Smith ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmanın sonucunda, küçük çocukların 

zorbalık eylemlerinde bulunurken, karşılarındaki kişilerin bundan rahatsız 

olduklarını veya güçsüz olduklarını hissetmemektedirler bu yüzden daha ileriki 

yaşlarda bunun zorbalık olduğunun farkında olmalarıyla bu eylemlerin azaldığını 

belirtmişlerdir. Bu da yaş ilerledikçe zorbalık eylemlerinde düşüş meydana geldiğini 

göstermektedir (Akt., Gültekin, 2006). 

 2.5.3  Akran Zorbalığı-Okul Türü İlişkisi      

Okullarda farklı ailelerden, kültürlerden gelen çocuklar bulunmaktadır. 

Okulların sahip oldukları özellikler zorbalık eylemlerinin farklı oranlarda 

yaşanmasına neden olmaktadır (Totan, 2008). Olweus’un (1993) çalışmasında 26 

okulun üçünde hemen hemen hiç zorbaca davranış belirtilmemişken, bir okulda 

öğrencilerin yarıya yakını zorbalığa maruz kaldıklarını belirtmişlerdir (Akt., Ayas ve 

Pişkin, 2011, s. 555). 

Totan’ın (2008) çalışmasında, üç lise türünde zorbalığa karışmayanların sayısı 

fazla (düz lise %77,7, meslek lisesi %85,3, özel lise 82,6) bulunmuştur. Meslek 

liselerindeki öğrenciler, düz liselerdeki öğrencilere göre hiçbir şeye karışmayanların 

oranı daha fazla, hem zorba hem kurban olanların daha düşük çıkmıştır. Meslek 

lisesindeki öğrenciler özel lisedeki öğrencilere göre kurban olanların oranı yüksek, 

zorba olanların oranı ise daha düşük çıkmıştır. Diğer sınıflamalar (düz lise ve özel 

lise) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Durmuş ve Gürcan’ın (2003) mezun 

olan öğrencilerle ilgili çalışmasında, genel liselerden mezun olanların %62.9’unun 

fiziksel zorbalık türünde yapılan zorbalık eylemlerine tanık olduklarını 

belirtmişlerdir. 

 2.5.4  Akran Zorbalığı- Öğrencilerin Uyruklarıyla İlişkisi 

Okullarda meydana gelen zorbalık olaylarında öğrencilerin uyrukları da 

önemli bir etkiye sahiptir. Harlow ve Roberts (2010) Afrika kökenli Amerikalı 

çocukların akran zorbalığına daha fazla maruz kaldıklarını, Mouttapa ve arkadaşları 
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(2004) ise Güney Kalifornia’da altıncı sınıflarda yaptıkları çalışmada, Latin etnik 

grubuna oranla Asyalı öğrencilerin daha sık kurban durumunda oldukları 

bulunmuştur (Akt., Ergün, 2011). Bu durumda göç etmiş ailelerin çocuklarında 

kurban olma sıklığının daha fazla olduğu görülmektedir.  

2.6 Akran Zorbalığıyla İlgili Müdahale Programları ve Öneriler 

 Genellikle zorbalık, şiddet ve saldırganlık eylemleri ortaya çıktıktan sonra 

müdahale etmeye yönelik strateji geliştirme eğilimi söz konusudur. Önleyici değil, 

iyileştirici veya kriz odaklı programlar bulunmaktadır (Korkut, 2007). Zorbalığın 

nedenleri tanımlanıp, problem alanına ilişkin en uygun eğitim programları 

uygulanırsa öğrenciler yaşamlarında daha sağlıklı ilişkiler geliştirebilecekler ve 

rahat, huzurlu olabileceklerdir  (Arslan ve Savaşer, 2009).  

Zorbalığın önlenebilmesi için; zorbalığı etkileyen değişkenleri (Atik ve 

Kemer, 2008), zorba çocukların özelliklerini bilmek önem taşımaktadır (Kepenekçi 

ve Çınkır, 2003). Bunların bilinebilmesi için sınıf öğretmenlerinin farkında olmaları 

ve okul psikolojik danışmanıyla birlikte hareket etmeleri önemlidir. Sınıf ortamında 

öğretmenlerin dikkat etmeleri gereken bazı davranış kuralları vardır. Etkin dinleme, 

empatik tutum, uygun iletişim dilini kullanma bu kurallar arasındadır (Arı ve Deniz, 

2006). Öğretmen öğrenciyi dinlerken, yüz ifadesine, kullandığı mimiklerine, 

konuşma tarzına, ifadesine, yargılayıcı tavırlar yerine bireyselciliğe önem verecek 

biçimde davranışlar sergilemeleri faydalı olacaktır. Okulda zorbalık olaylarını 

anlamak için, özellikle psiko-sosyal davranışları incelemek yararlı olmaktadır  

(Adams ve Conner, 2008). 

Zorbalığı önleme programlarıyla ilgili yapılan çalışmalar, “okul temelli 

bütüncül yaklaşım ile öğrenciyi merkeze alan akran destekli çalışmalar” olarak 

öztlenmiştir (Türkan, 2013, s. 51). Öğretmenler görevlerini yerine getirdikçe uygun 

müdahale programları hazırlanabilir. Ancak okullarda zorbalıkla ilgili eylemlerin 

sayısı günden güne atrmaktadır. Bu sebepten öğretmenler zorbalık eylemlerini takip 

etmekte zorluk çekmektedirler  (McCudden, 2001). Okulda akran zorbalığını 

önlemek için öğretmen, veli, okul yönetiminin işbirliği sağlanmalıdır (Ceylan ve 

Malkoç, 2010). Akran zorbalığını azaltmaya yönelik öğretmen ve yöneticilere 

öneriler aşağıda özetlenmiştir (Boysan, Öğülmüş, ve Pişkin, 2011): 
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a) Okula zarar verici tehlikeli araçlarla gelen öğrencilerin idareye 

bildirilmesi gerekir, idarenin de öncelikle rehber öğretmenine danışarak 

birlikte hareket etmelerine dikkat edilmelidir. 

b) Öğrencilerin sınıf içerisinde, teneffüslerde, koridorlarda, kantinlerde 

uymaları gereken kurallar uygun bir dille anlatılmalıdır. 

c) Şiddet gösteren öğrencilere karşı fazla iyimser olunmamalıdır. 

d) Okul ile ilgili tüm kurallar öğrencilerin de fikri alınarak yapılmalıdır. 

e) Kuralları suistimal etmeyen öğrencilere ödül verilebilir. 

f) Öğrencileri birbiriyle yarıştırmak yerine, birlikte yer alabilecekleri 

projeler verilebilir. 

g) Öğrenciler sürekli arkadaşlarını sınıf içerisinde şikayet ediyorsa, bu 

durumdan bıkmamalı ve ciddiye alınmalıdır. 

h) Öğrencileri tanımak için gerekli olanaklar tanınmalıdır. 

Öğretmenler ve yöneticiler zorbalık eylemlerinin yaygınlığını göze alarak, 

zorba ve kurbanların tutum, inançlarını tanımaları gerekmektedir (Pişkin, 2002). 

Bunun yanında öğretmenler, öğle yemeği veya aralarda öğrencileri sınıftaki gibi 

kontrol altında tutarlarsa zorbalık olaylarının önlenmesinde katkı sağlayabilir (Rivers 

ve Smith, 1994; s. 367). 

Müdahale programları yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. 

Bunlar aşağıda özetlenmiştir  (Eke, Ögel, ve Tarı, 2006): 

a) Akran zorbalığını önleme ve müdahale çalışmalarına mümkün olduğunca 

erken başlanmalıdır. 

b) Çocuklarda, derste veya okul içerisinde görülen yanlış davranışların 

nedenleri araştırılmalıdır. 

c) Çocuğun davranışlarını değerlendirirken içinde bulunduğu sosyal ortamı 

dikkate almak önemlidir (Çocuğun ailesi, kardeşleri, arkadaşları). 

d) Yapılacak olan müdahale çocuk ve ergenlere yeni pencereler açmayı 

sağlamalıdır. 

e) Okullarda, yönetimin düzenli kayıt tutması, olayları takip etme, 

öğrencilere akran desteği hakkında bilgiler verilmesi de önem 

taşımaktadır  (Smith ve ark., 2008).   
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Okullarda suç olaylarını önleyebilmek için son yıllarda okullara bir güvenlik 

kamerası takılmakta ve yöneticiler tarafından okulun farklı yerlerinde öğrencilerin 

davranışları izlenebilmektedir.  Fakat bu kouda farklı görüşler de bulunmaktadır; 

Amerikan Sivil Haklar Derneği gibi çeşitli karşıt gruplar, öğretmenlerin de özel 

hayatına müdahale olduğundan, izinsiz bir şekilde bu uygulamanın yanlış olduğunu 

vurgulamaktadırlar  (Akt., Genç, 2007, s. 28; Dyrli, 2003). Zorbalığın önlenmesi için 

akran ve farklı yaşlar arası dayanışma programları, işbirlikçi öğrenme, ev merkezli 

programlar gibi farklı programlar geliştirilmesi faydalı olacaktır  (Çayırdağ, 2006). 

Glover ve arkadaşları (2000) zorbalığa başarılı bir müdahale yapılabilmesi için hem 

öğrenci ve öğretmenlerde hem de toplumun genelinde gerçekleşecek tutum 

değişikliğinin gerekli olduğunu söylemektedir  (Dursun Balanuye ve Yeşilyaprak, 

2012).  

Zorbalığın önlenmesiyle ilgili en yaygın program “Olweus Zorbalığı Önleme 

Programı” dır. Program ilk olarak Norveç’te uygulanmıştır. Bu program ilk ve 

ortaöğretim düzeyindeki öğrencileri hedeflemekte ve programın yürütülmesi büyük 

oranda öğretmen ve yöneticilere düşmektedir (Gökler, 2009) 

 

B- AKRAN ZORBALIĞIYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Zorbalığın, farklı kişilik, okul türü, cinsiyet ve demografik faktörlerle ilişkili 

bir yapı olduğu belirtilmektedir (Çevik, Kartal, ve Öksüz, 2012) ve bu alanda 

çeşitli araştırmalar yapılmıştır  

2.7 YURT DIŞINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

Zorbalık eylemleri, ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir. Bu 

nedenle genel olarak ülkelerde yapılan araştırmaların sonuçlarına bakmakta yarar 

vardır. Son yıllarda akran zorbalığı konusundaki artış, konuya ilişkin akademik 

merakı da arttırmıştır  (Karatekin ve Özdemir, 2011). Dünya’da zorbalıkla ilgili 

çalışmaların sayısı hızla artış göstermektedir. Berger (2007) tarafından yapılan bir 

çalışmada 62 dergide zorbalıkla ilgili yayın sayılarının 1990’lı yıllarda 289 iken, 

2000-2004 yılları arasında 562’ye yükseldiği belirtilmektedir  (Akt, Öztürk ve 

Karataş, 2009). 

Akran zorbalığıyla ilgili yurt dışında yapılan araştırmalar şöyle özetlenebilir; 

Baldry ve Farrington (1999) 11-14 yaşlarındaki 238 çocuk ile yapılan çalışmada 
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öğrencilerin %29.4’ünün son üç ay içinde bazen ya da daha sık zorbalığa uğradığı, 

%25.2’sinin bazen ya da daha sık zorbalık yaptığı bildirilmiş, erkeklerde zorba oranı 

kızlara göre yüksek bulunmuştur (Akt., Tıpırdamaz-Sipahi, 2008, s. 18). Olweus’un 

(1989) “Norveç’te 80.000 ilk, orta ve lise öğrencisi üzerinde yaptığı bir araştırmada, 

öğrencilerin % 10’unun iki aylık bir sürede zorbaca davranışlara maruz kaldıkları, 

aynı örneklem grubunun % 7’sinin ise yine aynı süre içerisinde diğer öğrencilere 

zorbaca davrandıkları saptanmıştır” (Akt. İlhan-Alper, 2008, s. 34). Ülkeler bazında 

kurban ve zorba öğrenci oranlarıyla ilgili bir çalışmada, Kanada %21, İtalya %28,40, 

Yunanistan %15-30 kurban oranlarıyken,  Kanada %12, İtalya 15-20 (ilkokul), 

Yunanistan %6 zorba oranlarını oluşturmaktadır (Kepenekçi ve Çınkır, 2001). 

Kentleşmenin getirdiği bazı olumsuz özellikler bulunmaktadır. Bunlardan biri 

de şiddet eylemlerinde artış olmasıdır (Ankay, 1998, s. 184). Yunanistan’da yapılan 

bir çalışmada, 10-14 yaşlarındaki çocukların %8’inin fiziksel zorbalığa maruz 

kaldıkları bulunmuştur. Rigby (1997), Avustralya’da 25.000 öğrenci ile yaptığı 

araştırmada, her 7 öğrenciden birinin haftada en az bir kez zorbalığa uğradığını 

belirtmiştir. ABD’de öğrencilerin %30’unun zorbalıkla bir biçimde ilişkili olduğunu 

ve bunun da 5,7 milyon öğrenciye karşılık geldiği ortaya konulmuştur  (Akt., Yaman 

ve ark., 2010, s. 3). 

2.8. TÜRKİYE ve KKTC’DE YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

Türkiye’de akran zorbalığına yönelik yapılan çalışmalar günden güne 

artmaktadır. Yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: 

Yıldırım ‘ın (2012) yılında yapmış olduğu çalışmada Türkiye’de yapılan 

çalışmalar özetlenmiştir. Bu araştırmalardan bazıları şunlardır; öğrenciler arası 

zorbalık (Kepenekçi ve Çınkır, 2003); ilköğretim öğrencilerinin zorbalığa maruz 

kalma türünün ve sıklığının depresyon, kaygı ve benlik saygısıyla ilişkisi (Kapçı, 

2004); ilköğretim öğrencilerinde akran zorbalığının bazı değişkenler açısından 

incelenmesi (Gökler, 2007); anasınıfı öğretmenlerinin akran zorbalığı ile ilgili 

algıları (Şahin, Demirağ, Aykaç, 2009); Ankara’daki ilköğretim öğrencileri arasında 

akran zorbalığının incelenmesi (Pişkin, 2010); akran istismarı (Alikaşifoğlu, 2011). 

 Kapcı’nın (2004) yılındaki araştırmasında, sözel zorbalık türlerinden en fazla 

“isim takma, hareket ve küfür” olduğu bulunmuştur. En seyrek görülen zorbalık 

eylemi ise “tehdit etme” olarak bulunmuştur. Duygusal zorbalıkta, en seyrek görülen 
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davranış gruptan dışlama iken, en sık görülen davranış çocuğun bir “eşyasına zarar” 

verilmesidir. Cinsellik ise en seyrek görülen zorbalık türüdür. 

 Çankayı’nın (2011) çalışmasında, öğrencilerin fiziksel zorbalık türünden en 

fazla “arkadaşları tarafından itilme”, “tekme tokat atma”, “yumruk atma” olduğu 

bulunmuştur. Sözel zorbalık türünden en fazla “ isim takma, küfürlü sözler söyleme, 

tehdit etme” olduğu belirtilmiştir. Ayrıca fiziksel zorbalığa erkeklerin kızlardan daha 

fazla, sözel zorbalık türünde ise kızlarda daha sık yaşandığı ortaya konulmuştur.

 Yapılan bir başka çalışmada zorbalık tutumu açısından erkek öğrencilerin 

ortalamaları kız öğrencilerinden daha yüksek çıkmıştır  (Aypay ve Durmuş, 2008).  

 Erkekler akran zorbalığını hem doğrudan hem de dolaylı olarak anlamlı 

düzeyde daha  sık yapmaktadır. Erkeklerin fiziksel ve sözel zorbalık yapmaları da 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha sıktır (Tıpırdamaz Sipahi, 2008). 

 Zorbalığa maruz kalma sıklığı, süresi ve zorbalığın devam etme durumu ile 

ilgili, öğrenciler farklı yorumlar yapmışlardır. Örneğin, “Bu sene başında başladı. 

Çoğu zaman yaşıyorum. Yani normal geçen bir gün çok az. Oranı değişiyor, bazen 

birkaç saatlik bir şey oluyor. Bazen bütün günümü alıyor”.  “İki aydır, her gün 

yaşıyordum. Her ders, halen devam ediyor”.  “Dönemin başında her gün 

yaşıyordum” (Yaman ve ark.,  2010). 

 Yapılan diğer bir araştırmada katılımcıların %7’si zorba, %25,1’i kurban, 

%9,9’u zorba-kurban ve %58’i ise zorbalığa katılmayan olarak belirlenmiştir. Sınıf 

düzeyiyle ilgili, belirgin bir biçimde zorba olmanın en yüksek düzeyde 8. sınıfta 

(%9,9) olduğu ortaya konulmuştur. Kurban (%30,7) ve zorba-kurban olma 

boyutunda (%11,3) 7. sınıfa devam eden öğrenciler diğer sınıftaki öğrencilere oranla 

daha yüksek düzeyde zorbalığa katılırken; zorbalığa katılmama oranının ise en 

yüksek olduğu sınıf düzeyinin 6. sınıf olduğu (%63,4) belirlenmiştir  (Totan ve 

Kabakçı, 2010). 

 Fiziksel zorbalık türlerini sıklık bakımından “El-kol şakası yaparak ya da 

gıdıklayarak rahatsız etme”, “Saç ve kulak çekme, çimdik atma, ısırma” ve “Tekme, 

tokat ve yumruk atma” şeklinde sıralamıştır. Öğrencilerin kendi yaptıkları fiziksel 

zorbalık türlerinin hemen hemen bu sıra ile aynı olduğu söylenebilir  (Baba ve ark.,  

2012). 
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 Ayas ve Pişkin (2011) tarafından yapılan çalışmada, zorbalık eyleminin okul 

türüne göre; Özel Lise öğrencilerinin ölçeğin fiziksel zorbalık, sözel zorbalık ve 

söylenti yayma alt boyutlarında Anadolu Lisesi öğrencilerine göre anlamlı bir 

biçimde daha fazla zorbalık yaptıkları; Genel Lise öğrencilerinin ise söylenti yayma 

alt boyutunda Anadolu Lisesi öğrencilerinden anlamlı biçimde daha fazla zorbalık 

yaptıkları sonucuna varılmıştır.  

