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ÖZET 
 

Son yıllarda akran zorbalığına hedef olma, akrana zorbalık gösterme ve bu tür 

davranışların nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya yönelik araştırmaların sayısında 

önemli bir artış olmuştur. Bridge’e (2003) göre bir çocuğun, diğer çocuk ya da birey-

ler tarafından hedef seçilerek, sürekli rahatsız edici davranışlara maruz kalması ola-

rak tanımlanan akran zorbalığı hem yapan çocuk için hem de buna maruz kalan ço-

cuk için önemli olumsuz etkilere neden olur. Bu tür davranışlar, bireylerin yapılan 

bir davranışa tepki olarak ortaya koydukları saldırgan davranışlardan farklılık gös-

termektedir.  

Bu çalışmada, ergenlerin sosyodemografik özellikleri ile akran zorbalığına 

maruz kalma ilişkisi araştırılmıştır.  

Uygulama İstanbul ilinde ikamet eden, 2 devlet lisesinde öğrenim gören, 15-

17 yaş arasında olan 178 kız, 245 erkek olmak üzere toplam 423 öğrenci üzerinde 

uygulanmıştır. 

Bu çalışmayı gerçekleştirirken Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği, Çok Bo-

yutlu algılanan sosyal Destek Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu, gidilen liselerdeki sınıf-

lara toplu olarak uygulanmıştır.  

Hipotezin sonuçları ışığında, ergenlerde sosyo demografik özellikler, algıla-

nan sosyal destek ve akran zorbalığına maruz kalma arasında anlamlı sonuçlar bu-

lunmuştur.  

Sosyodemografik özellikler ve akran zorbalığı alt boyutları arasındaki ilişki 

incelendiğinde yaş boyutunda 16 yaşındakilerin, cinsiyet boyutunda erkeklerin, anne 

eğitim düzeyi boyutunda annesi herhangi bir örgün eğitimi tamamlamamış/almamış 
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olanların, anne çalışma boyutunda annesi çalışanların, baba çalışma boyutunda baba-

sı çalışmayanların, algılanan ekonomik düzey boyutunda ekonomik durumu kötü 

olanların, birlikte yaşadığı kişi/kişiler boyutunda anne baba ile yaşamayan ya da sa-

dece anne veya baba ile yaşayanların, kendisi haricinde aile içi şiddete tanık olma 

boyutunda ebeveyni şiddete başvuranların, kendisine aile içinde şiddet uygulanma 

boyutunda ailesi tarafından şiddet görenlerin ve kardeş sahibi olma boyutunda karde-

şi olan öğrencilerin daha fazla akran zorbalığına maruz kaldıkları saptanmıştır.  

Algılanan sosyal destek ve akran zorbalığına maruz kalma arasında negatif 

yönde anlamlı bir ilişki gözlenmektedir. Algılanan sosyal desteğin azalması ve zor-

balığa maruz kalama arasında ilişki olduğunu düşündürmektedir. 

Ayrıca zorbalık ölçeği alt boyutları kendi içerisinde karşılaştırıldığında da 

pozitif yüksek yönde anlamlı bir ilişki gözlenmektedir. Bu durum da herhangi bir 

zorbalık türündeki artışını/azalışın diğer zorbalık türlerinde de artışa/azalışa neden 

olduğu anlamına gelmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Zorbalık, Kurban, Sosyal Destek, Ergenlik 
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ABSTRACT 
 
 

In the last recent years, there has been an increase at the amount of researches 

which are containing being a target of peer bullying, use of peer bullying and 

understanding the reasons and consequences of such behaviour. According to Bridge 

(2003), there are considerable negative effects to both sides of peer bullying, which 

the term can be defined as being a target of a person  or more than one person's 

continous harass.  

This study researched the relation between socio-demographic characterics of 

adolescents and perceived social support with being subject to peer bullying. 

Studies applied at two public school in İstanbul to 423 student who 178 of them are 

female and 245 of them are male students ages between 15-17. 

MSPSS (the Multidimensional Scale of Perceived Social Support), Peer 

Bullying Scale and Personal Data Survey Sheet was applied collectively to the 

students at every class. All received data analysed by and results get by SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences). 

According to the results, my hypothesis proved by finding significant 

relation between percieved social support and being subject to peer bullying.  

In the consideration of relation between socio-demographic characterics and 

sub-dimensions of peer bullying, from the age dimension, 16 years olds, from the sex 

dimension, males, from the education of the mother dimension, whose mothers do 

not received or completed formal education, from the employment of the mother 

dimension, whose mothers are employed, from the employment of the father 

dimension, whose fathers are not employed, from the percieved economic condition, 

who has economic plight, from the living together dimension, ones who does not live 

with parents or ones who lives with one of them, from witnessing violence in family 

other than himself/herself dimension, ones whose parents show violence, from being 

the subject of family violence, ones faces violence in family and from having a 

sibling dimension, whose have a sibling can be stated as the ones who are subject to 

peer bullying. 

In the consideration of relation between social support scale sub-dimensions 

and being a subject of peer bullying scale sub-dimensions, there is a significant 

negative relation. 
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Furthermore, in the case of comparing bullying scale sub-dimensions with 

each other, a significant and high positive relation is observed. This means that 

increase or decrease at any bullying type causes the same reaction at other bullying 

types. 

 

Keywords: Bullying, Victim, Social Support, Adolescents 
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1. GİRİŞ 

Son yıllarda akran zorbalığına hedef olma, akrana zorbalık gösterme ve bu tür 

davranışların nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya yönelik araştırmaların sayısında 

önemli bir artış olmuştur. Bridge’e (2003) göre bir çocuğun, diğer çocuk ya da bireyler 

tarafından hedef seçilerek, sürekli rahatsız edici davranışlara maruz kalması olarak ta-

nımlanan akran zorbalığı hem yapan çocuk için hem de buna maruz kalan çocuk için 

önemli olumsuz etkilere neden olur. Bu tür davranışlar, bireylerin yapılan bir davranışa 

tepki olarak ortaya koydukları saldırgan davranışlardan farklılık göstermektedir.  

Baker’e göre (2007) akran zorbalığını ayırt etmede üç kriter önemlidir; (1) her 

hangi bir kışkırtma sonucunda ortaya çıkmaz; (2) zaman içinde tekrarlanır ve (3) akran 

zorbalığı gösteren çocuk, hedef çocuğa göre daha güçlüdür ya da daha güçlü olarak algı-

lanır. 

Çayırdağ’ın (2006) yaptığı çalışmada belirttiği gibi araştırmacıların 1970’li yıl-

lardan itibaren ilgi alanına girmeye başlayan akran zorbalığı, Kuzey Amerika, Avrupa, 

İskandinav ülkeleri, Uzak Doğu ve Avustralya gibi çok farklı ülkelerde ve kültürlerde 

çalışmıştır. Akran zorbalığına maruz kalmanın anaokulundan oldukça yaygın olduğu ve 

yaklaşık olarak %10-20 arasında değişen oranlarda görüldüğü ortaya konmuştur. Akran 

zorbalığı gösterme oranları incelendiğinde ise akran zorbalığına maruz kalma kadar yük-

sek olmadığı görülmektedir. Ayrıca hem akran zorbalığı gösteren hem de akran zorbalı-

ğına hedef olan bireylerin oranı bunları tek tek yaşayan bireylerin oranına göre genel 

olarak daha azdır. Türkiye’de henüz oldukça sınırlı çalışmalardan elde edilen bulgular 

benzer oranlar ortaya koymaktadır. Ancak Yıldırım’ın (2001) öğrenciler üzerinde yaptı-

ğı araştırmada, gençlerin %16.4’ ünün zorba, %26.2’ sinin kurban ve %23.8’ i de zor-

ba/kurban grubunda yer almışlardır.  

Bir başka çalışmada Kapcı’ya (2004) göre; ilköğretim 4. ve 5. sınıfa devam eden 

bireylerin %40’ı en azından bir kere bedensel, sözel, duygusal ya da cinsel akran zorba-

lığı davranışlarına hedef olmuşlardır. İlköğretim ve orta öğretim kurumalarında çalışan 

öğretmen ve yönetici görüşlerinin alındığı bir başka çalışmada ise ad takma, alay etme, 
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cinsellik içeren sözler söyleme en sık rastlanan akran zorbalığı türleri olarak belirtilmiş-

tir.  

Deveci’nin (2002) araştırmasına göre kız ve erkek bireyler arasında, maruz kal-

ma ve gösterilen akran zorbalığı davranışlarının türü bakımından farklılıklar bulunmak-

tadır. Buna göre erkekler daha fazla oranda açık saldırı gibi fiziksel ya da doğrudan sal-

dırılara maruz kalırken, kızlar ise daha çok ilişkisel ve dolaylı saldırılara maruz kalmak-

tadır. Benzer şekilde ilişkisel saldırganlık, açık saldırganlığın tersine kızlar tarafından 

daha sıklıkla uygulanmakta, fiziksel saldırılar ise daha çok erkekler arasında meydana 

gelmektedir.  

Araştırmalar akran reddinin gençlerin sosyal davranışlarındaki yetersizlik ile ak-

ran zorbalığına hedef olma arasındaki ilişkide aracı rol oynadığını ortaya koymaktadır. 

Akran grubu tarafından olumsuz olarak değerlendirilen davranışlar sosyal reddedilmeyle 

sonuçlanarak akranlar tarafından kötü muameleye neden olmaktadır. 

Sosyal geri çekilme de akran grubu içinde reddedilme riskini artırarak daha sonra 

akran zorbalığına hedef olmayı kolaylaştırmaktadır. Yıldırım’ın (2001) yaptığı araştır-

malarla ortaya koyduğu görüşe göre, literatürdeki genel eğilimden farklı olarak, akran 

zorbalığına hedef olan bireyler, zorba ve zorba/kurban bireylere göre akran grubu içinde 

en çok hoşlanılan bireyler arasında yer almaktadır.  

Dilek’in (2002) uzmanlık araştırmasına göre akran zorbalığı gösteren gençler, 

diğer gençlere göre akran grubu tarafından daha fazla reddedilmekte ya da düşük oranda 

kabul görmektedirler. Zorba bireylerin akran grubu tarafından genellikle reddedildikleri 

yönünde araştırma bulgularına alternatif olarak bazı zorba bireylerin, diğer saldırgan 

bireyler tarafından arkadaş olarak tercih edildiklerini ve kendi gruplarında popüler ola-

bildiklerini belirtmişlerdir. 

Gültekin ve Sayıl’ın (2005) birlikte yaptıkları çalışmalarda çoğunlukla üç tip 

zorbalıktan söz etmektedirler: (1) Sosyal dışlama, (2) fiziksel ve (3) sözel zorbalık. Son 

ikisi, gözlenebilirliğinden dolayı doğrudan zorbalık içinde yer alırken, sosyal dışlanma 

ise dolaylı zorbalık olarak tanımlanmaktadır. Dedikodu yaymak, istenileni yapmadığı 
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takdirde arkadaşlığı bitirmekle tehdit etmek gibi doğrudan gözlenmeyen davranışları 

içeren dolaylı zorbalık, ilişkisel saldırganlık terimiyle de ifade edilmektedir.  