 2010 yılında yapılan niteliksel bir çalışmada, öğrencilerin fiziksel zorbalığa 

maruz kalmalarına ilişkin; “Bizim sınıfta biri var, ben ona hiçbir şey yapmadığım 

halde durmadan bana ikide bir vuruyor. Kendini güçlü zannedip canımızı acıtıyor.”, 

sözel zorbalığa ilişkin; “Laf atma oluyor. Kızlardan biri oradan bana kötü bir söz 

söyledi, benim hiç hoşuma gitmedi. Sonra çıkışta görüşürüz dedi”, cinsel zorbalığa 

ilişkin; “Hadi edelim bunu diyor, tecavüz edecekmiş bana, ondan sonra ben de 

canımı zor kurtarıyorum.” öğrenci ifadeleri belirtilmiştir  (Yaman ve ark., 2010).  

KKTC’de yapılan araştırmalara bakıldığı zaman; sanal zorbalık alanında 

yapılan bir çalışmada kızların erkeklerden daha fazla zorbalığa maruz kaldığı ve 

zorbalık yaptığı belirtilmiştir (Ertaş, 2012). Yine sanal zorbalıkla ilgili, üniversite 

öğrencilerinin siber zorbalığa maruz kalma ve siber zorbalık yapma davranışları 

incelenmiştir (Aldağ, 2011). İlköğretim öğrencilerinin zorbalık türleri ve oranlarının 

incelendiği çalışmada; kızlar daha çok sözel zorbalığa maruz kalırken; erkeklerin 

bedensel zorbalığa daha fazla maruz kaldıkları  bulunmuştur (Mutluoğlu, 2007). 

Ergün (2011) tarafından yapılan çalışmada, akran zorbalığının çeşitlerine 

bakıldığında sıklıkla sözel ve ilişkisel zorbalığa maruz kalındığı belirtilmiştir. Sınıf 

düzeyleri açısından ise 6. sınıfların 7. ve 8. sınıflara göre daha sıklıkla zorbalığa 

maruz kaldıkları bulunmuştur. 
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BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

 Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni ve örneklemi, verilerin toplanması 

ve verilerin analizine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

3.1 Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Betimsel yöntem; 

“hali hazırda var olanların, ne olduğunun betimlenip açıklanarak ortaya konulması 

olarak ele alınabilir” (Alacapınar ve Sönmez, 2011, s. 46). Araştırmanın bağımsız 

değişkenlerini, cinsiyet, uyruk, sınıf düzeyi, okul düzeyi, okul türü, kentsel ve kırsal 

bölge okullarında bulunan okullar oluşturmaktadır. Araştırmanın bağımlı 

değişkenlerini ise zorbalık yapma ve kurban olma oluşturmaktadır. 

3.2 Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, 2012-2013 öğretim yılında KKTC MEB’e bağlı 

ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 2012-2013 öğretim 

yılında KKTC MEB tarafından alınan bilgiler doğrultusunda; Genel Ortaöğretim 

Dairesi’ne bağlı 32 ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda, 18 800 

ortaokul ve lise öğrencisi bulunmaktadır.  

Araştırmada örneklemi belirlemek için tabakalı orantılı ayırma yöntemi 

kullanılmıştır. Tabakalı örnekleme “evrendeki belli niteliklere göre tabakalara ayırıp 

onlardan hesaplanan sayıda bireyleri seçip almaya  denir ve tabakalardaki bireylerin 

o tabakayı temsil etmesine dikkat edilmelidir” (Alacapınar ve Sönmez, 2011, s. 96). 

Araştırmada %99 güven aralığı ve %5 hata payı öngörülerek 2012-2013 öğretim 

yılında 18 800 olan ortaöğretim öğrencileri arasından alınacak örneklem büyüklüğü 

650 olarak hesaplanmıştır. Tabakalı orantılı ayırma yöntemine göre; her bir 

değişkenin (cinsiyet, uyruk, sınıf düzeyi, okul türü, okul düzeyi, kent ve kırsal bölge 

okulları) eleman sayısı anakütle çerçevesi içinde toplam arasındaki oran bulunur yani 

her bir değişkenin eleman sayısı toplam anakütleye bölünür ve yüzdeler elde edilir. 
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Her bir değişken için elde edilen yüzdeler, hesaplanan örneklem büyüklüğü olan 

650’ye göre orantıları alınarak yapılmıştır. 

Bu doğrultuda, araştırmanın örneklemini, 2012-2013 bahar döneminde 

KKTC’nin Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerine bağlı Genel 

Ortaöğretim (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflar)  ve Mesleki Teknik Ortaöğretim 

Dairesine (9,  10, 11, 12. sınıflar ) bağlı okullarda öğrenim gören 650 öğrenci 

oluşturmaktadır.  

Tablo 1. Örneklemin cinsiyet, okul düzeyi ile kentsel ve kırsal bölge okullarına göre 

dağılımı. 

Cinsiyet  N % Okul 

Düzeyi 

N % Kent ve Kırsal N % 

Kız                                 321 49.4 Ortaokul 313 48.2 Kırsal  488 75.16 

Erkek                             329 50.6 Lise  337 51.8 Kentsel  162 24.84 

Toplam 650 100  650 100  650 100 

 

 Tablo 1’de belirtildiği gibi, örneklem 321 (%49) kız, 329 (%506) erkek 

olmak üzere toplam 650 kişiden oluşmaktadır. Örneklemin %48’i ortaokul, %51’i 

lise ve %75.16’sı kentsel ve %24.99’u kırsal bölge okullarındaki öğrencilerden 

oluşmaktadır. 
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Tablo 2: Örneklemin sınıf düzeyine göre dağılımı 

Sınıf düzeyi N % 

6. sınıf 103 15.8 

7. sınıf 112 17.2 

8. sınıf 98 15.1 

9. sınıf 104 16.0 

10. sınıf 79 12.2 

11. sınıf 81 12.5 

12. sınıf 73 11.2 

Toplam 650 100 

 

Tablo 2’de belirtildiği gibi,  araştırmaya katılan öğrencilerin,  %15.8’i 6. 

sınıf, %17.2’si 7. sınıf, %15.1’i 8. sınıf, %16.0’ı 9. sınıf, %12.2’si 10. sınıf, %12.5’i 

11. sınıf, %11.2’si 12. sınıflardan oluşmaktadır.  

Tablo 3: Örneklemin okul türlerine göre dağılımı 

Okul türü N % 

Kolej  51 15.1 

Fen Lisesi 15 4.5 

Anadolu Lisesi 27 8.0 

Meslek  Lisesi 136 40.4 

Genel Lise 108 32.0 
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Tablo 3’te belirtildiği gibi, araştırmaya katılan öğrencilerin, %15.1’i Kolej, 

%4.5’i Fen Lisesi, %8.0’ı Anadolu Lisesi, %32.0’ı Genel Lise, %40.4’ünü ise 

Meslek liseleri oluşturmaktadır. 

Tablo 4. Örneklemin uyruklarına göre dağılımı. 

Uyruk N % 

KKTC 369 56.8 

TC 158 24.3 

KKTC/TC 113 17.4 

Diğer 10 1.5 

Toplam 650 100 

 

Tablo 4’te belirtildiği gibi, araştırma katılımcılarının % 56.8’i KKTC, 

%24.3’ü TC, %17.4’ü KKTC/TC, %1.5’i ise Diğer’den oluşmaktadır. 

3.3 Veri Toplama Araçları 

 Bu bölümde araştırma verilerinin toplanmasında kullanılan ölçeklere yer 

verilmiştir. 

 3.3.1 Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formu 

 Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen formu Pişkin ve Ayas (2007) 

tarafından geliştirilmiştir. Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formu biri “zorba 

ölçeği” diğeri “kurban ölçeği” olarak adlandırılan ve aynı maddelerin farklı biçimde 

sorulmasından oluşan paralel iki ölçekten oluşmaktadır. Ölçekte 53 madde 

bulunmaktadır. Öğrencilerin zorba ölçeğinde yer alan söz ve eylemleri ne sıklıkla 

yaptıklarını, kurban ölçeğinde ise bu söz ve eylemlere ne sıklıkla uğradıklarını 

işaretlemeleri beklenmektedir (Pişkin ve Ayas, 2011). Ölçekte; Fiziksel, Sözel, 
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Dışlama, Söylenti Çıkarma ve Yayma, Eşyalarına Zarar Verme, Cinsel zorbalık 

olmak üzere toplam altı alt boyut bulunmaktadır. Fiziksel zorbalık, 1-14; sözel 

zorbalık, 15-22; dışlama, 23-28; söylenti çıkarma ve yayma, 29-33; eşyalarına zarar 

verme, 34-43, cinsel zorbalık, 44-53 maddelerinden oluşmaktadır. Ölçeğin 

puanlamasına ilişkin; hiçbir zaman (0), dönem boyunca bir defa (1), ayda bir defa 

(2), haftada en az bir defa (3), hemen hemen her gün (4) şeklinde yapılmıştır. Pişkin 

ve Ayas (2007) tarafından ölçeğe ilişkin yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışması 

aşağıda özetlenmiştir: 

 Kurban ve zorba ölçeğinin geçerlik çalışması için önce uzman görüşüne 

başvurulmuş ve ardından doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır (Ayrıntılı bilgi için 

bkz. Ayas ve Pişkin, 2011). 

 Kurban ölçeğinin Cronbach α iç tutarlık güvenirlik katsayısı Toplam 

Mağduriyet Ölçeği için 0.93, Zorba ölçeğinin Cronbach α iç tutarlılık güvenirlik 

katsayısı Toplam Mağduriyet Ölçeği için 0.92 bulunmuştur. Alt ölçeklere ilişkin 

yapılan güvenirlik çalışması aşağıda özetlenmiştir: 

Kurban ölçeğinin Cronbach α iç tutarlılık güvenirlik katsayısı, “Fiziksel 

Mağduriyet” alt ölçeği için 0.82, “Sözel Mağduriyet” alt ölçeği için 0.75, “Dışlanma” 

alt ölçeği için 0.77, “Söylentiye Uğrama” alt ölçeği için 0.75, “Eşyalarının Zarar 

Görmesi” alt ölçeği için 0.80 ve “Cinsel Mağduriyet” alt ölçeği için ise 0.88 olarak 

hesaplanmıştır.  

Zorba ölçeğinin Cronbach α iç tutarlılık güvenirlik katsayısı “Fiziksel 

Zorbalık” alt ölçeği için 0.83, “Sözel Zorbalık” alt ölçeği için 0.74, “Dışlama” alt 

ölçeği için 0.75, “Söylenti Çıkarma” alt ölçeği için 0.66, “Eşyalara Zarar Verme” alt 

ölçeği için 0.79 ve “Cinsel Zorbalık” alt ölçeği için ise 0.88 olarak hesaplanmıştır. 

 Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen formunun KKTC’deki güvenirlik 

çalışması araştırmacı tarafından 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminde 85 kişiye 

uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada, Kurban ölçeğinin Cronbach α iç 

tutarlık güvenirlik katsayısı Toplam Mağduiyet Ölçeği  için 0.92, Zorba ölçeğinin 

Cronbach α iç tutarlılık güvenirlik katsayısı Toplam Zorbalık Ölçeği için 0.92 

bulunmuştur. Alt ölçeklere ilişkin güvenirlik çalışması aşağıda özetlenmiştir: 
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Kurban ölçeğinin Cronbach α iç tutarlık güvenirlik katsayısı “Fiziksel 

Mağduriyet” alt ölçeği için 0.79, “Sözel Mağduriyet” alt ölçeği için 0.76, “Dışlanma” 

alt ölçeği için 0.76, “Söylentiye Uğrama” alt ölçeği için 0.72, “Eşyalarının Zarar 

Görmesi” alt ölçeği için 0.79 ve “Cinsel Mağduriyet” alt ölçeği için ise 0.71 olarak 

hesaplanmıştır. 

Zorba ölçeğinin Cronbach α iç tutarlılık güvenirlik katsayısı “Fiziksel 

Zorbalık” alt ölçeği için 0.89, “Sözel Zorbalık” alt ölçeği için 0.80, “Dışlama” alt 

ölçeği için 0.72, “Söylenti Çıkarma” alt ölçeği için 0.78, “Eşyalara Zarar Verme” alt 

ölçeği için 0.79 ve “Cinsel Zorbalık” alt ölçeği için ise 0.80 olarak hesaplanmıştır. 

3.3.2 Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel Bilgi Formu araştırmaya katılan öğrencilerin araştırma problemleri 

açısından önem taşıyan sosyo-demografik özelliklerini saptayabilmek amacıyla 

araştırmacı tarafından geliştirilmiştir (Bkz. Ek 1). Kişisel bilgi formunda, araştırmaya 

katılan öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi, uyruk, okul düzeyi, okul türü, kent ve 

kırsal bölge okullarına yönelik sorular yer almaktadır. 

3.4 Verilerin Toplanması 

Veri toplama uygulamaları 2012-2013 öğretim yılında bahar döneminde 

gerçekleştirilmiştir. Verilerin uygulanması için KKTC Milli Eğitim Bakanlığından 

izin alınmıştır. Uyulama yapılacak okulların müdürlerden önceden randevu 

alınmıştır. Verilerin toplanması, okullarda bir ders saati içerisinde okul psikolojik 

danışmanı gözetmenliğinde, öğrencilere ölçekler dağıtılarak nasıl doldurulacağı 

araştırmacı tarafından anlatılmıştır. Öğrencilere ölçeği doldururken içten olmalarıyla 

sağlayacakları katkı anlatılmıştır. 

3.5 Verilerin Analizi 

Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 13 paket programı kullanılarak 

bilgisayarda yapılmıştır. Araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin zorbalık yapma ve 

kurban olma ölçeği toplam puanlarının cinsiyetlerine, okul düzeylerine ve kentsel-

kırsal bölge okullarına göre analizleri, ortalamalar arasındaki farkı ortaya koymak 

için t-Testi; uyruklarına ve okul türlerine göre analizleri normallik varsayımının 

karşılanmaması nedeniyle Kruskal Wallis testi; sınıf düzeylerine göre analizleri 

ikiden fazla değişkenli olduklarından tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile 

yapılmıştır.  
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Öğrencilerin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanlarının 

cinsiyetleri, okul düzeyleri, sınıf düzeyleri, kentsel-kırsal bölge okullarına göre 

analizleri MANOVA; uyruklarına ve okul türlerine göre analizleri ise normallik 

varsayımının karşılanmaması nedeniyle Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.   
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BÖLÜM IV 

BULGULAR 

 Bu bölümde, uygulanan istatistiksel analizler sonucunda elde edilen 

bulguların açıklamaları araştırmanın alt amaçlarının sırasına göre verilmiştir. 

1. Alt Problem: Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık 

yapma ölçeği toplam puanları cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte 

midir?   

Araştırmanın birinci alt problemi olan “Ortaöğretim öğrencilerin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği toplam puanları cinsiyetlerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? ” sorusunu yanıtlamak amacıyla t-Testi yapılarak 

bulgular aşağıda verilmiştir. Burdan hareketle sırasıyle, ölçeğin zorbalığa uğrama 

ardından da zorbalık yapma bulguları verilmiştir. 

Tablo 4.1’de Ortaöğretim öğrencilerin zorbalığa uğrama ölçeği toplam puanlarının 

cinsiyetlerine göre t-Testi sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.1.  Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği toplam puanlarının 

cinsiyetlerine göre t-Testi sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N  

_ 

X 

 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

P 

Kız 321 1.52 0.50 627 2.80 .005 

Erkek 329 1.65 0.61    

p<,005 

Tablo 4.1’de belirtidiği gibi, öğrencilerin zorbalığa uğrama düzeyleri 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir, t(627)=2.80,  p<.005. Erkek 

öğrencilerin zorbalığa uğrama düzeyleri (X=1.65), kız öğrencilere (X=1.52) göre 

daha yüksektir.  

Birnci alt probleme bağlı ölçeğin zorbalık yapma bulguları aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 4.2’de Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği toplam puanlarının 

cinsiyetlerine göre t-Testi sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.2.  Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği toplam puanlarının 

cinsiyetlerine göre t-Testi sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N  

_ 

X 

 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

P 

Kız 321 1.25 0.32 641 6.45 .000 

Erkek 329 1.49 0.58    

p<,005 

Tablo 4.2’de belirtildiği gibi, öğrencilerin zorbalık yapma düzeyleri cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir, t(641)=6.45,  p<.005. Erkek öğrencilerin 

zorbalık yapma düzeyleri (X=1.49), kız öğrencilere (X=1.25) göre daha yüksektir.  

2. Alt problem:  Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma 

ölceği alt boyut puanları cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Araştırmanın ikinci alt problemi olan “Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölceği alt boyut puanları cinsiyetlerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?” sorusunu yanıtlamak amacıyla MANOVA yapılarak 

bulgular aşağıda verilmiştir. Burdan hareketle sırasıyle, ölçeğin zorbalığa uğrama 

ardından da zorbalık yapma bulguları verilmiştir. 