Bunun yanı sıra Kapcı (2004) zorbalık, hapishane ya da üniversite iş ortamı gibi 

her kurumda götürülebilmesine karşın, çoğunlukla ilk ve ortaöğretim ortamlarında çalı-

şılan bir akademi çalışma konusu olarak görülmektedir. Belki de bunun nedeni, zorbalı-

ğın gelişimsel olarak bir risk faktörü olduğuna işaret eden çalışmalardır.  

Kapcı’ya (2004) göre arkadaşları tarafından dışlanarak duygusal zorbalığa maruz 

kalan öğrencilerin, bu durumu zihinsel ve duygusal olarak içselleştirdikleri yani bunu 

kişisel yetersizlikleri olarak değerlendirdikleri bu nedenle de çeşitli problemler yaşadık-

ları bilinmektedir. Bu problemler içerisinde, sosyal ilişki kurmada kendini yeterli gör-

meme, güvensizlik ve yalnızlık bu depresyon ve çekinik davranış özellikleri yer almak-

tadır.  

Yine Kapıcı’ya (2004) göre Sağlıklı akran ilişkilerinden yoksun olan bireylerin, 

aynı zamanda özgüven duygusunu geliştirme fırsatını da kaçırabilecekleri belirtilmekte-

dir. Bu bireylerin, kendi yeteneklerine daha az güveniyor olmalarından dolayı, sosyal 

etkileşimlerde yaşanan iniş ve çıkışlardan olumsuz yönde etkilenebildikleri ifade edil-

mektedir.  

 

1.1. ZORBALIK ve OKUL ZORBALIĞI 

Bu bölümde öncelikle zorbalık, okul zorbalığı ve duygusal zorbalık davranışına 

kavramsal olarak açıklık getirilmeye çalışılmış, zorbalık ve okul zorbalığı davranışına 

neden olabilecek çeşitli unsurlara ve boyutlarına yer verilmiştir. 

 

1.1.1. Zorba ve Zorbalık Tanımı ile İlişkili Diğer Kavramlar 

Zorbalık, evrensel bir kavram olup; bireyler ve ergenler arasında da oldukça 

yaygın olarak yaşanan bir durumdur.  
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Kepenekçi’nin (2002) gerçekleştirdiği araştırmada zorbalığın, bireyler ve ergen-

ler arasında farklı biçimlerde görülebildiğini tespit etmiştir. Zorbalıkta, genellikle bir 

çocuk ya da çocuk grubu sürekli bir biçimde bir ya da daha çok sayıda çocuğa tehdit 

etme, vurma, tekme atma, itme, sosyal etkinliklerden dışlama ve alay etme gibi olumsuz 

bir takım davranışlarda bulunur.  

Aral’a (2004) göre, zorbaca davranışlar genellikle kalıcı ve süreklidir; bu tür bir 

deneyim sonrasında zorbalık eden güç kazanırken, kurban ise güçsüz bir duruma gelir. 

Pişkin’e göre ise (2002) zorbalık; bir kurbana karşı bir ya da daha fazla öğrenci 

tarafından başlatılan takılma, kızdırma, tehdit etme, vurma ve çalma gibi doğrudan yapı-

lan davranışları içerebileceği gibi; doğrudan zorbalık olaylarına ek olarak, etkinliklere 

seçmeme, amaçlanmış bir biçimde sosyal olarak toplumdan ya da bir gruptan dışlama 

biçiminde dolaylı da olabilmektedir.  

Kapcı’ya (2004) göre, zorbalık olayları ister doğrudan, ister dolaylı bir biçimde 

gerçekleşmiş olsun; bir davranışın zorbalık olup olmadığının tespitinde belirleyici fak-

tör, davranışın zaman içerisinde tekrarlanan, taciz ve istismarın devamlı bir modelini 

oluşturan fiziksel ya da psikolojik saldırganlık içeriyor olmasıdır. Her iki zorbalık türün-

de de süreklilik ve uzun süre devam etme durumu söz konusudur. 

Zorba ve zorbalık tanımlarıyla birlikte karşımıza çıkan ilişkili kavramlara da de-

ğinmekte fayda olacaktır. Şiddet, saldırganlık gibi kavramlar üzerine yapılan araştırma-

ları incelediğimizde Kağıtçıbaşı (2004)’nın saldırganlığı, “birine ya da bir şeye zarar ve 

acı vermek amacıyla yapılan davranış” olarak nitelendirdiğini görmekteyiz. 

Aral, Gürsoy, Ayhan ve Aydoğan (2004)’a göre hangi davranışın saldırganlık, 

hangi davranışın tepki olup olmadığını anlayabilmek için “niyete” bakmak önemlidir. 

Yapılan davranış “zarar vermek” amacıyla yapıldığında saldırgan bir davranış olarak 

tanımlanabilir. Zarar verme amacı olmadığında saldırgan bir davranış olarak nitelendir-

memiz yanlış olacaktır. Demek ki saldırgan davranışları, kendi içinde; araç olarak sal-

dırganlık ve düşmanca saldırganlık olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Bireyin 

kendisini korumak amacıyla bir başkasına zarar vermesi, onu etkisiz hale koyması, geçi-
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ci şok etkisi yapması, dikkatini dağıtması araçsal saldırganlık türü bir davranış olarak 

tanımlanabilir. 

Kağıtçıbaşı’ na (2004) göre, düşmanca saldırganlıkta ise, karşı tarafa zarar ver-

mek temel amaçtır. İnsanlar duygusal olarak çok fazla uyarıldıklarında karşılaştığımız 

bu tür saldırganlığa başvururlar.  

Afyon, Özkan ve Yıldız’ a (2005) göre, araçsal saldırganlık, bireyin bir ödül ya 

da avantaj elde edebilmek amacıyla hedefe yönelik olarak ortaya koyduğu saldırgan dav-

ranış olarak ve düşmanca saldırganlık ise, bireyin bir ödül ya da avantaj elde edebilme 

amacı taşımayan ve doğrudan diğer bir bireye zarar vermeye ve yaralamaya yönelik sal-

dırgan davranışı olarak nitelendirebiliriz. 

Köknel’ e (2000) göre saldırganlık, canlıların temel içgüdülerinden birisidir. Be-

lirli ölçüler içinde kalındığında, saldırganlık bireyin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli 

davranışların kaynağı ve itici gücüdür.  

            Bununla birlikte bazı araştırmacıların yaptığı çalışmalarda elde edilen bulgular 

saldırganlığın öğrenilebilir bir davranış biçimi olduğunu göstermektedir. Saldırganlık, 

diğer toplumsal davranışlar gibi öğrenilmiş bir davranıştır (Akt. Aral ve ark., 2004). 

              

 

Şekil 1.  Saldırganlıkta Sosyal Öğrenme Modeli 
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 Kaynak: Kağıtçıbaşı’ nın Yeni İnsan ve İnsanlar adlı eserinden alınmıştır 

(2004: 354). 

 

Kağıtçıbaşı’ na (2004) göre, saldırganlığı tetikleyen önemli nedenlerden birisi de 

hayal kırıklığı ve engellenme duygusudur. Köknel’ e (2000) göre de beklentilerin ger-

çekleşmemesi, başkalarına duyulan güvenin azalması ve kaybolması hayal kırıklığına ve 

öfkeye neden olur. Bu tür duygular, bireysel ve toplumsal olarak ortaya çıkan saldırgan 

davranışların da temelini oluşturur.  

Kağıtçıbaşı’ na (2004) göre engellenme duygusunun oluşumu, birey amacına çok 

yaklaşmış bir durumdayken daha kolaydır. Özellikle de engellenme nedeni beklenmedik 

bir nedense ya da bu durum bir yasadan kaynaklanıyorsa veya mantık dışıysa, engellen-

me duygusu daha da artar. Burada şunu da göz ardı etmemek gerekir. Engellenme duy-

gusu her zaman bireyin saldırganca davranışlarda bulunmasına neden olmadığı gibi, 

saldırganlığın tek nedeni de engellenme değildir. 

Zorbalık ve okul zorbalığı ile ilgili tanımları incelediğimizde zorbaca davranışla-

rın bir tür dış saldırganlık araçlarıyla sosyal baskınlığın elde edilmesi ve sürdürülmesi 

amacıyla, kasıtlı ve karşıdaki kişide fiziksel ve psikolojik zararlara neden olan davranış 

grubu olarak nitelendirildiği görülmektedir.  

Kağıtçıbaşı’ na (2004) göre tıpkı saldırganlıkta olduğu gibi, herhangi bir davranı-

şın zorbalık olarak nitelendirilebilmesi için de birey tarafından kendini koruma amacıyla 

yapılan bir davranış olmaması; doğrudan karşı tarafa zarar vermeyi amaçlayan düşman-

ca saldırganlık biçiminde ortaya çıkmış olması gerekir.  

Bu duruma ek olarak, bir davranışın saldırgan içerikli olması da tek başına o dav-

ranışı zorbaca bir eylem olarak nitelendirebilmemiz için yeterli değildir. Olweus’ a 

(1999) göre aynı zamanda; taraflar arasında eşit olmayan bir güç ilişkisinin bulunması, 

davranışın sürekli bir biçimde tekrar ediliyor ve kasıtlı bir biçimde yapılıyor olması gibi 

temel bazı özelliklere de sahip bulunması gerekir (Akt. Yıldırım, 2005).  

Kağıtçıbaşı’ na (2004) göre bu anlamda kaza ile birine zarar vermiş olmak ya da 

bir kişinin ilk defa karşılaşmış olduğu birisine çeşitli nedenlerle fiziksel ya da sözel ola-



 
 

7

rak saldırmasını süreklilik özelliği göstermediği için zorbalık olarak nitelendirmek 

mümkün değildir.  

Benzer bir biçimde Olweus’ da (1999), bedensel ve zihinsel güç olarak yaklaşık 

olarak birbirine eşit iki kişinin birbirleriyle tartışmalarını ve kavga etmelerini saldırgan 

davranış kategorisinde değerlendirirken; zorbalık olarak nitelendirmemektedir. Buna 

karşılık, süreklilik özelliği göstermese de, iki kişi arasında şiddetli bir biçimde ortaya 

çıkan saldırganca bir davranışın da zorbalık olarak nitelendirilebileceğini vurgulamakta-

dır.  

Köknel  (2000) şiddeti, “kızgınlık, öfke, kin, nefret ve düşmanlık gibi duygu du-

rumlarının etkinlik kazandığı bir saldırganlık biçimi” olarak nitelendirmektedir. Genel 

anlamda aşırı duygu durumu, bir olgunun yoğunluğu, sertliği ya da kaba ve sert davranış 

olarak nitelendirilebilir. Özel olarak da, saldırganlık davranışları; kaba kuvveti, beden 

gücünün kötüye kullanılmasını; yakan, yıkan, yok eden eylemleri; taşlı, sopalı, silahlı 

saldırıları, diğer bir ifadeyle de bireye ve topluma zarar veren etkinlikleri kapsamaktadır.  

Hatta öldürme ve öldürmeye yönelik eylemler de şiddet olarak nitelendirilmekte-

dir. Bu anlamda, şiddet olarak nitelendirilen davranışlar da bir saldırganlık biçimidir; 

ikisi arasındaki en önemli fark, şiddet türü davranışların ağırlıklı olarak fiziksel güç kul-

lanmayı gerektiren öğeleri içeriyor olmasıdır. 