Ölçeğin altı alt boyut puanları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları, cinsiyete 

göre öğrencilerin zorbalığa uğrama ölçeği alt boyutları bakımından  anlamlı farklılık 

gösterdiğini ortaya koymaktadır, Wilks Lambda (^)= 0.979, F(6, 622)= 2.17, P 

<.005. Bu bulgu, ölçeğe ilişkin altı alt boyut puanlarından oluşan doğrusal bileşenden 

elde edilecek puanların cinsiyete göre değiştiğini gösterir. Bu sonuçtan hareketle 

uygulanan ANOVA sonuçları Tablo 4.3’te verilmiştir. 
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Tablo 4.3. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği alt boyut puanlarının 

cinsiyetlerine göre ANOVA sonuçları 

 

Değişken 

 

Cinsiyet  

 

N 

 

_ 

X 

 

 

S 

 

sd 

 

F 

 

P 

Fiziksel Zorbalık Kız  321 26.31 9.50 1-627 9.23 .002 

Erkek 329 28.83 11.24 

Sözel Zorbalık Kız  321 13.26 5.73 1-627 4.73 .030 

Erkek 329 14.33 6.58 

Dışlama Kız  321 8.72 4.25 1-627 1.53 .216 

Erkek  329 9.16 4.75 

Söylenti Çıkarma ve Yayma Kız  321 7.38 3.93 1-627 2.33 .127 

Erkek  329 7.88 4.18 

Eşyalarına Zarar Verme Kız  321 13.01 5.14 1-627 2.51 .114 

Erkek  329 13.75 6.44 

Cinsel Zorbalık Kız  321 12.3 5.25 1-627 5.25 .004 

 Erkek  329 13.76 6.87    

 

Tablo 4.3’te belirtildiği gibi, ölçeğin fiziksel ve cinsel zorbalık alt 

boyutlarının puanları zorbalığa uğrayan öğrencilerin cinsiyetlerine göre anlamlı 

farklılık gösterirken, F(2, 622)=2.17, P <.005, Ölçeğin sözel, dışlama, söylenti 

çıkarma ve yayma, eşyalarına zarar verme alt boyutlarının puanları arasında anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. Ölçeğin fiziksel ve cinsel zorbalık alt boyutlarının puanlarına 

göre erkek öğrenciler daha yüksek düzeyde zorbalığa uğramaktadırlar.  

İkinci alt probleme bağlı ölçeğin zorbalık yapma bulguları aşağıda verilmiştir. 

Ölçeğin altı alt boyut puanları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları, 

cinsiyetlerine göre öğrencilerin zorbalık yapma ölçeği alt boyutları bakımından 
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anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır, Wilks Lambda (^)= 0.919, F(6, 

636)= 9.35, P <.005. Bu bulgu, ölçeğe ilişkin altı boyutun puanlarından oluşan 

doğrusal bileşenden elde edilecek puanların cinsiyete bağlı olarak değiştiğini 

gösterir. Bu sonuçlardan hareketle uygulanan ANOVA analizi Tablo 4.4’te 

verilmiştir. 

Tablo 4.4’te Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanlarının 

cinsiyetlerine göre ANOVA sonuçları 

 

Değişken 

 

Cinsiyet  

 

N 

 

_ 

X 

 

 

S 

 

sd 

 

F 

 

P 

Fiziksel 

Zorbalık 

Kız  321 20.90 8.04 1-641 37,773 

 

.000 

Erkek 329 25.67 11.29 

Sözel Zorbalık Kız  321 10.54 3.81 1-641 31,652 

 

.000 

Erkek 329 12.75 5.89 

Dışlama Kız  321 7.47 3.07 1-641 13,689 

 

.000 

Erkek  329 8.56 4.29 

Söylenti 

Çıkarmave 

Yayma 

Kız  321 5.64 1.96 1-641 15,013 

 

.000 

Erkek  329 6.65 3.47 

Eşyalarına 

Zarar Verme 

Kız  

 

Erkek 

321 

 

329 

11.07 

12.52 

3.48 

5.96 

1-641 14,045 

 

.000 

Cinsel 

Zorbalık 

Kız  321 10.70 2.90 1-641 

 

35,416 .000 

Erkek  329 13.12 6.66 

 

Tablo 4.4’de belirtildiği gibi, ölçeğin fiziksel, sözel, dışlama, söylenti çıkarma ve 

yayma, eşyalarına zarar verme ve cinsel zorbalık alt boyutlarının puanları zorbalığa 

uğrayan öğrencilerin cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. F(6, 636)= 

9.35 , P <.05, Ölçeğin tüm alt boyutlarda (fiziksel, sözel, dışlama, söylenti çıkarma 



  

 

 

- 39 - 

ve yayma, eşyalarına zarar verme ve cinsel zorbalık) erkek öğrencilerin daha yüksek 

düzeyde zorbalık  yaptıkları görülmektedir. 

3. Alt Problem: Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık 

yapma ölçeği toplam puanları sınıf düzeylerine (6, 7, 8) ve (9, 10, 11, 12) göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir?   

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan “Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği toplam puanları sınıf düzeylerine (6, 7, 8) ve (9, 

10, 11, 12)  göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusunu yanıtlamak 

amacıyla ANOVA analizi yapılarak bulgular aşağıda verilmiştir. Burdan hareketle 

sırasıyle, ölçeğin zorbalığa uğrama ardından da zorbalık yapma bulguları verilmiştir. 

Tablo 4.5’te Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma 

ölçeği toplam puanlarının sınıf düzeylerine (6, 7, 8) ve (9, 10, 11, 12) dayalı betimsel 

istatistik sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.5. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği 

toplam puanlarının sınıf düzeylerine dayalı betimsel istatistik sonuçları  

 

Değişken 

 

Zorba Statüleri 

 

N 

 

_ 

X 

 

 

SS 

 

6. sınıf Zorbalığa uğrayanlar 94 1.94 .76 

Zorbalık yapanlar 101 1.35 .46 

7. sınıf Zorbalığa uğrayanlar 112 1.69 .64 

Zorbalık yapanlar 111 1.37 .48 

8. sınıf Zorbalığa uğrayanlar 91 1.50 .40 

Zorbalık yapanlar 96 1.37 .48 

9. sınıf Zorbalığa uğrayanlar 102 1.43 .40 

Zorbalık yapanlar 102 1.23 .29 

10. sınıf Zorbalığa uğrayanlar 78 1.51 .51 

Zorbalık yapanlar 79 1.40 .53 
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Tablo 4.5. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği 

toplam puanlarının sınıf düzeylerine dayalı betimsel istatistik sonuçları (devam) 

 

Değişken 

 

Zorba Statüleri 

 

N 

 

_ 

X 

 

 

SS 

 

11. sınıf Zorbalığa uğrayanlar 80 1.56 .47 

Zorbalık yapanlar 81 1.51 .57 

12. sınıf Zorbalığa uğrayanlar 72 1.43 .42 

Zorbalık yapanlar 73 1.39 .55 

 

Tablo 4.6’da Öğrencilerin zorbalığa uğrama ölçeği toplam puanlarının sınıf 

düzeylerine (6., 7., ve 8. sınıf) dayalı ANOVA sonuçları verilmiştir. 

Tablo 4.6. Öğrencilerin zorbalığa uğrama ölçeği toplam puanlarının sınıf düzeylerine 

(6., 7., ve 8. sınıf) dayalı ANOVA sonuçları  

Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

Toplamı  

Sd 

 

Kareler 

Ortalaması 

F p Anlamlı 

fark 

Gruplararası 9.303 2 4.652 11.889 .000 6-7, 7-8 

Gruplariçi 115.033 294 .391    

Toplam 124.336 296     

 

Tablo 4.6’da belirtildiği gibi,  öğrencilerin sınıf düzeylerine göre zorbalığa 

uğrama puanları arasında anlamlı olduğu farklılık görülmektedir, F(2, 294)=11.88, 

p<.005. Öğrencilerin zorbalığa uğrama düzeylerinin hangi sınıf düzeyleri arasında 

olduğunu bulmak için yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, 6./sınıf 

öğrencilerinin (X=1.94) 8./sınıfa (X=1.50) göre zorbalığa uğrama düzeylerinin daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Üçüncü alt probleme bağlı ölçeğin zorbalığa uğrama (9.,10.,11., ve 12. sınıf) 

bulguları aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 4.7’de Öğrencilerin zorbalığa uğrama ölçeği toplam puanlarının sınıf 

düzeylerine dayalı ANOVA sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.7. Öğrencilerin zorbalığa uğrama ölçeği toplam puanlarının sınıf düzeylerine 

(9.,10.,11., ve 12. sınıf) dayalı ANOVA sonuçları  

Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

Toplamı  

sd 

 

Kareler 

Ortalaması 

F P 

Gruplararası 1.101 3 .367 1.785 .150 

Gruplariçi 67.464 328 .206   

Toplam 68.565 331    

 

Tablo 4.7’de belirtildiği gibi, öğrencilerin zorbalığa uğrama puanları arasında 

anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir, F(3, 328)= .038, p>.005. Bu 

doğrultuda, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Üçüncü alt probleme bağlı ölçeğin zorbalık yapma (6., 7., ve 8. sınıf ) bulguları 

aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.8’de Öğrencilerin zorbalık yapma ölçeği toplam puanlarının sınıf 

düzeylerine (6., 7., ve 8. sınıf) dayalı ANOVA sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.8. Öğrencilerin zorbalık yapma ölçeği toplam puanlarının sınıf düzeylerine 

(6., 7., ve 8. sınıf) dayalı ANOVA sonuçları 

Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

Toplamı  

sd 

 

Kareler 

Ortalaması 

F P 

Gruplararası .018 2 .009 .038 .962 

Gruplariçi 70.547 305 .231   

Toplam 70.565 307    

 

Tablo 4.8’de belirtildiği gibi, öğrencilerin zorbalık yapma puanlarının 6, 7, ve 

8. sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir, F(2, 305)= 

.038, p >.005.  
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Üçüncü alt probleme bağlı ölçeğin zorbalık yapma (9., 10., 11., ve 12. sınıf) 

bulguları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.9’da öğrencilerin zorbalık yapma ölçeği toplam puanlarının sınıf düzeylerine 

(9., 10., 11., ve 12. sınıf) dayalı ANOVA sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.9. Öğrencilerin zorbalık yapma ölçeği toplam puanlarının sınıf düzeylerine 

(9., 10., 11., ve 12. sınıf ) dayalı ANOVA sonuçları 

Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

Toplamı  

sd 

 

Kareler 

Ortalaması 

F P Anlamlı 

fark 

Gruplararası 3.598 3 1.199 4.998 .002 9-11 

Gruplariçi 79.416 331 .240    

Toplam 83.014 334     

 

Tablo 4.9’da belirtildiği gibi, öğrencilerin zorbalık yapma düzeylerinin 9, 10, 11 

ve 12. sınıf düzeylerine göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir, F(3, 331)= 4.99,  

p<.005. Bu farklılığın hangi sınıf düzeyleri arasında olduğunu anlamak için Scheffe 

testi yapılmıştır. Bu doğrultuda, 11. sınıfların (X=1.51) 9. sınıflara (X=1.23), göre 

zorbalık yapma düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Toplam puana 

ilişkin diğer ikili karşılaştırmalarda ise anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olmadığı 

görülmektedir. 

4. Alt Problem: Ortaöğretim öğrencilerin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma 

ölçeği alt boyut puanları sınıf düzeylerine (6, 7, 8) ve (9, 10, 11, 12)  göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?  

Araştırmanın dördüncü alt problemi olan “Ortaöğretim öğrencilerin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları sınıf düzeylerine (6, 7, 8) ve (9, 

10, 11, 12) göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusunu yanıtlamak 
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amacıyla MANOVA analizi yapılarak bulgular aşağıda verilmiştir. Burdan hareketle 

sırasıyle, ölçeğin zorbalığa uğrama ardından da zorbalık yapma bulguları verilmiştir. 

Tablo 4.10. Öğrencilerin zorbalığa uğrama ölçeği alt boyut puanlarının sınıf 

düzeylerine (6, 7, 8) göre ANOVA sonuçları 

 

Değişken 

 

Sınıf 

Düzeyi 

 

N 

 

_ 

X 

 

 

S 

 

Sd 

 

F 

 

P 

 

Anlamlı 

Fark 

Fiziksel Zorbalık 6. sınıf 94 32,92 12,75 6-622 5.57 .001 6-8 

7. sınıf 112 29,25 11,64  

8. sınıf 91 26,67 9,25  

Sözel Zorbalık 6. sınıf 94 18,15 7,93 6-622 7.31 .000 6-8 

7. sınıf 112 14,33 6,16  

8. sınıf 91 13,40 5,87  

Dışlama 6. sınıf 94 10,84 6,04 6-622 7.26 .007  - 

7. sınıf 112 9,72 4,91  

8. sınıf 91 8,46 3,99  

Söylenti 

Çıkarmave 

Yayma 

6. sınıf 94 9,71 5,61 6-622 12.95 .000 6-8 

7. sınıf 112 8,62 4,47  

8. sınıf 91 6,80 2,81  

EşyalarınaZarar 

Verme 

6. sınıf 94 16,02 8,48 6-622 11.4

2 

.000 6-8 

7. sınıf 112 14,15 6,84  

8. sınıf 91 11,90 3,06  

Cinsel Zorbalık 6. sınıf 112 13,54 7,36 6-622 7.11 .009    - 

7. sınıf 91 12,31 4,88  

8. sınıf 102 11,92 3,66  

 

Tablo 4.10’da belirtildiği gibi, ölçeğin fiziksel, sözel, söylenti çıkarma ve 

yayma, eşyalarına zarar verme alt boyutlarının puanları zorbalığa uğrayan 
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öğrencilerin sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. F(6, 622)= 3.05 , 

P <.05, Ortaöğretim öğrencileri açısından, ölçeğin fiziksel, sözel, söylenti çıkarma ve 

yayma, eşyalarına zarar verme alt boyutlarının puanlarına göre 6. sınıflar 8. snıflara 

göre daha yüksek düzyde zorbalığa uğramaktadırlar. Ölçeğin dışlama ve cinsel 

zorbalık alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

Dördüncü alt probleme ilişkin ölçeğin zorbalığa uğrama (9., 10., 11. ve 12. sınıf) 

bulguları aşağıda verilmiştir. 

Ölçeğin altı alt boyut puanları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları, sınıf 

düzeyine göre lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği alt boyutları bakımından 

anlamlı farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır, Wilks Lambda (^)= .953, F(1, 

328)= 1.45, P >.05.  

Dördüncü alt probleme bağlı ölçeğin zorbalık yapma bulguları aşağıda verilmiştir. 

Ölçeğin altı alt boyut puanları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları, ortaokul 

öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği alt boyutları bakımından anlamlı farklılık 

göstermediğini ortaya koymaktadır, Wilks Lambda (^)= 0.876, F(6, 636)= 2.36, P 

>.05 

Dördüncü alt probleme ilişkin ölçeğin zorbalık yapma (9., 10., 11. ve 12. sınıf) 

bulguları aşağıda verilmiştir. 

Ölçeğin altı alt boyut puanları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları, ortaokul 

öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği alt boyutları bakımından anlamlı farklılık 

gösterdiğini ortaya koymaktadır, Wilks Lambda (^)= .867, F(1-331)= 2.65, P <.05. 

Bu bulgu, ölçeğe ilişkin altı alt boyut puanlarından oluşan doğrusal bileşenden elde 

edilecek puanların sınıf düzeyine göre değiştiğini göstermektedir. Bu sonuçtan 

hareketle uygulanan ANOVA sonuçları Tablo 4.11’de verilmiştir. 
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Tablo 4.11. Öğrencilerin zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanlarının sınıf 

düzeylerine (9, 10, 11, 12) göre ANOVA sonuçları  

 

Değişken 

 

Sınıf Düzeyi 

 

N 

 

_ 

X 

 

 

S 

 

Sd 

 

F 

 

P 

 

Anlamlı 

Fark 

Fiziksel Zorbalık 9. sınıf 102 21.31 8.43 3-331 5.07 .002 9-11 

10. sınıf 79 22.79 8.77  

11. sınıf 81 26.91 10.58  

12. sınıf 73 24.86 12.97  

Sözel Zorbalık 9. sınıf 102 10.22 3.40 3-331 6.12 .000 9-11 

10. sınıf 79 12.31 5.17  

11. sınıf 81 13.22 6.36  

12. sınıf 73 11.53 4.50  

Dışlama  9. sınıf 102 7.08 2.65 3.331 4.20 .006      - 

10. sınıf 79 8.10 3.94  

11. sınıf 81 9.04 5.03  

12. sınıf 73 7.61 3.45  

Söylenti Çıkarma 

ve Yayma  

9. sınıf 102 5.41 1.37 3-331 2.11 .098 - 

10. sınıf 79 6.39 3.90  

11. sınıf 81 6.09 2.93  

12. sınıf 73 5.75 2.48  

Eşyalarına Zarar 

Verme 

9. sınıf 102 10.75 1.84 3-331 3.19 .024 - 

10. sınıf 79 11.91 5.90  

11. sınıf 81 1.08 6.51  

12. sınıf 73 12.20 5.99  
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Tablo 4.11. Öğrencilerin zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanlarının sınıf 

düzeylerine (9, 10, 11, 12) göre ANOVA sonuçları (devam) 

 

Değişken 

 

Sınıf Düzeyi 

 

N 

 

_ 

X 

 

 

S 

 

Sd 

 

F 

 

p 

Anlamlı 

Fark 

Cinsel 

Zorbalık 

 

9. sınıf 79 12.84 7.43 3-331 

 

2.11 

 

.099 

 

   - 

10. sınıf 81 12.00 5.27  

11. sınıf 73 11.93 5.09  

12. sınıf 101 11.68 4.38  

 

 Tablo 4.11’de belirtildiği gibi, lise öğrencileri açısından, ölçeğin fiziksel ve 

sözel alt boyutlarının puanları zorbalık yapan öğrencilerin sınıf düzeylerine göre 

anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır, F(3, 331)= 2.65 , P <.005. Ölçeğin 

fiziksel ve sözel alt boyutunda 11. sınıflar 9. sınıflara göre daha yüksek düzeyde 

zorbalık yapmaktadırlar. Ölçeğin dışlama, söylenti çıkarma ve yayma, eşyalarına 

zarar verme ve cinsel zorbalık alt boyutlarında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. 