Bununla birlikte şiddet eylemin de; örneğin, güçleri yaklaşık olarak birbirine eşit 

ve herhangi bir nedenle kavga eden iki insandan birisinin diğerine zarar vermesi ya da 

okullarda güçleri denk olan öğrenciler arasında meydana gelen kavgalarda öğrencilerin 

birbirlerine zarar vermelerinin de şiddet olarak kabul edilmediği görülmektedir. 

Pişkin’ e (2002) göre şiddet davranışı da tıpkı zorbalık gibi saldırganlığın bir türü 

olmasına rağmen ayrışan yanları da söz konusudur. Saldırganlık, şiddet ve zorbalık dav-

ranışları arasında Şekil 2’dekine benzer bir ilişki söz konusudur.  
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Şekil 2. Saldırganlık, Zorbalık ve Şiddet Kavramları Arasındaki İlişki 

  

 

Kaynak: Pişkin’in “Okul Zorbalığı: Tanımı, Türleri, İlişkili Olduğu Faktörler ve 

Alınabilecek Önlemler” adlı makalesinden alınmıştır.(2002: 537). 

 

Şekil 2’de görüldüğü gibi şiddet ve zorbalık kavramları, saldırganlık davranışının 

alt boyutları niteliğindedir. Pişkin’e göre (2002) bu iki kavram ile saldırganlık kavramla-

rı arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklamaktadır: Zorbalık fiziksel boyutta ortaya çıktığın-

da; örneğin, vurma, tekme atma ve dövme gibi eylemlerin yapıldığı durumlarda, aynı 

zamanda şiddet olarak da kabul edilmektedir. 

Ancak zorbalık davranışı sözel ve duygusal zorbalık olarak fiziksel olmayan bo-

yutlarda da ortaya çıkabilmektedir. Zorbalık davranışı, bu yönüyle de şiddetten ayrıl-

maktadır. Örneğin, dalga geçme, kızdırma, isim takma, alay etme, kötü söz söyleme, 

arkadaş grubuna almama ya da sosyal olarak dışlama, iftira atma ve söylenti çıkarıp 

yayma gibi davranışlar da bir çeşit saldırganlık olmasına rağmen fiziksel boyuttaki ge-

rekli öğeleri içermediği için şiddet olarak algılanmamakla birlikte, duygusal zorbalık 

olarak kabul edilmemektedir.  

Hoover ve Oliver’ in (1996) yaptıkların bazı araştırmalarda “okul zorbalığı” sal-

dırganlık davranışının bir alt boyutu olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda, yapılan çalış-

maların birçoğunda fiziksel saldırganlığa yoğunlaşıldığı görülmüştür. Bu durumun bir 
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sonucu olarak da; araştırmacılarca, öğrencilere eziyet etme ve hareketli şakaların okul 

zorbalığı olarak tanımlandığı görülmektedir.  

Okullarda yaygın bir biçimde var olduğu bilinen duygusal ve sözel saldırganlık 

olayları düşünüldüğünde, zorbaca davranışların yalnızca fiziksel saldırganlığa odaklanan 

çalışmalarda belirtilenlerden daha yaygın olduğu söylenebilir. 

 

1.1.2. Okul Zorbalığı Tanımı 

Okul zorbalığı konusundaki ilk çalışmalar Olweus tarafından 1970’li yıllarda İs-

kandinav ülkelerinde başlatılmıştır. Okul zorbalığı konusundaki ilk bilimsel tanım da 

doğal olarak Olweus (1978) tarafından yapılmıştır.  

Olweus (1978), okul zorbalığını ilk defa; bir grup tarafından yapılan şiddet an-

lamına gelen “mobbing” kavramı ile eş anlamda kullanmıştır. Çalışmalarına devam eden 

araştırmacı bu sorunun erkek öğrenciler arasındaki bir problem olduğundan hareketle; 

okul zorbalığını “bir ya da birkaç erkek öğrencinin diğer bir erkek öğrenci ya da öğrenci 

grubuna yönelik fiziksel ve zihinsel saldırganlığı sistematik bir biçimde kullanmaları” 

olarak tanımlamıştır.  

Bu tanım oldukça tartışılmış ve diğer araştırmalarla yanlışlığı ispatlanmaya çalı-

şılınca Olweus (1991), tanımın kapsamını önemli ölçüde genişleterek, okul zorbalığı 

kavramının tanımına grup şiddetiyle birlikte bireysel şiddeti de dâhil etmiştir.  

Bu tanımda yeterince tatmin edici ve tanımlayıcı bulunmamış alanla ilgili ciddi 

çalışmalar yapılarak fiziksel ve psikolojik saldırıları ve şiddeti de zorbalığın içine koy-

muşlardır.   

Yıldırım (2001) zorbalığı kendisini savunamayacak durumda olan bir çocuğa 

karşı tekrarlanan bir biçimde yöneltildiği görülen olumsuz türdeki saldırgan davranış 

olarak tanımlamışlardır.  

Okul zorbalığını “kurban konumundaki öğrencilerin, akran grubuyla bütünleşe-

bilmelerini sağlayacak yeterli sosyal beceri ya da kapasiteleri olmadığı için ortaya çıkan 

dış saldırganlık araçlarıyla sosyal baskınlığın elde edilmesi ve sürdürülmesi” biçiminde 
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tanımlayan ve “kasıtlı ve karşıdaki kişide fiziksel ve psikolojik zararlara neden olan dav-

ranış grubu” olarak nitelendiren kavrama farklı bakış açıları kazandırmışlardır.  

             Hoover ve Oliver (1993) ise, okul zorbalığı kavramına; bir öğrencinin, bir ya da 

bir grup öğrenci tarafından fiziksel ya da psikolojik olarak istismar edilmesi biçiminde 

açıklık getirmektedir. Okul zorbalığını “bir öğrenci ya da öğrenci grubunun kasıtlı ola-

rak bir başka öğrenci ya da öğrenci grubunda gerilime neden olması” olarak tanımlama-

yan araştırmacılar, “bir öğrenciye diğer bir öğrenci ya da bir grup öğrenci tarafından 

iğrenç ve hoş olmayan şeyler söylenmesi ya da yapılmasını da okul zorbalığı içinde dü-

şünmüşlerdir.  

Zorbalıkla ilgili literatürdeki tanımların tümü birlikte değerlendirildiğinde; okul 

zorbalığını tanımlama konusunda araştırmacıların ortak bir noktada buluşamadıkları 

görülmektedir. Buna karşın, şimdiye kadar yapılan okul zorbalığı tanımlarının hemen 

hemen tümünün zorbalık davranışının fiziksel veya psikolojik boyutları olabileceği ko-

nusunda fikir birliği içerisinde oldukları söylenebilir. 

 

1.1.3. Zorbalığının Türleri 

Zorbalığının içine lakap takma, kızdırma, sosyal olarak bir gruptan ya da top-

lumdan dışlama ve vurma gibi davranışları eklendiği son araştırmalarla kavramın içeriği 

genişlemiştir. Elbette alınacak tedbirlerin ve eğitim programlarının da şekli genişlemiş 

ve değişmiştir.  

Konuyla ilgili olarak Olweus (1978)’ dan günümüze gelinceye kadar yapılan tüm 

araştırmalar akran zorbalığı konusundaki anlayışımızı geliştirmelerine ve konuya daha 

duyarlı bir biçimde yaklaşmamızı sağlamalarına rağmen, doğrudan zorbalık olaylarına 

odaklanmalarından dolayı da belli bir sınırlılık durumu söz konusudur. Bu tür bir yakla-

şımın sonucu olarak; ilk ergenlik döneminin sözel tehditlerini ve kızdırmalarını içeren 

duygusal zorbalık davranışlarının özelliklerine açıklık getirebilme konusunda yeterli 

olunamamıştır. 

Akran zorbalığı, davranışı ortaya çıkaran nedenler arasındaki içsel ilişkilerden 

dolayı farklı biçimlerde ele alınabilir. Genel olarak, akran zorbalığı konusu; fiziksel, 
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sözel ve duygusal zorbalık olarak üç alt başlıkta ele alınıyor olmasına rağmen, Tablo 

1’de de görüldüğü gibi zorbalığın başka türleri de söz konusudur. 

 

Tablo  Zorbalığın Türleri Kategoriler Biçimler 

Sözel zorbalık  
Sürekli olarak kızdırma, isim takma, alay etme, tehditler ve dedi-

kodu yayma. 

Fiziksel zorbalık  İtme, çimdik atma, yumruklama, tekme atma ve silah kullanma.  

Duygusal (dolaylı) 

zorbalık  

Dışlama (sen benimle oynamıyorsun), alay konusu etme ya da 

utandırma. 

Başkasına ait bir 

şeyi alma zorbalığı 

Birisini cebindeki para, şeker ya da değerli bir şeyleri vermeye 

zorlama. 

Saklama zorbalığı  Elbise, kitap, oyuncak ve para gibi değerli şeylerin kaybolması. 

Irkçı zorbalık 
Bireyin etnik kökeni, elbisesi, beden yapısı, şivesi ile alay etme, 

ırkçı duvar yazıları yazma ya da hareketlerde bulunma. 

Davranış zorbalığı 

Yumruk gösterme, yüz ekşitme, fiziksel rahatsızlığını göstermek 

için iki parmağını ağzına sokma, bazen birisine kötü bakmak için 

iki parmağını havaya kaldırmak. 

Bozucu zorbalık  
Sınıftaki çalışmaların ve ev ödevlerinin üzerini karalamak ya da 

oynanan bir oyunu bozmak. 

Cinsel zorbalık 
İstenmeyen fiziksel temas (cinsel tacizde bulunmak) ya da küfür 

niteliğindeki ifadeler ve hareketlerde bulunmak. 

 

Kaynak: European Community European Social Fund (2001: 9)’ dan uyarlana-

rak alınmıştır. 
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Bireylerin gruptan dışlanması ve tek başına kalmaya zorlanmasının da bir tür 

zorbalık olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirten ilk araştırmacı Mellor' dır. Mellor, 

yaptığı çalışmada öğrencilerden diğer birçok değişkenle birlikte dışlanma, lakap takılıp 

takılmadığı gibi sorularla birlikte, yaşadıkları zorbalık türlerini de yazmalarını istemiştir. 

Öğrencilerin % 5’i bu dönem içerisinde “bazen ya da daha sık” ve % 1’i de her gün 

okulda arkadaşlarınca dışlandığını, % 15’i bu süre içerisinde diğer öğrencilerce kendisi-

ne isim takıldığını ve % 8’i de diğer öğrencilerce kendisine vurulduğunu belirtmişlerdir 

(Akt. Çınkır, 2003). 

Arslan’ a (2007) göre akran zorbalığının nedenleri, geniş bir alanda ve karmaşık-

tır. Başka bir çocuğu kurban olarak seçen zorba öğrenciler genellikle aynı bahanelere 

sığınırlar. Genç insanlar; şişman, zayıf, uzun, kısa, başka bir kültürden, sessiz veya göz-

lüklü oldukları için zorbaların hedefi olabilirler. Kurbanlar, büyük ve kepçe kulaklara, 

çarpık dişlere, farklı deri veya saç rengine sahip oldukları için ya da zorbalarla hoşlandı-

ğı veya hoşlanmadığı şeyler ya da giyim tarzları farklı olduğu ve kendilerini koruma ya 

da güç kullanmaya gönüllü olmadıkları için zorbalığa uğrayabilir. 