5. Alt Problem: Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık 

yapma ölçeği toplam puanları uyruklarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte 

midir? 

Araştırmanın beşinci alt problemi olan “Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği toplam puanları uyruklarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?” sorusunu yanıtlamak amacıyla Kruskall Wallis analizi 

yapılarak bulgular aşağıda verilmiştir. Burdan hareketle sırasıyle, ölçeğin zorbalığa 

uğrama ardından da zorbalık yapma bulguları verilmiştir. 

Tablo 4.12’de Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği toplam puanları 

uyruklarına göre Kruskal Wallis Testi sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 
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Tablo 4.12. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği toplam puanları 

uyruklarına göre Kruskal Wallis Testi sonuçları 

Uyruk N Sıra ort. Sd X² p Anlamlı Fark 

KKTC 356 289.18 3 22.05 .000 TC-KKTC 

TC 152 368.63     

KKTC/TC 111 329.36     

Diğer 10 259.60     

 

Tablo 4.12’ye göre, öğrencilerin zorbalığa uğrama ölçeği toplam puanları 

uyruklarına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir, X² (sd=3, 

n=650)=22.05, p<.005. Bu bulgu, öğrencilerin zorbalığa uğrama düzeylerinde 

uyruklarının etkili olduğunu gösterir. Sıra ortalamaları dikkate alındığında, en yüksek 

düzeyde zorbalığa uğrama TC uyruklu öğrencilerde, bunu KKTC/TC, KKTC ve 

Diğer uyruklu öğrencilerin izlediği görülmektedir. Çıkan sonuçta anlamlı farkın 

hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için, grupların ikili kombinasyonlarından 

yararlanarak Mann Whitney U-testi uygulanmıştır ve TC uyruklu öğrencilerin KKTC 

uyruklu öğrencilere göre zorbalığa uğrama düzeyleri daha yüksek olduğu ve farkın 

anlamlı olduğu bulunmuştur. 

Beşinci alt probleme bağlı ölçeğin zorbalık yapma bulguları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.13’te Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği toplam puanları 

uyruklarına göre Kruskal Wallis Testi sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 
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Tablo 4.13. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği toplam puanları 

uyruklarına göre Kruskal Wallis Testi sonuçları 

Uyruk N Sıra ort. Sd X² P 

KKTC 366 302.23 3 10.12 .018 

TC 155 351.24    

KKTC/TC 112 347.25    

Diğer 10 309.40    

  

 Tablo 4.13’e göre, öğrencilerin zorbalık yapma ölçeği toplam puanlarıyla 

uyrukları arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır, X² (sd=3, n=650)=10.12, p>.005. Bu 

bulgu, öğrencilerin zorbalık yapma düzeylerinde uyruklarının etkili olmadığını 

gösterir şeklinde yorumlanabilir. 

6. Alt Problem: Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık 

yapma ölçeği alt boyut puanları uyruklarına göre anlamlı farklılık göstermekte 

midir? 

Araştırmanın altıncı alt problemi olan “Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları uyruklarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?” sorusunu yanıtlamak amacıyla Kruskal Wallis analizi 

yapılarak bulgular aşağıda verilmiştir. Burdan hareketle sırasıyle, ölçeğin zorbalığa 

uğrama ardından da zorbalık yapma bulguları verilmiştir. 

Tablo 4.14’te Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği alt boyut puanları 

uyruklarına göre Kruskal Wallis Testi sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 
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Tablo 4.14. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği alt boyut puanları 

uyruklarına göre Kruskal Wallis Testi sonuçları 

Değişken Okul Türü N Sıra ort. Sd X² P Anlamlı fark  

Fiziksel 

zorbalık 

KKTC 361 297,50 3 20.099 .000 KKTC-TC 

TC 153 373,25     

KKTC-TC 112 318,30     

Diğer 10 241,10     

Sözel 

zorbalık 

KKTC 364 296,77 3 20.461 .000 KKTC-TC 

TC 156 369,87     

KKTC-TC 113 343,63     

Diğer 10 249,05     

Dışlama  KKTC 364 301,44 3 11.041 .012      - 

TC 156 351,29     

KKTC-TC 112 342,60     

Diğer 10 350,50     

Söylenti 

çıkarma ve 

yayma  

KKTC 367 311,11 3 4.972 .174 KKTC-TC 

TC 157 346,20     

KKTC-TC 113 332,43     

Diğer 10 353,20     

Eşyalarına 

zarar 

verme 

KKTC 367 300,64 3 18.493 .000      - 

TC 157 373,34     

KKTC-TC 112 329,65     

Diğer 10 311,30     

Cinsel 

zorbalık 

KKTC 367 305,39 3 10.687 .014      - 

TC 157 354,16     

KKTC-TC 113 342,08     

Diğer 10 329,20     
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Tablo 4.14’te belirtildiği gibi, öğrencilerin zorbalığa uğrama ölçeği fiziksel, 

sözel, söylenti çıkarma ve yayma alt boyut puanları uyruklarına göre anlamlı bir 

şekilde farklılaştığını göstermektedir, X² (sd=3, n=650)=4.972, p<.005. Sıra 

ortalamaları dikkate alındığında, en yüksek düzeyde zorbalığa uğrama Diğer, TC, 

KKTC/TC ve KKTC uyruklu öğrencilerin izlediği görülmektedir. Çıkan sonuçta 

anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için, grupların ikili 

kombinasyonlarından yararlanarak Mann Whitney U-testi uygulanmıştır ve TC 

uyruklu öğrencilerin KKTC uyruklu öğrencilere göre söylenti çıkarma ve yayma alt 

boyutunda zorbalığa uğrama düzeyleri daha yüksek olduğu ve farkın anlamlı olduğu 

bulunmuştur. Ölçeğin dışlama, eşyalarına zarar verme ve cinsel zorbalık alt 

boyutlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Altıncı alt probleme bağlı ölçeğin zorbalık yapma bulguları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.15’te Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları 

uyruklarına göre Kruskal Wallis Testi sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo 4.15. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları 

uyruklarına göre Kruskal Wallis Testi sonuçları 

Değişken Okul Türü N Sıra ort. Sd X² P Anlamlı 

fark  

Fiziksel 

zorbalık 

KKTC 368 307,13 3 7,072 .070      - 

TC 155 343,73     

KKTC-TC 112 349,04     

Diğer 10 294,10     
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Tablo 4.15. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları 

uyruklarına göre Kruskal Wallis Testi sonuçları (devam) 

Değişken Okul Türü N Sıra ort. Sd X² P Anlamlı 

fark  

Sözel 

zorbalık 

KKTC 369 311,30 3 5.343 .148     - 

TC 158 349,28     

KKTC-TC 112 335,63     

Diğer 10 327,75     

Dışlama  KKTC 369 305,16 3 13.335 .004  TC-KKTC 

TC 158 351,18     

KKTC-TC 112 345,27     

Diğer 10 416,35     

Söylenti 

çıkarma ve 

yayma  

KKTC 369 310,76 3 8.674 .034       - 

TC 158 343,59     

KKTC-TC 112 341,59     

Diğer 10 370,90     

Eşyalarına 

zarar 

verme 

KKTC 367 309,77 3 7.764 .051       - 

TC 158 341,63     

KKTC-TC 112 347,62     

Diğer 10 303,05     

Cinsel 

zorbalık 

KKTC 369 307,20 3 12.838 .005       - 

TC 158 348,10     

KKTC-TC 112 349,74     

Diğer 10 339,80     

 

Tablo 4.15’te belirtildiği gibi, öğrencilerin zorbalık yapma ölçeği dışlama alt 

boyut puanları uyruklarına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir, X² 
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(sd=3, n=650)=13.335, p<.005. Bu bulgu, öğrencilerin zorbalık yapma ölçeği, 

dışlama alt boyut düzeylerinde uyruklarının etkili olduğunu gösterir. Sıra 

ortalamaları dikkate alındığında, en yüksek düzeyde zorbalık yapma Diğer, TC, 

KKTC/TC ve KKTC uyruklu öğrencilerin izlediği görülmektedir. Çıkan sonuçta 

anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için, grupların ikili 

kombinasyonlarından yararlanarak Mann Whitney U-testi uygulanmıştır ve TC 

uyruklu öğrencilerin KKTC uyruklu öğrencilere göre dışlama alt boyutunda zorbalık 

yapma düzeyleri daha yüksek olduğu ve farkın anlamlı olduğu bulunmuştur. Ölçeğin 

fiziksel, sözel, söylenti çıkarma ve yayma, eşyalarına zarar verme ve cinsel zorbalık 

alt boyutlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

7. Alt Problem: Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık 

yapma ölçeği toplam puanları okul düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte 

midir? 

Araştırmanın yedinci alt problemi olan “Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği toplam puanları okul düzeylerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?” sorusunu yanıtlamak amacıyla t-Testi analizi yapılarak 

bulgular aşağıda verilmiştir. Burdan hareketle sırasıyle, ölçeğin zorbalığa uğrama 

ardından da zorbalık yapma bulguları verilmiştir. 

Tablo 4.16’da Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği toplam 

puanlarının okul düzeylerine göre t-Testi sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.16. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği toplam puanlarının 

okul düzeylerine göre t-Testi sonuçları 

Okul 

Düzeyi 

 

N  

_ 

X 

 

 

S 

 

Sd 

 

t 

 

P 

Ortaokul 297 90.84 34.35 627 5.18 .000 

Lise 332 78.67 78.67    
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Tablo 4.16’da belirtildiği gibi, öğrencilerin zorbalığa uğrama düzeyleri okul 

düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir, t(627)=5.18, p<.005. Ortaokul 

öğrencilerinin (X=1.71), lise öğrencilerine (X=1.48) göre zorbalığa uğrama düzeyleri 

daha yüksek çıkmıştır.  

Yedinci alt probleme bağlı ölçeğin zorbalık yapma bulguları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.17’de Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği toplam puanlarının 

okul düzeylerine göre t-Testi sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.17. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği toplam puanlarının 

okul düzeylerine göre t-Testi sonuçları 

Okul 

Düzeyi 

 

N  

_ 

X 

 

 

S 

 

Sd 

 

t 

 

P 

Ortaokul 313 72.57 25.40 641 .241 .809 

Lise 337 73.06 26.42    

p<,005 

Tablo 4.17’de belirtildiği gibi, öğrencilerin zorbalık yapma düzeyleri okul 

düzeyine göre anlamlı bir fark çıkmamıştır, t(641)=.241, p>.005.  

8. Alt Problem: Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık 

yapma ölçeği alt boyut puanları okul düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermekte 

midir? 

Araştırmanın sekizici alt problemi olan “Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları okul düzeylerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?” sorusunu yanıtlamak amacıyla MANOVA analizi 

yapılarak bulgular aşağıda verilmiştir. Burdan hareketle sırasıyle, ölçeğin zorbalığa 

uğrama ardından da zorbalık yapma bulguları aşağıda verilmiştir. 
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Ölçeğin altı alt boyut puanları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları, 

öğrencilerin zorbalığa uğrama ölçeği alt boyutları bakımından anlamlı farklılık 

gösterdiğini ortaya koymaktadır, Wilks Lambda (^)= 0.941, F(1, 627)= 6.53, P 

<.005. Bu bulgu, ölçeğe ilişkin altı alt boyut puanlarından oluşan doğrusal bileşenden 

elde edilecek puanların öğrencilerin zorbalığa uğrama düzeyine bağlı olarak 

değiştiğini göstermektedir. 

Tablo 4.18’de Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği alt boyut 

puanlarının okul düzeylerine göre ANOVA sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.18. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği alt boyut puanlarının 

okul düzeylerine göre ANOVA sonuçları  

 

Değişken 

 

Okul 

Düzeyi 

 

N 

 

_ 

X 

 

 

S 

 

sd 

 

F 

 

p 

Fiziksel Zorbalık Ortaokul 313 29.62 11.58 1-627 20.14 .000 

Lise  337 25.75 9.03 

Sözel Zorbalık Ortaokul 313 15.25 6.97 1-627 23.95 .000 

Lise  337 12.50 5.07 

Dışlama Ortaokul  313 9.69 5.12 1-627 21.16 .000 

Lise  337 8.28 3.78 

Söylenti 

Çıkarmave 

Yayma  

Ortaokul  313 8.41 4.60 1-627 24.24 .000 

Lise  337 6.94 3.38 

EşyalarınaZarar 

Verme  

Ortaokul  313 14.06 6.76 1-627 17.79 .006 

Lise  337 12.77 4.81 

Cinsel Zorbalık Ortaokul  313 13.79 7.24 1-627 

 

18.20 

 

.005 

 Lise  337 12.40 4.90 
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Ölçeğin altı alt boyuta ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri ile 

öğrencilerin zorbalığa uğrama düzeylerine göre alt boyut bazında yapılan tek yönlü 

ANOVA sonuçları Tablo 4.18’de gösterilmiştir. Buna göre, ölçeğin fiziksel, sözel, 

dışlama, söylenti çıkarma ve yayma ve cinsel zorbalık alt boyutlarının puanları 

zorbalığa uğrayan öğrencilerin okul düzeylerine göre anlamlı farklılık 

göstermektedir,  F(1, 627)=6.53, P <.005, Ölçeğin fiziksel, sözel, dışlama, söylenti 

çıkarma ve yayma ve cinsel zorbalık alt boyutlarının puanlarına göre ortaokul 

öğrencileri daha yüksek düzeyde zorbalığa uğramaktadırlar. 

Sekizinci alt probleme bağlı ölçeğin zorbalık yapma bulguları aşağıda verilmiştir. 

Ölçeğin altı alt boyut puanları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları, 

öğrencilerin zorbalık yapma ölçeği alt boyutları bakımından aralarında anlamlı 

farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır, Wilks Lambda (^)= 0.980, F(1, 641)= 

2.16, P >.005.  

9. Alt Problem: Lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma  ölçeği 

toplam puanları okul türlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Araştırmanın dokuzuncu alt problemi olan “ Lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama 

ve zorbalık yapma  ölçeği toplam puanları okul türlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? “sorusunu yanıtlamak amacıyla Kruskal Wallis analizi yapılarak 

bulgular aşağıda verilmiştir. Burdan hareketle sırasıyle, ölçeğin zorbalığa uğrama 

ardından da zorbalık yapma bulguları verilmiştir. 

Tablo 4.19’da Lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği toplam puanları okul 

türlerine göre Kruskal Wallis testi sonucu aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 4.19. Lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği toplam puanları okul 

türlerine göre Kruskal Wallis testi sonucu 

Okul Türü N Sıra ort. Sd X² P Anlamlı Fark 

1.Kolej  51 145.25 4 17.77 .001 2 - 3, 4 -3 

2. Fen Lisesi 15 217.23     

3.Anadolu Lisesi 27 109.87     

4.Meslek Lisesi 135 176.14     

5.Genel Lise 104 171.78     

     

Tablo 4.19’a göre, öğrencilerin zorbalığa uğrama ölçeği toplam puanları okul 

türlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir, X² (sd=4, 

n=332)=17.75, p<.005. Bu bulgu, öğrencilerin zorbalığa uğrama düzeylerinde okul 

türlerinin etkili olduğunu gösterir. Sıra ortalamaları dikkate alındığında, en yüksek 

düzeyde zorbalığa uğrama Fen lisesi, daha sonra bunu Meslek lisesi, Genel lise, 

Kolej ve Anadolu lisesi öğrencilerinin izlediği görülmektedir. Çıkan sonuçta anlamlı 

farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için, grupların ikili 

kombinasyonlarından yararlanarak Mann Whitney U-testi uygulanmıştır. Fen Lisesi 

ile Meslek Lisesi öğrencilerinin Anadolu Lisesi öğrencilerine göre zorbalığa uğrama 

düzeyleri daha yüksek olduğu ve farkın anlamlı olduğu bulunmuştur. 

Dokuzuncu alt probleme bağlı ölçeğin zorbalık yapma bulguları aşağıda verilmiştir. 

 Tablo 4.20’de Lise öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği toplam puanları okul 

türlerine göre Kruskal Wallis testi sonucu aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 4.20. Lise öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği toplam puanları okul türlerine 

göre Kruskal Wallis testi sonucu 

Okul Türü N Sıra ort. sd X² P 

1.Kolej  51 160.11 4 12.09 0.17 

2.Fen Lisesi 14 130.00    

3.Anadolu Lisesi 27 121.61    

4.Meslek Lisesi 136 170.79    

5.Genel Lise 107 184.89    

  

Tablo 4.20’ye göre, öğrencilerin zorbalık yapma ölçeği toplam puanlarıyla okul 

türleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır, X² (sd=4, n=337)=12.09, p>.005. Bu 

bulgu, öğrencilerin zorbalık yapma düzeylerinde okul türlerinin etkili olmadığını 

gösterir şeklinde yorumlanabilir. 

10. Alt Problem: Lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği 

alt boyut puanları okul türlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Araştırmanın onuncu alt problemi olan “Lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve 

zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları okul türlerine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir?”sorusunu yanıtlamak amacıyla Kruskal Wallis analizi yapılarak 

bulgular aşağıda verilmiştir. sırasıyle, ölçeğin zorbalığa uğrama ardından da zorbalık 

yapma bulguları verilmiştir. 