Baker’e (2007) göre zorbalar, davranışlarını haklı gösterebilmek için dışlanma, 

farklı olma ve kırılgan hedef olma faktörlerini de istismar eder. Bazı öğrencilerin ikili 

ilişkilerinde sorun yaşıyor olmaları da zorbalığın yaygın nedenlerindendir.  

Akran zorbalığı, zaman zaman da bir akran grubundan ayrılma isteğine karşılık 

bir cezalandırma biçimi olarak da ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Brownmiller 

(2007) bazı akran zorbalığı biçimlerinin, bireylerin sosyal grup normlarının bir ifadesi 

gibi görünebileceğini vurgulamaktadır. Böyle bir durumda zorba kurallar koyar ve bu 

kurallara uymayanları cezalandırır.  

Bridge’ ye (2003) göre akran zorbalığın amacı, genç insanları bulundukları or-

tamdan izole etmek ve onları zorbalığa yatkın duruma getirmektir. Tüm bu olası neden-

ler, ortak bir anlayışın ürünüdürler ve zorbalığı mazur görmemiz için geçerli olamazlar.  
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1.1.4. Duygusal Zorbalığın Tanımı 

Son yıllarda duygusal zorbalık kavramını eskisinden daha sıkça duyar olduk. 

Duygusal zorbalığa hedef olma, bu zorbalığı gösterme ve bu tür davranışların nedenleri-

ni ve sonuçlarını anlamaya yönelik araştırmaların sayısında önemli bir artış olmuştur.  

European Community’ ye (2001) göre bir çocuğun, diğer çocuk ya da bireyler ta-

rafından hedef seçilerek, sürekli rahatsız edici söz, laf taşıma, bakış, alaylı konuşma, 

dışlama, oyuna almama, grup içinde isteyerek pasif bırakılma gibi davranışlara maruz 

kalması olarak tanımlanan duygusal zorbalık hem yapan çocuk için hem de buna maruz 

kalan çocuk için önemli olumsuz etkilere neden olur. 

Duygusal zorbalığın diğer zorbalık türlerinden ayıran belli başlı karakteristik 

farklılıkları bulunmaktadır. Bunlar Çıkır ve Kepenekçi’ye (2003) göre duygusal zorbalık 

her hangi bir görünür nedene bağlı olmadan, zorbada oluşan, tamamen karşısındaki ar-

kadaşının daha önceden kendisi ile yaşadığı olumsuz bir olayın zaman içinde oluşan iz 

düşümüdür.    

Çağdaş ve Seçer’ e (2002) göre zorba her zaman güçlüdür ilkesi duygusal zorba-

lık için kullanılmaya biliriz. Hatta zorba fiziksel olarak daha güçsüzdür. Fakat sosyal 

yönden daha güçlü yanları bulunabilir. Arkadaşları tarafından çok sevilebilir; arkadaşları 

üzerinde doğal bir baskısı olabilir. Yine duygusal zorbalık yapan kişi, yani bir oyunu 

arkadaşlarına tanıtıyor, yeni kuralları koyuyor olabilir. Bu durumda oyuna almama, oyun 

esnasında karşısındakini yıpratmak için yeni kurallarla etki alanını kısıtlamaya çalışmak 

duygusal zorbalık içine alınabilir. 

Duygusal zorbalığın sürekli veya zaman içinde tekrarlanma sıklığında ise diğer-

lerine göre farklılık göstermektedir. Bu konudaki araştırmaları ile tanınan Ryan ve 

Patrick’ in (2001) açıklamalarına göre duygusal zorbalıkta genelde kurban durumundaki 

çocuk aktif olmanın, bu olumsuz durumdan biran önce kurtulmanın yollarını da arar. 

Kendisinin rahat edeceği yeni gruplar oluşturur, zorbanın etkisinde kalan diğer bireylerle 

bir arada hareket ederler, birlikte orijinal fikirler, etkinlikler, oyunlar, geziler gibi aktivi-

teler oluştururlar. Bu durumda da eskiden zorbalık yapan kişi pasifize edilir fakat asla 

dışlanmaz.  
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Bu unsurları duygusal zorbalığın sınırlarını belirleyen kriterler olarak değerlendi-

rirsek, duygusal zorbalığın aslında bireyin kendisini geliştirmede içsel motivasyon unsu-

ru olarak kullanılabileceğini görebiliriz. 

Ayrıca empati gücünün gelişmesinde, kişisel analoji yeteneğinin kazandırılma-

sında hayat içinde yaşanan duygusal zorbalıkların faydalarını görebiliriz. 

Kuşkusuz yukarıda değindiğimiz katkılar ileriki yaşlarda, yetişkinlikte karakte-

rimizin oluşmasında faydalı olabilir. Yalnız çocukluk döneminde bireylerin maruz kal-

dıkları duygusal zorbalıkların kısa sürede olumlu katkıları olduğunu söylemek zordur. 

Yapılan araştırmalarda duygusal zorbalığa maruz kalan bireylerin genellikle diğerlerine 

göre daha kaygılı, sessiz, duyarlı olduğu ve çeşitli psikososyal sorunlar yaşadıkları gö-

rülmektedir. 