Tablo 4.21’de Lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği alt boyut puanları okul 

türlerine göre Kruskal Wallis Testi sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 
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Tablo 4.21. Lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği alt boyut puanları okul 

türlerine göre Kruskal Wallis Testi sonuçları 

Değişken  Okul Türü  N Sıra ort. Sd X² P Anlamlı 

Fark 

Fiziksel 

zorbalık 

1.Kolej 51 144,98 4 9.979 .041         - 

2.Fen Lisesi 15 202,67     

3.Anadolu Lisesi 27 129,93     

4.Meslek Lisesi 135 171,94     

5.Genel Lise 105 175,78     

Sözel 

zorbalık 

1.Kolej 51 157,40 4 10.277 .036        - 

2.Fen Lisesi 15 216,27     

3.Anadolu Lisesi 27 126,41     

4.Meslek Lisesi 136 175,47     

5.Genel Lise 108 170,42     

Dışlama  1.Kolej 51 146,59 4 13.234 .010          - 

2.Fen Lisesi 15 205,27     

3.Anadolu Lisesi 27 126,06     

4.Meslek Lisesi 136 177,94     

5.Genel Lise 107 172,50     

Söylenti 

çıkarma 

ve yayma  

1.Kolej 51 155,08 4 17.110 .002 2 - 3,  

2.Fen Lisesi 15 207,20    3 - 4 

3.Anadolu Lisesi 27 120,89     

4.Meslek Lisesi 136 184,88     

5.Genel Lise 108 162,31     
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Tablo 4.21. Lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği alt boyut puanları okul 

türlerine göre Kruskal Wallis Testi sonuçları (devam) 

Değişken  Okul Türü  N Sıra ort. Sd X² p Anlamlı 

Fark 

Eşyaları

na zarar 

verme 

1.Kolej 51 144,85 4 15.775 .003 2 -3,  

2.Fen Lisesi 15 199,53    3 - 4 

3.Anadolu Lisesi 27 120,76     

4.Meslek Lisesi 136 183,22     

5.Genel Lise 107 168,76     

Cinsel 

zorbalık 

1.Kolej 51 188,14 4 15.241 .004 2 -3,  

2.Fen Lisesi 15 185,07    3 - 4 

3.Anadolu Lisesi 27 111,07     

4.Meslek Lisesi 136 171,88     

5.Genel Lise 108 168,59     

 

Tablo 4.21’de belirtildiği gibi, öğrencilerin zorbalığa uğrama ölçeği söylenti 

çıkarma ve yayma, eşyalarına zarar verme ve cinsel zorbalık alt boyut puanları okul 

türlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir, X² (sd=3, 

n=650)=17.110, X²(sd=3, n=650)=15.775, X² (sd=3, n=650)=15.241, p<.005. Bu 

bulgu, öğrencilerin zorbalığa uğrama ölçeği, söylenti çıkarma ve yayma, eşyalarına 

zarar verme ve cinsel zorbalık alt boyut düzeylerinde okul türlerinin etkili olduğunu 

gösterir. Çıkan sonuçta anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek 

için, grupların ikili kombinasyonlarından yararlanarak Mann Whitney U-testi 

uygulanmıştır. Fen Lisesi ile Meslek Lisesi öğrencilerinin Anadolu Lisesi 

öğrencilerine göre söylenti çıkarma ve yayma, eşyalarına zarar verme ve cinsel 

zorbalık alt boyutlarında zorbalığa uğrama düzeyleri daha yüksek olduğu ve farkın 
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anlamlı olduğu bulunmuştur. Ölçeğin fiziksel, sözel, dışlama, alt boyutlarında 

anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Onuncu alt probleme bağlı ölçeğin zorbalık yapma bulguları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.22’de Lise öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları okul 

türlerine göre Kruskal Wallis Testi sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo 4.22. Lise öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları okul 

türlerine göre Kruskal Wallis Testi sonuçları  

Değişken  Okul Türü            N Sıra 

ort. 

        Sd X² p 

Fiziksel 

zorbalık 

1.Kolej 51 160,27 4 11.512 .021 

2.Fen Lisesi 14 139,89    

3.Anadolu Lisesi 27 129,61    

4.Meslek Lisesi 136 164,17    

5.Genel Lise 107 189,92    

Sözel 

zorbalık 

1.Kolej 51 165,77 4 11.005 .027 

2.Fen Lisesi 14 130,21    

3.Anadolu Lisesi 27 120,91    

4.Meslek Lisesi 136 176,86    

5.Genel Lise 108 176,13    

Dışlama  1.Kolej 51 160,89 4 5.320 .256 

2.Fen Lisesi 14 159,93    

3.Anadolu Lisesi 27 136,65    

4.Meslek Lisesi 136 173,90    

5.Genel Lise 108 174,36    
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Tablo 4.22. Lise öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları okul 

türlerine göre Kruskal Wallis Testi sonuçları (devam) 

Değişken  Okul Türü            N Sıra 

ort. 

        Sd X² p 

Söylenti 

Çıkarma 

ve Yayma   

1.Kolej 51 176,69 4 6.021 .198 

2.Fen Lisesi 14 153,36    

3.Anadolu Lisesi 27 149,44    

4.Meslek Lisesi 136 176,12    

5.Genel Lise 108 161,77    

Eşyalarına 

Zarar 

Verme 

1.Kolej 51 170,09 4 1.966 .742 

2.Fen Lisesi 14 141,04    

3.Anadolu Lisesi 27 159,80    

4.Meslek Lisesi 136 170,51    

5.Genel Lise 107 170,95    

Cinsel 

Zorbalık  

1.Kolej 51 172,16 4 7.687 .104 

2.Fen Lisesi 14 147,57    

3.Anadolu Lisesi 27 140,78    

4.Meslek Lisesi 136 178,18    

5.Genel Lise 108 164,23    

 

Tablo 4.22’e göre, öğrencilerin zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanlarıyla okul 

türleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır, X² (sd=3, n=650)=11.512, X² (sd=3, 

n=650)=11.005, X² (sd=3, n=650)=5.320, X² (sd=3, n=650)=6.021, X² (sd=3, 

n=650)=1.966, X² (sd=3, n=650)=7.687 p>.005. Bu bulgu, öğrencilerin zorbalık 

yapma alt boyut düzeylerinde okul türlerinin etkili olmadığını gösterir şeklinde 

yorumlanabilir. 
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11. Alt Problem: Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık 

yapma ölçeği toplam puanları kent ve kırsal bölge okullarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

Araştırmanın on birinci alt problemi olan “Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği toplam puanları kent ve kırsal bölge okullarına 

göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?”sorusunu yanıtlamak amacıyla t-Testi 

analizi yapılarak bulgular aşağıda verilmiştir. Buradan hareketle sırasıyle, ölçeğin 

zorbalığa uğrama ardından da zorbalık yapma bulguları verilmiştir. 

Tablo 4.23’te Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği toplam puanları 

kent ve kırsal bölge okullarına dayalı t-Testi sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.23. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ölçeği toplam puanları kent 

ve kırsal bölge okullarına dayalı t-Testi sonuçları 

 

Okulun 

Bulunduğu  

 

N  

_ 

X 

 

 

S 

 

Sd 

 

t 

 

p 

Kentsel  488 85.74 30.35 627 2.04 0.41 

Kırsal  162 83.91 28.37    

 

Tablo 4.23’te belirtildiği gibi, öğrencilerin zorbalığa uğrama düzeyleri ile 

kent ve kırsal bölge okullarına göre anlamlı bir fark göstermemektedir, t(627)=2.04,  

p>.005.  

Dokuzuncu alt probleme bağlı ölçeğin zorbalık yapma bulguları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.24’te Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği toplam puanları kent 

ve kırsal bölge okullarına dayalı t-Testi sonuçları aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 4.24. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalık yapma ölçeği toplam puanları kent 

ve kırsal bölge okullarına dayalı t-Testi sonuçları 

 

Okulun 

Bulunduğu  

 

N  

_ 

X 

 

 

S 

 

Sd 

 

t 

 

p 

Kentsel  488 74.38 26.06 641 .960 0.337 

Kırsal  162 73.10 25.48    

 

Tablo 4.24’te belirtildiği gibi, öğrencilerin zorbalık yapma düzeyleri ile kent ve 

kırsal bölge okullarına göre anlamlı bir fark göstermemektedir, t(641)=0.960,  

p>.005.  

12. Alt Problem: Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık 

yapma ölçeği alt boyut puanları kent ve kırsal bölge okullarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

Araştırmanın on ikinci alt problemi olan “Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları  kent ve kırsal bölge okullarına 

göre anlamlı farklılık göstermekte midir?”sorusunu yanıtlamak amacıyla MANOVA 

analizi yapılarak bulgular aşağıda verilmiştir. Buradan hareketle sırasıyle, ölçeğin 

zorbalığa uğrama ardından da zorbalık yapma bulguları verilmiştir. 

Ölçeğin altı alt boyut puanları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları, 

öğrencilerin zorbalığa uğrama ölçeği alt boyutları bakımından aralarında anlamlı 

farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır, Wilks Lambda (^)= 0.988, F(1, 627)= 

1.12, P >.005.   

On ikinci alt probleme bağlı ölçeğin zorbalık yapma bulguları aşağıda verilmiştir. 

Ölçeğin altı alt boyut puanları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları, 

öğrencilerin zorbalık yapma ölçeği alt boyutları bakımından aralarında anlamlı 
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farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır, Wilks Lambda (^)= 0.979, F(1, 641)= 

2.31, P >.005. 
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BÖLÜM V 

 

TARTIŞMA VE YORUM 

Bu bölümde araştırma bulgularının sırayla tartışılmasına ve yorumlanmasına 

yer verilmiştir. Araştırmada öğrencilerin zorbalık yapma ve kurban olma 

düzeyleriyle cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, uyrukları, okul düzeyleri, okul türleri, kent 

ve kırsal bölge okullarına  yönelik bulgular, yapılmış araştırmalara göre 

değerlendirilmiştir. 

5.1. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma 

ölçeği toplam puanları cinsiyetlerine ilişkin bulguların tartışma ve yorumu   

Araştırmanın birinci alt problemi olan “Ortöğretim öğrencilerinin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği toplam puanları cinsiyetlerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?” sorusuna ilişkin yapılan analizler sonucunda, hem 

zorbalığa uğrama hem de zorbalık yapma açısından erkek öğrencilerin kız 

öğrencilere göre daha fazla zorbalığa uğradıkları sonucuna varılmıştır. Buna benzer 

bir sonuç olarak, 1930 öğrenci üzerinde yapılan bir çalışmada, hem zorba hem de 

kurban konumunda erkeklerin puanları kızların puanlarından daha yüksek çıkmıştır 

(Çağrı, 2010, s. 36). Yine bu bulguyu destekler nitelikte olan Kavşut’un (2009) 

çalışmasında kurban statüsünde erkek öğrencilerin oranı kız öğrencilere göre daha 

yüksek bulunmuştur.  

Bu araştırmada çıkan bulguların aksine, yapılan çalışmalarda kızlarda kurban 

oranının erkeklere göre daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Totan ve Yöndem, 2007; 

Çankaya, 2011; Kabil, 2010). Kavşut’un (2009) çalışmasında ise zorba statüsünde, 

kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur.  

Yapılan çalışmalarda farklı sonuçların çıkması, farklı örneklemler üzerinde 

yapılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca erkek öğrencilerin kız 

öğrencilerine oranla daha fazla zorbalığa uğramaları, erkek öğrencilerin kız 

öğrencilerine göre yetiştirilme biçimlerinin daha farklı olması, toplumda şiddet ve 

saldırganlığın erkekler için daha normal olarak algılanmasından kaynaklanıyor 

olabilir (Gökler, 2007). 
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5.2. Ortöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma 

ölçeği alt boyut puanları cinsiyetlerine ilişkin bulguların tartışma ve yorumu 

Araştırmanın ikinci alt problemi olan “Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları cinsiyetlerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?” sorusuna ilişkin yapılan analizler sonucunda 

öğrencilerin zorbalığa uğrama ölçeği alt boyutları bakımından anlamlı farklılık 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ölçeğin fiziksel, sözel ve cinsel zorbalık 

boyutlarının puanlarına göre erkek öğrenciler daha yüksek düzeyde zorbalığa 

uğramaktadırlar. Bu araştırmanın sonucuna benzer olarak, Ayas ve Pişkin (2011) 

tarafından yapılan çalışmada, kurban ölçeğinin sözel ve cinsel zorbalık alt 

boyutlarında erkeklerin kızlardan daha yüksek düzeyde zorbalığa uğradıkları 

sonucuna varılmıştır. Yine benzer bir bulgu olan Kapcı’nın (2004) çalışmasında, 

erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha fazla sözel zorbalığa uğradıkları 

sonucuna varılmıştır. Çayırdağ’ın (2006) çalışmasında ise erkeklerin fiziksel 

zorbalığa kızlardan dafa fazla uğradıkları blirtilmiştir (Akt., Türker, 2012, s.15).  

Araştırmada çıkan bu bulgunun aksine, Ayas ve Pişkin’in (2011) 

çalışmalarında, kurban ölçeğinin fiziksel alt boyutunda kızların erkeklerden daha 

yüksek düzeyde zorbalığa uğradıkları belirtilmiştir. Çayırdağ’ın (2006) çalışmasında 

ise kızların sosyal yalıtıma erkeklerden daha fazla uğradıkları belirtilmiştir (Akt., 

Türker, 2012, s.15). 

Ölçeğin tüm alt boyutlarında (fiziksel, sözel, dışlama, söylenti çıkarma ve 

yayma, eşyalarına zarar verme ve cinsel zorbalık) erkek öğrencilerin kız öğrencilere 

göre daha yüksek düzeyde zorbalık yaptıkları bulunmuştur. Çankaya’nın (2011) 

çalışmasında erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla fiziksel ve sözel zorbalık 

davranışlarına daha fazla katıldıkları belirtilmiştir. Bir diğer çalışmada “ağır fiziksel 

zorbalık” değişkeni açısından erkek öğrencilerin zorba olma düzeylerinin kız 

öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır (Aksu ve Genç, 2010, s. 

425). 

Ölçeğin kurban statüsünde, fiziksel, sözel ve cinsel alt boyutlarında, zorba 

statüsünde ise tüm alt  boyutlarında erkek öğrencilerin puanlarının kız öğrencilerine 

göre daha yüksek düzeyde olmasının nedeni, toplumun, erkeklerin kızlardan daha 
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güçlü olmaları yönünde bir beklenti içerisinde olmaları ve erkeklerin toplumsal 

rollerini yerine getirmeye çalışmaları olabilir (Kabil, 2010). 

5.3. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma 

ölçeği toplam puanları sınıf düzeylerine (6, 7, 8) ve (9, 10, 11, 12) ilişkin 

bulguların tartışma ve yorumu 

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan, “Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği toplam puanları sınıf düzeylerine (6, 7, 8) ve (9, 

10, 11, 12) göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna ilişkin yapılan 

analizler sonucunda, ortaokul öğrencileri arasında 6. sınıflar 8. sınıf  öğrencilerine 

göre zorbalığa uğrama düzeyleri daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Lise öğrencileri 

arasında ise 11. sınıfların 9. sınıflara göre daha fazla zorbalık yapma düzeylerinde 

bulundukları sonucuna varılmıştır. 

Bu araştırmanın sonucuyla benzer olarak, Kandemir (2006) ile Yurtal ve 

Cenkseven (2007) tarafından yapılan araştırmalarda yaş arttıkça zorbalık yapma 

oranlarının arttığı saptanmıştır (Akt., Ayas ve Pişkin, 2011). Townsend, Flisher, 

Chikobvu, Lombard ve King (2008) yaptıkları çalışmada akran zorbalığı 

eylemlerinde sınıf düzeyinin etkili olduğunu ve zorbalık yapma davranışlarının 

liselerde daha yoğun yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır (Akt., Aslan ve Aşıcı, 2011).  

Bu araştırmada çıkan sonucun aksine, yapılan bir çalışmada, lise öğrencilerinin 

ilköğretim öğrencilerine göre kurban olma durumları daha yüksek çıkmıştır (Kabil., 

2010, s. 55). Yine arştırmada çıkan bu bulgunun aksine, Andreou’nun (2001) 

çalışmasında öğrencilerin yaşa bağlı olarak zorbalık eylemlerinde bir değişiklik 

olmadığı belirtilmiştir (Akt.,/Gürsoy,/2010,/s./22). Şirvanlı Özen’in (2010) 

çalışmasında ise zorbalığa maruz kalma açısından yaş grupları arasında herhangi bir 

değişim olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Çıkan bulgular doğrultusunda, kurban statüsünde daha küçük sınıfların olması, 

küçük yaşlarda kendini savunamama, durumları farkında olmamadan kaynaklanıyor 

olabilir. Yaş arttıkça zorbalık yapma düzeyinin artmasına ise lise döneminde 

öğrencilerin daha agresif, sinirli (Kulaksızoğlu, 2006) ve daha fazla popüler olma 

istekleri neden olabilir. Bundan hareketle literatürdeki farklı sonuçların dikkate 

alınması ile yeni araştırmalar yapılarak ışık tutulabilir. 
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5.4. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği 

alt boyut puanları sınıf düzeylerine (6, 7, 8) ve (9, 10, 11, 12) ilişkin bulguların 

tartışma ve yorumu 

Araştırmanın dördüncü alt problemi olan, “Ortaöğretim öğrencilerinin 

zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları sınıf düzeylerine (6, 7, 

8) ve (9, 10, 11, 12) göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” analizine ilişkin 

sonuçlar, ortaokul öğrencileri arasında fiziksel, sözel, söylenti çıkarma ve yayma, 

eşyalarına zarar verme alt boyutlarının puanlarına göre 6. sınıflar 8. sınıflara göre; 

sözel alt boyut puanlarına göre zorbalığa uğrama düzeyleri daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Liseler öğrencileri açısından ise ölçeğin tüm alt boyutlarında (fiziksel, 

sözel, dışlama, söylenti çıkarma ve yayma, eşyalarına zarar verme, cinsel zorbalık) 

anlamlı bir farklılık çıkmamıştır.  

Zorbalık yapma ölçeğinde ortaokullar arasında ölçeğin tüm alt boyutlarında 

anlamlı bir farklılık bulunmazken; liseler arasında ise ölçeğin fiziksel ve sözel alt 

boyutlarında 11. snıflar 9. sınıflara göre daha fazla zorbalık yapmaktadırlar sonucuna 

varılmıştır. 

Bu araştırmanın sonucuyla örtüşen, Ayas ve Pişkin’in (2011) lise öğrencileriyle 

ilgili yaptıkları çalışmada, cinsel zorbalık puanları arasında büyük sınıfların daha 

yüksek düzeyde zorbalığa uğradıkları belirtilmiştir. Bu araştırmada çıkan bulgunun 

aksine Ayas ve Pişkin’in (2011) çalışmalarında, kurban ölçeğinde fiziksel, sözel, 

dışlama, söylenti çıkarma ve yayma, eşyalarına zarar verme alt boyutlarında anlamlı 

bir fark çıkmamıştır. Yine bu araştırmada çıkan bulgunun aksine Olweus’un (1993) 

çalışmasında yaş arttıkça fiziksel zorbalıkta azalma, ilişkisel ve dolaylı zorbalıkta 

artma olduğu belirtilmiştir (Akt., Özen, 2012). 

Bu araştırma sonuçlarına bağlı olarak, yapılan zorbalık türleri ile sınıf düzeyi 

arasında anlamlı farklılıkların çıkması, her sınıf düzeyinde öğrencilerin zorbalık 

eylemlerini yaşa bağlı olarak farklı algılamaları neden olabilir. Özellikle küçük 

sınıfların zorbalığa uğrama açısından tüm alt boyutlarda fiziksel, sözel, dışlama, 

söylenti çıkarma ve yayma, eşyalarına zarar verme ve cinsel zorbalıkta, daha fazla 

zorbalığa uğramaları, yeni bir okula başlamış olmaları, ortama, öğretmenlere, 
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arkadaşlarına alışma çabalarında olmaları, kendilerini henüz güvende 

hissetmemelerinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca cinsel zorbalık alt boyutunda 

büyük sınıfların daha fazla zorbalığa uğramaları konusunu irdeleyecek yeni araştırma 

yaparak konuya ışık tutulabilir. 

5.5. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği 

toplam puanları uyruklarına ilişkin bulguların tartışma ve yorumu 

Araştırmanın beşinci alt problemi olan, “Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği toplam puanları uyruklarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?” analizine ilişkin sonuçlar, TC uyruklu öğrencilerin 

KKTC uyruklu öğrencilere göre daha fazla zorbalığa uğradıkları sonucuna 

varılmıştır. Zorbalık yapma açısından aralarında anlamlı bir fark çıkmamıştır.  

Bu araştırmayla benzer bir sonuç olarak, Ergün’ün (2011) çalışmasında TC 

uyruklu öğrencilerin KKTC uyruklu öğrencilerden daha fazla kurban olma durumları 

olduğu bulunmuştur. Pietzak, Petersen ve Speaker (1998) çalışmalarında, kişilerin 

“etnik kökenlerinin” akran zorbalığı üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir (Akt., Koç, 

2006, s.111). Bu çalışmanın aksine, Nickerson ve Slater (2009)  tarafından 

Amerika’da yapılan çalışmada ise kişilerin etnik kökenleriyle zorbalık arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (Akt., Tümkaya, Çelik ve Aybey, 2010, s. 173). 

Yapılan bir araştırmada, göç eden çocukların, korkutma, ilişkisel saldırı, 

sindirme gibi davranışlarının olduğu belirtilmiştir  (Akduman ve Baran, 2010). Göç 

olayı, öğrencilerin zorbalığa maruz kalmalarına sebep olabilir. Toplumun ekonomik 

durumu, kültürel değerleri kadar göç durumu da toplumdaki şiddeti etkilemektedir  

(Bulut, 2008). Öğrencilerin farklı yerlere göç etmeleri, girdikleri ortama uyum 

sağlamada zorlanmaları, kendilerine güvenlerinin az olması, kendilerini 

savunamamalarına neden olabilir.  

5.6. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma 

ölçeği alt boyut puanları uyruklarına ilişkin bulguların tartışma ve yorumu 

Araştırmanın altıncı alt problemi “Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları uyruklarına göre anlamlı bir 
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farklılık göstermekte midir?” analizine ilişkin bulgular, öğrencilerin zorbalığa 

uğrama ölçeği fiziksel, sözel, söylenti çıkarma ve yayma alt boyutlarında; 

öğrencilerin zorbalık yapma ölçeğinde ise dışlama alt boyutunda, TC uyruklu 

öğrencilerin KKTC uyruklu öğrencilere göre daha yüksek olduğu ve farkın anlamlı 

olduğu bulunmuştur. Zorbalık türleri ve öğrencilerin uyruklarıyla ilgili yapılan 

herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 

Araştırmada, zorbalık türleri ile öğrencilerin uyrukları arasında çıkan sonuçlar 

doğrultusunda, toplumlar arası farklı kültürlerin rol oynaması, ailelerde ve 

dolayısıyle bireylerde de farklı kültürlerin yansıması bulunabilmektedir. Bu 

sebeplerden ötürü de TC uyruklu öğrenciler KKTC uyruklu öğrencilere göre zorbalık 

eylemlerine daha fazla maruz kalabilirler.  

5.7. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma 

ölçeği toplam puanları okul düzeylerine ilişkin bulguların tartışma ve yorumu 

Araştırmanın yedinci alt problemi “Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği toplam puanları okul düzeylerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?” analizine ilişkin bulgular, ortaokul öğrencilerinin 

zorbalığa uğrama düzeyleri lise öğrencilerine göre daha yüksek çıkmıştır. Zorbalık 

yapma açısından aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Bu araştırmanın sonucuyla benzer olarak, Marsh ve ark., (2004), zorbalığın nicel 

olarak ilkokul düzeyinde arttığı, ortaokul düzeyinde en üst düzeye çıktığı ve lise 

döneminde ise azalma eğilimine girdiği bulunmuştur. (Akt., Ayas ve Pişkin, 2011, 

s.554). Yapılan bir başka çalışmada ise 6. sınıf öğrencilerinin mağdur olma 

davranışlarının akranlarına göre daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Çelenk, 2010). 

Amerika’da yapılan bir araştırmada da ortaokul öğrencilerinin, lise öğrencilerine 

göre daha fazla mağdur oldukları saptanmıştır  (Kayaoğlu ve Sevinç, 2012). Buna 

benzer bir sonuç olarak, Sullivan ve ark., (2004) tarafından yapılan çalışmda zorbalık 

eylemlerinde lise döneminde bir düşüş yaşandığının belirtilmesidir (Akt., İrfaner, 

2009, s. 24). Bu araştırmada çıkan sonucun aksine, bir başka çalışmada zorbalık 

eylemlerinin lise döneminde “çok ya da kısmen arttığı” belirtilmiştir (Koç, 2006, 

s.111). 
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Bu araştırmada çıkan sonuca bağlı olarak, ortaokul dönemindeki öğrencilerin 

daha fazla zorbalığa maruz kalmaları, yaşı küçük olanların daha fazla zorbalık 

eylemlerinde bulunmalarından (Çelenk, 2010) kaynaklanıyor olabilir. Ayni zamanda 

kendilerinden yaşça büyük olanlardan korktukları ya da zorbalık eylemleri karşısında 

nasıl davranacaklarını bilmemeleri de bu tür eylemlere maruz kalmalarına neden 

olabilir. 

5.8. Ortaöğterim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği 

alt boyut puanları okul düzeylerine ilişkin bulguların tartışma ve yorumu 

Araştırmanın sekizinci alt problemi “Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları okul düzeylerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?” analizine ilişkin bulgular, ölçeğin, fiziksel, sözel, 

dışlama, söylenti çıkarma ve yayma ve cinsel zorbalık alt boyutlarının puanlarına 

göre ortaokul öğrencileri daha yüksek düzeyde zorbalığa uğramaktadırlar. 

Öğrencilerin zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanlarıyla okul düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark çıkmamıştır.  

İlköğretim öğrencileriyle yapılan bir çalışmada, fiziksel, sözel, dışlama, zorla 

eşyaların alınması ve iftira atma zorbalık türlerinde, araştırmanın yapıldığı yılda bir 

kere olsun bu türlerin hepsinde zorbalığa maruz kaldıklarını belirtmişlerdir (Öksüz, 

Çevik ve Kartal, 2012). Amerika’da yapılan bir çalışmada, lise öğrencilerinin 

ortaokul öğrencilerine göre fiziksel zorbalığa uğrama düzeylerinin daha düşük 

olduğu belirtilmiştir (Kayaoğlu ve Sevinç, 2012).  

Çıkan sonuçlar doğrultusunda, ortaokul öğrencilerinin tüm alt boyutlarda 

zorbalığa uğrama düzeylerinin yüksek çıkması, öğrencilerin ilköğretimden çıkarak 

yeni bir okula başlamış olmalarının getirdiği heyecan ile kendilerinin zorbalığa 

maruz kaldıklarının bilinmesinden çekinmeleri ve bu durumu kimseyle paylaşmayıp, 

yapılan eylemler karşısında savunmasız kalmayı tercih etmelerinden  kaynaklanıyor 

olabilir. 
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5.9. Lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma  ölçeği 

toplam puanları okul türlerine ilişkin bulguların tartışma ve yorumu 

Araştırmanın dokuzuncu alt problemi “Lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama 

ve zorbalık yapma  ölçeği toplam puanları okul türlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir?” analizine ilişin sonuçlar, Fen Lisesi ve Meslek Lisesi 

öğrencilerinin, Anadolu Lisesi öğrencilerine göre daha yüksek düzeyde zorbalığa 

uğradıkları belirlenmiştir. Zorbalık yapma açısından aralarında anlamlı bir fark 

çıkmamıştır. 

Bu araştırmanın sonucuyla benzer olarak, Ayas ve Pişkin’in (2011) 

çalışmasında, Anadolu lisesi öğrencilerinin diğer liselere göre (Özel lise, Genel lise 

ve Meslek lisesi) daha düşük düzeyde zorbalığa uğradıkları belirtilmiştir. Totan’ın 

(2008) çalışmasında ise meslek lisesi öğrencilerinin diğer liselere göre (Özel lise, 

Genel lise ve Anadolu lisesi) öğrencilerine göre daha fazla zorbalık eylemlerinde 

bulundukları belirtilmişir. Zorbalık eylemlerinin değerlendirilmesinde okulların 

kültürü, iklimi önemlidir. Hernandez ve Seem (2004) “öğrencilerin şiddet 

davranışlarının okul iklimiyle açık veya örtük ancak tamamen ilişkili olduğu 

belirtilmektedir” (Çalık, ve ark., 2009, s. 560).  Her okulun kendine özgü bir kültürü, 

farklı özelliklerde öğrencileri bulunmaktadır. Okul türleri arasında zorbalığa uğrama 

açısından farklılıklar görülmesi bu nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.  

 

5.10. Lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma ölçeği alt 

boyut puanları okul türlerine ilişkin bulguların tartıma ve yorumu 

Araştırmanın onuncu alt problemi “Lise öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve 

zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları okul türlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir?” analizine ilişkin sonuçlar, öğrencilerin zorbalığa uğrama ölçeği 

söylenti çıkarma ve yayma, eşyalarına zarar verme ve cinsel zorbalık alt boyut 

puanları okul türlerine göre Fen Lisesi ile Meslek Lisesi öğrencilerinin Anadolu 

Lisesi öğrencilerine göre zorbalığa uğrama düzeyleri daha yüksek olduğu ve farkın 

anlamlı olduğu bulunmuştur. . Ölçeğin fiziksel, sözel, dışlama, alt boyutlarında 

anlamlı bir fark çıkmamıştır. Zorbalık yapma ölçeğine göre tüm alt boyutlarda 
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fiziksel, sözel, dışlama, söylenti çıkarma ve yayma, eşyalarına zarar verme ve cinsel 

zorbalık puanlarında anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Bu araştırma ile benzer sonuçları olan, Ayas ve Pişkin (2011) tarafından yapılan 

çalışmada, tüm alt boyutlarda fiziksel, sözel, dışlama, söylenti çıkarma ve yayma, 

eşyalarına zarar verme ve cinsel zorbalık zorbalık türlerinde en fazla mağdur olunan 

grubun Anadolu lisesine giden öğrenciler olduğu belirtilmiştir. Bu araştırmaya göre 

daha farklı bir sonuç olarak, Pişkin’in (2005) çalışmasında Meslek lisesine giden 

öğrencilerin Genel liseye giden öğrencilere göre, sözel, fiziksel, dışlama, eşyalarına 

zarar verme türlerinde daha yüksek düzeyde zorbalığa uğradıkları belirtilmiştir (Akt., 

Balanuye, 2007, s. 90).  

Bu araştırmadan çıkan sonuca bağlı olarak, okuldan okula değişen zorbalık türleri 

bulunmaktadır. Okullarda bulunan öğrencilerin her biri farklı ailelerden, çevrelerden 

gelmektedirler. Farklı anne-baba tutumları ve çevrenin de etkisiyle her bir öğrencinin 

olaylara yaklaşımları, davranışları değişmektedir. Bu sebeplerden bazı okullarda 

yapılan zorbalık türleri değişebilmekle birlikte bazı okullarda daha da fazla 

yaşanabilir. 

5.11. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma 

ölçeği toplam puanları kent ve kırsal bölge okullarına ilişkin bulguların 

tartışma ve yorumu 

Araştırmanın on birinci alt problemi “Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa 

uğrama ve zorbalık yapma ölçeği toplam puanları kent ve kırsal bölge okullarına 

göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” analizine ilişkin bulgular, zorbalık 

yapma ve zorbalığa uğrama açısından anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna 

varılmıştır. 

Bu araştırmanın sonucunun aksine, yapılan bir araştırmada ele alınan tüm 

şiddet olaylarının neredeyse tamamının (%96) nispeten kalabalık yerleşim yerlerinde 

gerçekleştiği belirlenmiştir (Bulut, 2008).  

Bu araştırmanın sonucuna bağlı olarak, okulların bulundukları bölgeler ile 

yapılan zorbalık eylemleri arasında farklılık çıkmaması, okullarda kalabalık veya az 
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sayıda öğrencilerin bulunması yapılan zorbalık eylemlerinde bir artış veya azalmaya 

etken olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Her okulun bir iklimi vardır. Bu nedenle 

öğrenci mevcutunun fazla veya az olması yapılan zorbalık eylemlerinde bir farklılık 

oluşmasına neden olmayabilir. 

5.12. Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma 

ölçeği alt boyut puanları kent ve kırsal bölge okullarına ilişkin bulguların 

tartışma ve yorumu 

Araştırmanın on ikinci alt problemi “Ortaöğretim öğrencilerinin zorbalığa uğrama ve 

zorbalık yapma ölçeği alt boyut puanları kent ve kırsal bölge okullarına göre anlamlı 

bir farklılık göstermekte midir?” analizine ilişkin bulgular, ölçekte bulunan tüm alt 

boyutlarda; fiziksel, sözel, dışlama, söylenti çıkarma ve yayma, eşyalarına zarar 

verme ve cinsel zorbalık puanları ile öğrencilerin zorbalığa uğrama ve zorbalık 

yapma düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Bu araştırmada çıkan sonucun aksine, yapılan bir çalışmada, okulun 

bulunduğu yerleşim birimine göre, fiziksel zorbalık türünde İllerde %55,2, İlçelerde 

%46,1, büyük şehirlerde %37,5 oranında zorbalık yapma davranışında bulunulduğu 

tanık olan öğrenciler tarafından belirtilmiştir. Eşyalarına zarar verme türünde de 

ilçelerde %51.9, illerde %50, büyük şehirlerde %34.41 oranında öğrencilerin tanık 

oldukları belirtilmiştir (Durmuş ve Gürcan ,2003). 

Bazı okulların sadece kentte bulunmasıdan dolayı kırsal kesimde yaşayan 

öğrenciler kentteki okullara gidebiliyorlar. Buna bağlı olarak bir kültür çeşitliliğinin 

olması, yapılan zorbalık türlerinde etkili olabilmektedir ve okulların kent veya kırsal 

kesimde bulunması ile yapılan zorbalık türleri arasında bir farklılık çıkmaması bu 

sebeplerden kaynaklanıyor olabilir. 
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BÖLÜM VI 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Bu bölümde araştırmadan elde edilen sonuçlara ve bu sonuçlara dayalı 

uygulamaya, gelecekteki araştırmalara yönelik önerilere yer verilmiştir. 

6.1. Sonuç 

 Bu araştırmanın  sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:  

 Erkek öğreciler kız öğrencilere göre daha fazla zorbalığa uğramakta ve 

zorbalık yapmaktadır; erkek öğrenciler, fiziksel, sözel ve cinsel zorbalık alt 

boyutlarında kızlara göre daha fazla zorbalığa uğrarken, yine erkek öğrenciler tüm alt 

boyutlarda (fiziksel, sözel, dışlama, söylenti çıkarma ve yayma, eşyalarına zarar 

verme ve cinsel zorbalık) kızlara göre daha fazla zorbalık yapmaktadır. 

Ortaokullar arasında 6. sınıf öğrencileri,  8. sınıf öğrencilerine göre daha fazla 

zorbalığa uğrarken, lise sınıfları (9, 10, 11, 12) arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Zorbalık yapma açısından ise ortaokul sınıfları arasında herhangi bir 

fark bulunmazken, lise sınıfları arasında, 11. sınıfın 9. sınıfa  göre daha fazla zorbalık 

yaptığı bulunmuştur.  

Ortaokul sınıflarında zorbalığa uğrama boyutunda ölçeğin fiziksel, sözel, 

söylenti çıkarma ve yayma, eşyalarına zarar verme puanlarına göre 6. sınıflar 8. 

sınıflara göre daha fazla zorbalığa uğramaktadırlar.  

Lise öğrencileri arasında ise, fiziksel ve sözel zorbalık alt boyutlarında 11. 

sınıflar 9. sınıflara göre daha fazla zorbalık yapmaktadırlar.  

TC uyruklu öğrenciler, KKTC uyruklu öğrencilere göre daha fazla zorbalığa 

uğrarken; zorbalık yapma açısından öğrencilerin uyruklarına göre anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. 

Zorbalık türleri açısından ise, TC uyruklu öğrenciler, söylenti çıkarma ve 

yayma alt boyutunda KKTC uyruklulara göre daha fazla zorbalığa uğrarken; yine TC 
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uyruklu öğrenciler KKTC uyruklulara göre ve dışlama boyutunda daha fazla zorbalık 

yapmaktadırlar. 

Ortaokul öğrencileri eşyalarına zarar verme boyutu dışında lise 

öğrencilerinden daha fazla zorbalığa uğrarken; zorbalık yapma açısından anlamlı bir 

fark bulunmamıştır. 

Zorbalık türleri açısından; ortaokul öğrencileri lise öğrencilerine göre tüm alt 

boyutlarda daha fazla zobalığa uğrarken, zorbalık yapma açısından anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. 

Okul türleri arasında yapılan karşılaştırmada, Fen lisesi ve Meslek lisesi 

öğrencileri Anadolu lisesi öğrencilerine göre daha fazla zorbalığa uğrarken; zorbalık 

yapma açısından okul türleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Zorbalık türleri açsından ise Fen lisesi ve Meslek lisesi öğrencileri Anadolu 

lisesi öğrencilerine göre söylenti çıkarma ve yayma, eşyalarına zarar verme ile cinsel 

zorbalık alt boyutlarında daha fazla zorbalığa uğramaktadırlar. Zorbalık yapma 

açısından ise zorbalık türleri arasında okul türlerine göre anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. 

Okulların kent ve kırsal bölgede bulunma durumuna göre öğrencilerin 

zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma durumları ile zorbalık türleri arasında herhangi 

bir fark bulunmamıştır. 

Sonuç olarak; öğrencilerin zorba ve kurban olma durumları, yapılan zorbalık 

türleri ile cinsiyet, sınıf düzeyi, uyruk, okul düzeyi, okul türü, kent ve kırsal bölge 

okulları değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. 

Çıkan sonuçlar doğrultusunda, erkek öğrencilerin kızlara oranla daha fazla zorbalığa 

uğramaları ve zorbalık yapmaları, küçük sınıfların daha fazla zorbalığa uğramaları; 

göçmen olan öğrencilerin mağdur olma durumlarının diğer öğrencilere göre daha 

fazla olması, Anadolu lisesi öğrencilerinin zorbalığa uğramada Fen ve Meslek lisesi 

öğrencilerine göre  daha fazla zorbalığa uğrmaları okullarda akran zorbalığı 

alanındaki çalışmalarda birçok eksikliğin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yüzden 

yapılabilecek iyileştirici ve önleme çalışmalarında özellikle okul psikolojik 
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danışmanları ile sınıf öğretmenlerinin işbirliği içinde olmaları ve bu duruma özgü 

öğrencilerle bireysel çalışmalara özen göstermeleri yararlı olabilir.   

 

6.2. Öneriler 

 Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda uygulamaya ve bu konuya 

ilişkin gelecek araştırmalara yönelik önerilere yer verilmiştir.  

 6.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler 

 Akran zorbalığıyla ilgili yapılan önleme çalışmaları bulunmaktadır. Ancak 

yapılan bu çalışmalarda göz önünde bulundurulması ve dikkat edilmesi gereken 

noktalar bulunmaktadır. Aşağıda bu noktalara önem vererek uygulamaya yönelik 

öneriler verilmiştir: 

1. Öncelikle üniversitelerin dört yıllık lisans programlarında alanı öğretmenlik 

olan tüm bölümlere “zorbalık” konulu bir ders eklenebilir. Bu doğrultuda tüm 

okul personelinin işbirliği içerisinde faaliyetlerde bulunarak iyileştirici 

çalışmalara yer verebilirler. 

2. Okullarda dönem başında tüm okul personeline zorbalık hakkında 

bilgilendirici konferanslar verilerek, özellikle teneffüslerde nöbetçi 

öğretmenlerin zorbalık yapanları ve zorbalığa uğrayan öğrencileri takip 

edebilirler. Böylece zorbalık konusuna diğer akademik konular gibi 

önemsenmesi gerektiği hatırlatılmış olur. 

3. Yapılacak olan diğer bir çalışma, öğrencilere zorbalık hakkında bilgiler 

verilebilir ve eğitim sistemimizde diğer derslerin programına entegre 

edilebilir. Böylece öğrencilerde de birtakım önleyici çalışmalara başlanmış 

olunur. 

4. Araştırmadan da ele edilen bulgular doğrultusunda akran zorbalığının 

cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü gibi değişkenlerle ilişkisi olduğu 

görülmektedir. Yapılacak olan önleme çalışmalarında, ilk olarak zorbalığın 

tanımlanması yapılırken bu değişkenler göz önüne alınarak yapılması yararlı 
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olabilir. Her okulda, her sınıf düzeyinde zorbalık eylemleri ayni 

olmamaktadır. 

5. Zorbalığın bu değişkenler dikkate alınarak tanımlanmasından sonra okul 

psikolojik danışmanlarının, grup rehberliği alanında etkili olabilecek 

çalışmalara ve etkinliklere yer vermesi yararlı olacaktır. Ayni zamanda 

bireysel danışmada da gerekli önem gösterilerek çalışmalar yapılmalıdır. 

6. Okul psikolojik danışmanlarının dönem boyunca öğrencilere zorbalık 

eylemleriyle ilgili drama veya rol oynama teknikleriyle hem sosyal 

becerilerinin geliştirilmesi hem de zorbalık yapıldığında ve zorbalığa maruz 

kalındığında neler yaşandığına ilişkin empati kurmalara sağlanabilir.   

6.2.2. Gelecekteki Araştırmalara Yönelik Öneriler 

1. Zorba/kurban ve sessiz izleyicilerin de araştırması yapılabilir. 

2. Niteliksel çalışmalara yer verilerek derinlemesine veri elde edilebilir. 

3. Okullarda yaşanan zorbalık eylemleri ile ilgili öğrencilerin görüşleri 

belirlenebilir.   

4. Okullarda yaşanan zorbalık eylemleri ile ilgili aileler ve öğretmenlerin 

görüşleri belirlenebilir. 

5. Zorbalıkla ilgili nedenler ve sonuçların irdelenmesi araştırılabilir. 

6. Disiplin kurulu raporları incelenerek, doküman analizi ile okullardaki 

zorbalık eylemlerinin durumu tespit edilebilir. 

 

 

 

 



  

 

 

- 79 - 

KAYNAKLAR 

 

Acar, T. (2012). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinde akran zorbalığı ve psikolojik 

belirtiler. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara. 

Adams, M. N. ve Cooner, H. T. (2008). School violence: Bullying behaiors and 

psycholocial school envirenment in middle school. Children Schools, 30 (4), 

211-221. 

Akpınar, B. ve Özdaş, F. (2012). Lise disiplin sorunlarının sınıf değişkeni açısından 

incelenmesi. Kastamonu/Eğitim/Dergisi,/ 21 (4),/1365-1376. 

Aksu, M. B. ve Genç, G. (2010). Genel lise öğrencilerinin zorba-kurban 

davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 30 (2),  413-448.  

Alacapınar, F. G. ve Sönmez, V. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma 

Yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık. 

 

Aldağ, G. (2011). Üniversite öğrencilerinin siber zorba davranışlarda bulunma ve 

siber zorba davranışlara maruz kalma durumlarının belirlenmesi. 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yakın doğu Üniversitesi, Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Lefoşa. 

Alişaşifoğlu, M. (2011). Akran istismarı. Türk PED Araştırmaları, 46, 4-31. 

 

Andreou, E. (2001). Bully/Victim problems and their association with coping 

behaviour in conflictual peer interactions among school-age children. 

Educational Psychology, 21(1), 59–66. 

Andershed, H. ve Keer, M. ve Stattin, H. (2001). Bullying in school and violence on 

the streets: Are the same people involved? Journal of Scandinavian Studies 

in Criminology and Crime Prevention, 2, 31-49. 

Ankay, A. (2012). Ruh sağlığı ve davranış bozuklukları. İstanbul: Nobel Tıp 

Kitabevi. 

Arora, C. M. ve Thompson, D. A. (1987). Defining bullying for a secondary school. 

Education and Child Psychology, 4, 110–120. 

Arı, R. ve Deniz, E. (2006). Sınıf yönetimi. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, 137-142. 

 



  

 

 

- 80 - 

Arslan, S. Ö. ve Savaşer, S. (2009).  Okulda zorbalık, Milli Eğitim Dergisi, 184, 218 

227.  

Atik, G. (2009). Zorbalığı  yordayıcı bir değişken olarak umut. Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (1), 53-68.  

Atik, G. ve Kemer, G. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri arasındaki 

zorbalığı yordamada problem çözme becerisi sürekli öfke-öfke ifade tarzları 

ve fiziksel özyeterliğin rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 23, 198-206.  

Aypay, A. ve Durmuş, E. (2008). Zorba, kendine güvenen ve zorbalıktan kaçınan 

tutumları sergileyen lise öğrencilerinin iş birliği yapma karakter özelliği 

açısından değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Dergisi, 41 (2), 23-42.  

Baba, M. , Çevik, C. , Güven, E. , Öksüz, Y. ve Sümen, Ö. (2012). Öğretmenlik 

uyulaması yapılan ilköğretim okullarındaki zorba davranışların incelenmesi. 

The Journal of Academic Social Science Studies,/5/(1),/205-229. 

Bayar, Y.ve Uçanok, Z. (2012). Ergenlerin dahil oldukları zorbalık statülerine göre 

okul sosyal iklimi ve genellenmiş akran algıları. Kuram ve Uygulamalarda 

Eğitim Bilimleri Dergisi,/12/(4),/372-358. 

Bayraktar, F. (2006).  İlköğretimde zorbalık ve kurban olma: Ergenlik öncesi 

çocuklarda zorbaların, kurbanların, zorba/kurbanların ve katılmayan grubun 

karşılaştırılması. Türk Pskoloji Bülteni, 12 (38), 43-58.  

Batsche, G.M. ve Knoff, H.M.  (1994). Bullies and their victims-understanding a 

pervasive problem in the schools. Social  Psychology Review, 23(2), 165–

174. 

Besag, V. (1995). Bullies and Victims in Schools. Philadelphia: Open University 

Press. 

Bilgin, A. ve Kartal, H. (2012). İlköğretim öğrencilerinin zorbalığın nedenleri ile 

ilgili algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 25-48.  

Boysan, M. , Öğülmüş, S. ve Pişkin, M. (2011). Güvenli okul ortamı oluşturma 

öğretmen ve yönetici kitabı. Ankara: TUBİTAK. 

Bulurcu, S. (2011). İstanbul ilinde bir ilköğretim okulunda 6–8. Sınıflarda akran  

zorbalığı sıklığnın araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

 



  

 

 

- 81 - 

Bulut Serin, N., Karakartal, D. ve Ruso, İ. (2012).  Lise Öğrencilerinde Ana Baba 

Tutumlarını Yordayan Psikososyal Değişkenlerin 

İncelenmesi. International Conference on/Interdiciplinary Research in 

Education (ICOINE). Gazimağusa, North Cyprus. 

 

Cenkseven Önder, F. ve Sarı, M. (2012). İlköğretim öğrencilerinde zorbalık ve okul 

yaşam kalitesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 11(4), 897-914. 

Erişim tarihi: Mart 2, 2013. URL: http://ilkogretim-online.org.tr 

Cenkseven Önder, F. ve Yurtal, F. (2007). İlköğretim okullarında zorbalığın 

yaygınlığı ve doğası. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , 3 (28), 

2-13.  

Ceylan, F. ve Malkoç, T. (2010). Orta öğretim 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin zorbalık 

eğilimleri ve zorbalıkla başetme düzeyleri arasındaki ilişkide müzik 

eğitiminin önemi. International Conference on New Trends in Education and 

Their Implications, 640-652.  

Corey, G. (2008). Psikolojik danışma kuram ve uygulamaları (T. Ergene, Çeviren). 

Ankara: Mentis Yayıncılık. 

Craig, W. M. (1998). The relationship among bullying, victimization, depression, 

anxiety and aggression in elementary school children. Personality and 

Individual Differences, 24, 123–30. 

Çağrı, R. (2010). Zorbalık yapan ve zorbalığa maruz kalan çocukların kişilik 

özelliklerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Çalık, T. , Kandemir, M. , Kurt, T. , Özer, A. ve Özbay, Y. (2009). İlköğretim okulu 

öğrencilerinin zorbalık statülerinin okul iklimi, prososyal davranışlar, temel 

ihtiyaçlar ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. Kuram ve 

Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15 (60), 555-576. 

Çankaya, İ. (2011). İlköğretimde akran zorbalığı. Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1), 

81-92. 

Çayırdağ, N. (2006). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okul kültürünü 

algılayışları ile zorbalık eğilimleri ve zorbalıkla baş etme düzeyleri 

arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  

Çelen, N. (1999). Öğrenme Psikolojisi. Bursa: İmge Kitabevi. 

 

http://ilkogretim-online.org.tr/


  

 

 

- 82 - 

Çelik, S., Atak, H. ve Ergüzen, A. (2012). The effect of personality on cyberbullying 

among university students in Turkey. Eurasian Jornal of Edcational 

Research, 49, 129-50. 

 

Çelik, M. ve Aybek, B. (2010). Ergenlerin kişilerarası ilişkilerini etkileyen sosyal 

yaşantı değişkenlerinin incelenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, 24, 163-178.                   

Çevik, C. ,  Kartal, A. ve Öksüz, Y. (2012). İlköğretimde akran zorbalığı. Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 24 (1), 81-92  

Çetinkaya, S., Nur, N., Ayvaz, A., Özdemir, D.,  Kavakcı, Ö. (2009). 

Sosyoekonomik durumu farklı üç ilköğretim okulu öğrencilerinde akran 

zorbalığının depresyon ve benlik saygısı düzeyiyle ilişkisi. Anadolu 

Psikiyatri Dergisi, 10, 151-158.  

Çınkır, Ş. ve Kepenekçi, Y. K. (2003). Öğrenciler arası zorbalık. Kuram ve 

Uygulamada Eğitim Yönetimi. (34), 236-253. 

 

Çivildağ, A. ve Cooper, H. T. (2013). Ergenlerde siber zorba ve öfkenin incelenmesi 

üzerine bir araştırma: Niğde İli Örneği. International Journal of Social 

Science, 6 (1), 497-511. 

 

Çorakçı, B. (2011). Psikolojik aktivite: Üstünlük duygusu ve toplumsal ilgi. Ankara: 

Say Yayınları. 

Demir, A. (2012). Akran zorbalığına karışan ve karışmayan ilköğretim öğrencilerinin 

utanç ve suçluluk dugularının  ve adil dünya inançlarının incelenmesi. 

Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İstanbul. 

 

Dölek, N. (2007). Öğrencilerde zorbaca davranışlar. Ergenlik Dönemi ve Zorbaca 

Davranışlar. 11 Ocak 2007, İstanbul. Erişim tarihi: Nisan/1,/2013. 

URL:http://www.sg.k12.tr/index.php?id=1182&L=1#c4600  

 

Dursun Balanuye, I.  ve Yeşilyaprak, B. (2012). Okul Zorbalığına İlişkin Öğretmen 

Tutumları Ölçeği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , 4 (37), 

38-48.  

 

Durmuş, E. ve Gürcan, U. (2003). Lise öğrencilerinin şiddet ve saldırganlık 

eğilimleri. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 

.Erişim/tarihi:/Nisan/3,/2013./URL:http://tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2005_cilt3/s

ayi_3/253-269.pdf 

 

Eke, C. Y. , Ögel, K. ve Tarı, I. (2006). Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme. İstanbul: 

Yeniden Yayınları. 

 

http://www.sg.k12.tr/index.php?id=1182&L=1#c4600
http://tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2005_cilt3/sayi_3/253-269.pdf
http://tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2005_cilt3/sayi_3/253-269.pdf


  

 

 

- 83 - 

Ekşi, F. (2012). Narsistik kişilik özeliklerinin internet bağımlılığı ve siber zorbalığı 

yordama düzeyinin yol analizi ile incelenmesi. Kuram ve Uygulamada 

Eğitim Bilimleri,12/(3),/1683-1706.  

 

Elliot, M. (1997). 101 Ways of Dealing with Bullying. London: Hodder Childrens' 

Book. 

Ergün, D.  (2011). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ortaöğretm 6. ,7. ve 8. sınıf 

öğrencilerinde akran zobalığı yaygınlığı ve risk faktörlerinin belirlenmesi. 

Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Estitüsü, İstanbul 

 

Ergül, A. (2009). Bir grup süreci olarak akran zorbalığı: Katılımcı rolü gruplarında 

tepkisel-amaçlı saldırganlık ve toplumsal konum. Yüksek Lisans Tezi. 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.  

 

Ertan, D. (2012). Akran zorbalığında aileye ve okula ilişkin risk ve koruyucu 

faktörlerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İzmir.  

 

Ertaş, O.  (2012). İlköğretim 5. sınıflarda sanal zorbalık davranışlarının yaygınlığına 

yönelik mevcut durum analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yakın 

Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa. 

 

European Community European Social Fund. (2001). Bullying: A Reader For The 

Diploma For Connexions Personal Advisers. 1-77. 

 

Fried, S., ve  Fried, P. (1996). Bullies and Victims: Helping your child survive the 

schoolyard battlefield. New York: M. Evans and Company. 

Galloway, D. (1994). Bullying: The Importance of A Whole School Approach, 

Therapeutic Care and Education, 3, 315-329. 

Genç, G. (2007). Genel Liselerde Akran Zorbalığı ve Yönetimi. Doktora Tezi. İnönü 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.  

 

Gökler, R. (2007). İlköğretim öğrencilerinde akran zorbalığının bazı değişkenler 

açısından incelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Ankara. 

 

Gökler, R.  (2009). Okullarda Akran Zorbalığı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 

(2), 511-537. 

 

Gültekin Akduman, G. (2012). Okul öncesi dönemde akran zorbalığının incelenmesi. 

Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 23 (1), 121-137.  

 

Güner, F. (2009). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinden akran zorbalığı zorba ve 

kurbanlarının okul başarı düzeyleri ve sosyometrik statülerinin 

http://library.neu.edu.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=260804


  

 

 

- 84 - 

değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Kars.  

 

Gürsoy, E. C. (2010). Ergenlerde sosyodemografik özelliklere ve algılanan sosyal 

destek ile akran zorbalığına maruz kalmanın incelenmesi. Yüksek Lisans 

Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  

 

Güvenir, T. (2004). Okulda akran istismarı. Ankara: Kök Yayıncılık, 31-35. 

Harlow, K. C., Roberts, R. (2010). An exploration of the relationship between 

socialand psychological factors and being bullied. Children and schools, 

32(1), 15-26. 

Hazler, R. J., Hoover, J.H. ve Oliver, R. L. (1996). Student perceptions of 

victimization by bullies in schools. The Journal of Humanistic Education 

and Development, 29, 143–150. 

Hawker, D.S.J. ve Boulton, M.J. (2000). Twenty years research on peer victimization and 

psychosocial maladjustment: A meta-analitic review of cross-sectional studies. 

Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41 (4), 441-455. 

Hilooğlu, S. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin zorbaca davranışlarını 

yordamada  sosyal beceri ve yaşam doyumunun rolü. Yüksek Lisans Tezi. 

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. 

 

Hoover, J. H. ve Oliver, R. (1996). The Bullying Prevention Handbook. Indiana: 

National Educational Service.  

Hughes, G. (2005). The Relationship between bullying and achievement; a study of 

related school and family factors. Master Thesis. The Universty of Calgary, 

Alberta, Canada.  

İlhan Alper, S. (2008). İlköğretimde zorbalık. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.  

 

İrfaner, S. (2009). Öğrenciler arasında gerçekleşen zorbalık eylemleri  ve zorbalık 

konusunda öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin tutum ve 

görüşleri. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara.  

 

Kaltiala-Heino R., Matti Rimpela, Paivi Rantanen ve Arja Rimpela. A. (2000). 

Bullying - an indicator to detect adolescents at risk for mental disorders. 

Journal of Adolescence, 23 (6), 661-674. 

 



  

 

 

- 85 - 

Kapcı, E. G. (2004). İlköğretim öğrencilerinin zorbalığa maruz kalma türünün ve 

sıklığının depresyon, kaygı ve benlik saygısıyla ilişkisi. Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (1), 1-13.  

 

Karakaş, H., Öztürk, C. (2009). Sosyal bilişsel teori ile zorbalığa yaklaşım. Dokuz 

Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2(2), 61-74. 

Erişim/tarihi:Mart/472012./URL:http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Biri

mler/18283/61-74_pdf.pdf 

 

Karatekin, Ç. ve Özdemir, M. (2011). Lise öğrencilerinin siber-zorbalığa ilişkin 

görüşlerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi. Kuram ve 

Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (4), 605-626.  

 

Kavşut, F. (2009). Ergenlerde akran zorbalığı ve duygusal zeka arasındaki ilişkinin  

incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Bolu. 

 

Kılıç, N. (2009). İlköğretim 6,7,8. sınıf öğrencilerinin zorbalık düzeylerinin 

yordanması (Konya İli Cihanbey İlçe Merkez Örneği). Yüksek Lisans Tezi. 

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  

 

Koç, Z. (2007). Lise öğrencilerinin zorbalık düzeylerinin belirlenmesi. Doktora Tezi. 

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

 

Köknel, Ö.  (2000). Bireysel ve toplumsal şiddet. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. 

Korkut, F. (2007). Okul temelli önleyici rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Anı 

Yayıncılık. 

 

Kulaksızoğlu, A. (2006). Ergenlik psikolojisi. Ankara: Remzi Kitabevi.  

 

Kutlu, F. (2005). The effect Of bullying management training on bullying behaviours 

of elementary school students. PHD Thesis. Middle Eeast Technical 

University, The departmens of eductional sciences. 

 

Lowenstein, L. (1978). Who is the bully. Bulletin of the British Psychological 

Society, 31, 147-149. 

MacDonald, I. M. (1997).Violence in Schools: Multiple Realities. The Alberta 

Journal of Educational Educational Research, XLIII (2/3), 142–156.  

Mutluoğlu, S. (2007). İlkokullardaki zorbalık türleri ve oranları (Girne Bölgesi). 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa. 

 

http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/18283/61-74_pdf.pdf
http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/18283/61-74_pdf.pdf


  

 

 

- 86 - 

Olweus, D. (1978). Aggression in the schools: bullies and whipped boys. 

Washington:    Hemisphere Press (Wiley). 

Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. 

Cambridge MA: Blackwell. 

Olweus, D. (1999). Smith, P. K., Morita, Y., Junger-Tas, J., Catalano, R. ve Slee, P.  

(Eds.). The nature of school bullying: Across national perspective. London 

and New York: Routledge, 7-27. 

Olweus, D. (2003). A profile of bullying at school.  Educational Leadership, 60 (6), 

12-17. 

Olweus, D.  (2005). Bullying at school. What we know and What We Can Do. 108 

Cowle Road Oxford Ox4, IJF, UK: Blackwell Publishing Ltd.   

Özbay, A. (2013). Ergenlerde siber zorbalık, siber mağduriyet, aleksitimi ve öfke 

ifade etme biçimleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Fatih 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

 

Özdemir, M. ve Akar, F. (2011). Lise öğrencilerinin siber zorbalığa ilişkin 

görüşlerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi. Kuram ve 

Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (4), 605-626. 

 

Özdinçer Arslan, S. (2008). Lise öğrencilerinde öz-kavram ve aile ilişkisinin akran 

zorbalığına etkisi. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, İstanbul. 

Özen C. (2012). Akran zorbalığında ergenlerin nedenlere, duygusal tepkilere  ve baş 

etme yöntemlerine ilişkin açıklamalarının inelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. 

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.  

Öztürk, C. ve Karataş, H. (2009). Sosyal bilişsel teori ile zorbalığa yaklaşım. Dokuz 

Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2 (2), 61-

74./Erişim/tarihi:/Mart/1,/2013./URL:http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/

Birimler/18283/61-74_pdf.pdf 

Peker, A. ve Yaman, E. (2012). Ergenlerin siber zorbalık ve siber mağduriyete ilişkin 

algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (3), 819-833.  

 

Pekel, N. (2004). Akran zoralığı grupları arasında sosyometrik statü, yalnızlık ve 

akademik başarı durumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

 

http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/18283/61-74_pdf.pdf
http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/18283/61-74_pdf.pdf


  

 

 

- 87 - 

Pekel-Uludağlı, N. ve Uçanok, Z. (2005). Akran zorbalığı gruplarında yalnızlık ve 

akademik başarı ile sosyometrik statüye göre zorba/kurban davranışı 

Türleri. Türk Psikoloji Dergisi 20 (56), 77-92. 

Pellegrini, A. D. (1998). Bullies and victims in school: A review and call for 

research. Journal of Applied Development Psychology, 19, 165-176. 

Pikas, A. (1975). How to stop peer bullying. Stockholm: AMA Service 

Pişkin, M. (2010). Examination of peer bullying among primary and middle school 

children in Ankara. Education and Science, 35 (156), 175-189. 

Pişkin, M. (2002). School bullying: Ddfinition, types, related factors, and strategies 

to prevent bullying problems. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 

(2), 531-562. 

Pişkin, M., ve Ayas, T. (2011). Lise öğrencileri arasındaki zorbalık olaylarının 

cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü bakımından incelenmesi. İlköğretim 

Online,/2/(10),/550_568./Erişim/tarihi:/Mart16,/2013.URL:http://ilkogretim

online.org.tr/vol10say2/v10s2m13.pdf. 

Rigby, K. (2004). Addressing bullying in schools: Theoretical perspectives and their 

implications. School Psychology International, 25(3), 287–300. 

Rigby, K. (2003). Consequences of bullying in schools. Canadian Journal of 

Psychiatry, 48 (9), 583-590. 

Rigby, K.  (2002). New perspectives on bullying. Londra: Jessica Kingsley 

Publishers. 

Rigby, K., Slee, P. ve Cunnigham, R. (1999). Effects of parenting on the peer 

relations of Australian adolescents, The Journal of Social Psychology, 139 

(3), 387–98. 

Rivers, I. ve Smith, P. K. (1994). Types of bullying behaviour and their correlates. 

Received for publication January, 20, 359-368.  

Roland, E. ve Munthe, E., (1989). Bullying: An ınternational approac.  London: 

David Fulton Publishers. 

Salmivalli, C.  (1999). Participant role approach to school bullying: Implications for 

interventions. Journal Of Adolescence, 22 (2),  435-459. 

 

http://ilkogretimonline.org.tr/vol10say2/v10s2m13.pdf
http://ilkogretimonline.org.tr/vol10say2/v10s2m13.pdf


  

 

 

- 88 - 

Sarıtaş, M. (2006). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinde gözlenen zorba 

davranışların aile sorunlarına göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Sarıbeyoğlu, S. N. (2007). Lise öğrecilerinde aile içi çocuk istismarı ile zorbalık 

arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

 

Seals, D. ve Young, J. (2003). Bullying and victimization: Prevalence and 

relationship to gender, grade level, ethnicity, self-esteem and depression. 

Adolescence, 38, 735- 747. 

Sharma, V., Jindal, A., Bhatia, M., Srivastava, S. ve Kumar, P. (2010). Cyber-

bullying. Delhi Psychiatry Journal, 13 (1), 131-133. 

 

Smith, P. K., Smith, C., Osborn, R. ve Samara, M. (2008). A content analysis of 

school anti-bullying policies: Progress and limittions. Educational 

Psychology in Practicey, 24 (1). 

 

Şahin, M., Demirağ F. (2009). Anasınıfı öğretmenlerinin akran zorbalığı ile ilgili 

algıları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-16. 

 

Şahin, M. ve Sarı, S. V. (2010). Ergenlerde görlen zorbalık eğiliminin bilişsel 

çarpıtmalar ve fonksiyonel olmayan tutumlarla ilişkisi. Akademik Bakış 

Dergisi, 1-14. 

 

Şirvanlı Özen, D. (2010). Ergelerde akran zorbalığına maruz kalmanın cinsiyet, yaş 

ve içe yönelim türü problem davranışlar ile ilişkisi. Çocuk ve Gençlik Ruh 

Sağlığı Dergisi, 17 (1).  

Taner Derman, M. (2013). 10-11 yaş çocuklarının saldırganlık ve umutsuzluk 

düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. The Journal of Academic Social 

Science Studies Intrnatıonal Journal of Social Science, 2 (6), 879-889. 

  

Tıpırdamaz Sipahi, H. (2008). İzmir ili bornova ilçesinde ilköğretim 6. ve 7. sınıf 

öğrencilerinde akran zorbalğı, etkileyen ve eşlik eden fakörler. Doktora 

Tezi.  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.  

Totan, T. (2008). Ergenlerde zorbalığın anne, baba ve akran ilişkileri açısından 

incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi,  Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Bolu.  

 



  

 

 

- 89 - 

Totan, T. ve  Kabakçı, Ö. F. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sosyal 

duygusal öğrenme becerilerinin zorbalığı yordama gücü. The Second 

Internatıonal Congress of Educatıonal Research, 575-600.  

Tura, G. (2008). Akran zorbalığına maruz kalmayı yordayan özellikler. Yüksek 

Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Türkan, Ş. (2013). Zorbalıkla baş etmeye yönelik akran destek programının ortaokul 

6. ve 7. sınıf öğrencilerinin zorbalıkla baş etme becerilerine etkileri. Doktora 

Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. 

Türk Dil Kurumu. (1998). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 549. 

Türker, G. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin akran zorbalığına  yönelik tutumlarını 

etkileyen faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Samsun Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  

Viljoen, J. L., Oneil, M. L., Sidhu, A. (2005).  Bullying behaviors in female and male 

adolescent offenders: Prevalence, types, and association with psychosocial 

adjustment. Aggressive Behavior, 3, 521-536. 

Whitney, I. V. ve Smith, P. K. (1993). A survey of the nature and extent of bullying 

in junior/middle and   secondary schools. Ediucational Reasarch, 35(1), 3-

25. 

Woods, S. ve Dieter W. (2004). Direct And Relational Bullying Among Primary 

School Children And Academic Achievement. Journal of School 

Psychology, 42 (2), 135-155  

Yaban, E. H. (2010). Ergenlerin arkadaşlık niteiği, ebeveynden okul ortamında 

öğretmenden algılanan destek ile akran zorbalığı/zorbalığa maruz kalma 

arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ankara.  

Yaman, E. , Eroğlu, Y. , Bayraktar, B. ve Çolak, T. S. (2010). Öğrencilerin 

güdülenme düzeylerinde  etkili bir faktör: Okul zorbalığı. Akademik Bakış 

Dergisi, 20, 1-17.  

Yıldırım, R. (2012). Akran zorbalığı. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, 10 (2),39-51. 

 

Yıldırım, S. (2001). The relationships of bulling, family environment and popularity. 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 



  

 

 

- 90 - 

Yöndem, Z. D. ve  Totan, T. (2008). Ergenlerde zorbalık ve stresle baş etme. 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 

Erişim tarihi: Mart 4, 2013 . URL: http://www.ktos.org/bilgi-belge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ktos.org/bilgi-belge


  

 

 

- 91 - 

ÖZGEÇMİŞ 

 Yer ve Doğum Tarihi: Güzelyurt-Bostancı / 05.10.1990 

 

Yabancı Dil Seviye (Beginner, Proficient, Bilingual) 

İngilizce 

 

Elementary (Orta) 

 

 

Akademik Yayınlar: 

Bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 

Bulut Serin, N., Karakartal, D., Ruso, İ. & Serin,O. (5-7 Haziran 2012). Ergenlerde 

alkol ve sigara kullanımında ana baba tutumları ve bazı sosyo demografik 

özelliklerinin incelenmesi. 3.International Conference on New Horizons in 

Education (INTE 2012), PRAG. 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) 

basılan bildiriler: 

Bulut Serin, N., Karakartal, D., Ruso, İ. (15-17 Mayıs 2012). Lise Öğrencilerinde 

Ana Baba Tutumlarını Yordayan Psikososyal Değişkenlerin 

İncelenmesi. International Conference onInterdiciplinary Research in Education 

(ICOINE 2012). Gazimağusa, North Cyprus.  

 

Date:                                                                                            Name Surname:  

17.01.2014                İpek RUSO 

Eğitim  Başlangıç Bitiş Kurum Adı 

Lise 2004-2005 2005-2007 Güzelyurt/Kurtuluş Lisesi 

Lisans 2007-2008 2010-2011 Yakın/Doğu/Üniversitesi 

Yüksek Lisans 2011-2012 2013-2014 Uluslararası/Kıbrıs/Üniversitesi 

İş Deneyimi 

 

Başlangıç-Bitiş 

 

Kurum Adı 

 

Staj 23.03.2011_26.05.2011 

 

Güzelyurt Meslek Lisesi 

 

Okul Psikolojik Danışmanı 02.12.2013/(Halen/devam 

ediyor) 

Çocuk Kulübü ve Etüt 

Eğitim Merkezi 



  

 

 

- 92 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

- 93 - 

EK-1 

Sevgili Öğrenciler,  

Okullarda yaşanmakta olan sorunlar üzerinde bilimsel bir araştırma 

yapılacaktır. Bu amaçla aşağıda verilen Kişisel Bilgi Formu ve devamındaki Ölçeği 

doldurmanızı rica eder katkınız nedeniyle teşekkür ederiz. Vereceğiniz her türlü bilgi 

gizli tutulup sadece araştırmanın amacı için kullanılacaktır. 

Danışman      Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi  

Yrd. Doç. Dr. Müge Beidoğlu     Yüksek Lisans Öğrencisi 

        İpek Ruso    

KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

1. Doğum Yılınız: …............ (Belirtiniz) 

2. Cinsiyetiniz : a) Kız            b) Erkek 

3. Uyruğunuz : a) KKTC  b) TC        c) KKTC/ TC d)Diğer………. 

                                                                                                      (Belirtiniz) 

 

4. Sınıfınız :    a) 6. Sınıf          b) 7. Sınıf        c) 8. Sınıf        d) 9. 

Sınıf      e)10. Sınıf          f)11. Sınıf             g) 12. Sınıf  

5. Okulunuzun Türü        :     a) Kolej        b) Fen Lisesi             c) Anadolu 

Lisesi     d) Meslek Lisesi         e) Genel (Klasik) Lise  / Ortaokul 

6. Okulunuzun Bağlı Bulunduğu Bölge :              

a) Lefkoşa                      b) Lefkoşa ilçesine bağlı yerleşim yeri 

c) Girne                          d) Girne ilçesine bağlı yerleşim yeri 

e) Gazimağusa                 f) Gazimağusa ilçesine bağlı yerleşim yeri 

g) Güzelyurt                     h) Güzelyurt ilçesine bağlı yerleşim yeri 

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