  

1.1.5. Akran Zorbalığının Boyutları 

Bir okulun oyun alanlarında, sınıflarında ya da koridorlarında, öğrenciler genel-

likle birbirlerini itip - kakarlar. Günlük olarak gerçekleşen ve negatif davranışlar olarak 

nitelendirilen bu tür basit ve sınırlı olayların varlığını bilmek gerekmektedir.  

Öğrencilerin zorbalık olarak nitelendirdiği bu olaylar yukarıda da açıklandığı gi-

bi zorba davranışlar kategorisine giremez.  

Ulusoy’ a (2007) göre zorbalık etkinliğinin içinde üç faktör bulunduğunu konu 

üzerine araştırma yapan birçok araştırmacı hem fikirdirler.  

Bir davranışın zorbalık olup olmadığını anlamak için;  

1- Süreklilik özelliği gösteren bir durum olup olmadığına, 

2- Zorba ve kurban arasında güç dengesizliği olup olmadığına, 

3- Sözel, fiziksel ya da psikolojik etkisinin olup olmadığına bakılır. 

 Zorbalığa maruz kalan kurbanın da, zorbaya karşı kendisini savunamayacak du-

rumda olması ve çaresiz hissetmesi gerekir. Güç dengesizliği fiziksel olabileceği gibi, 

duygusal da olabilir. Zorbalık, genellikle hiç arkadaşı olmayan kurban üzerine sergile-
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nirken, zorba ise kendisini destekleyici bir gruba sahiptir (European Community, 2001, 

s.8). 

European Community (2001)’de bireylerin ve gençlerin zorbalık olarak nitelen-

dirdikleri davranışlardan bazıları Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo2 Bireylerin ve Gençlerin Zorbalık Olarak Nitelendirdikleri Dav-

ranışlardan Bazıları 

1. Kendilerine isim ya da isimler takılması, 

2. Kızdırılmaları, 

3. Dövülmeleri veya saldırıya uğramaları, 

4. Çantalarının veya eşyalarının alınarak etrafa fırlatılması, 

5. Kendileri hakkında dedikodu yapılması, 

6. Görmezden gelinmeleri veya grubun ya da toplumun dışında bırakılmaları, 

7. Paralarının veya eşyalarının zorla alınmaya çalışılması ve 

8. Dinlerinden veya ten renklerinden dolayı saldırıya uğramaları 

 

Kaynak: European Community European Social Fund (2001: 8)’ dan uyarlana-

rak alınmıştır. 

European Community’ ye (2001) göre akran zorbalığına maruz kalan bireylerin 

birçoğu, reddedilme ve saldırganlığı ifade eden bir mesajla karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Bireylerin zorbalık davranışı konusundaki bu yaklaşımları, birçok çalışmanın bulguları 

ile de benzerlik göstermektedir.  

Zorbalığın bir formu olan akran zorbalığında, birey istemediği bir şeyi yapmaya 

ve itaate zorlanır; itiraz edince veya sessiz kalındığında çeşitli cezalandırma biçimlerine 

başvurulur.  
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Okulda akran zorbalığı, sınıf veya okul arkadaşlarının, bir başka öğrenci veya 

öğrencilere sistematik ve sürekli bir biçimde kurbanlaştırılmasını ifade eder.  

Uludağlı ve Uçanok’ a (2005) göre; belirli bir saldırganlık ve yıkıcılık içeren 

davranışların akran zorbalığı kapsamında değerlendirilebilmesi için,  

• Bu davranışların belirli bir süreyi içermesi (haftada en az 1 kez gerçekleşmesi 

ve bunun da en az 6 ay boyunca süregelmesi),  

• Belirli bir hedefe yönelik olması ve  

• Zorbalığa maruz kalan kurbanın durumla baş etmekte zorlanıyor olması ge-

rekmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında, okul ortamında “eşit güce” sahip öğrenciler arasındaki 

çatışmaların ya da anlık saldırgan davranışların akran zorbalığı kategorisinde ele alına-

mayacağı söylenebilir. 

Tarhan’ ın (1996) gözlemlerine göre aşağıda yer alan davranışlar okulda yaşanan 

akran zorbalığının temel örneklerindendir: 

• Sınıf içinde veya grup çalışmalarında yeterince çaba göstermediği için suç-

lamak, 

• Yaşını, ailesinin ekonomik durumunu vb. temel alarak deneyimsiz olduğu 

gerekçesiyle aşağılamak, 

• Okulun sunduğu imkânlardan yararlanmasını engellemek, 

• Grup içinde aşırı görev yüklemek, 

• Öğretmenin veya okul idaresinin verdiği görevlerin teslim tarihlerini söyle-

memek veya son bir gün kala söylemek, 

• Yanlış bilgi vermek, ödevleri veya istenen araştırmaları arkadaşlarından sak-

lama, gizleyerek karşısındakini zor durumda kalmasını sağlamak, 

• Birlikte çalıştığı arkadaşına yetenekleri, ilgisi haricindeki konuları vererek, 

zor durumda kalmasını izlemek, 
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• Sürekli olarak, yaptığı hataları hatırlatmak, 

• Düşüncesini açıklamasına izin vermemek, 

• Arkadaşlarının ya da öğretmenlerinin önünde hakaret etmek/küçük düşür-

mek, 

• Performans düzeyi hakkında ağır ithamlarda bulunmak, 

• Oyundan, sıradan, gruptan atmakla tehdit etmek, 

• Arkadaşının sorularına cevap vermemek, 

• Onun da bulunmasını gerektiren toplantılardan haberdar etmemek, 

• Diğer arkadaşlarıyla iletişim kurmasını engelleyecek biçimde izole edecek 

bir fiziksel ortam yaratmak  

• Arkadaşı hakkında söylenti yaymak ya da dedikodu yapmak, 

• Grup içinde son derece basit ya da az sayıda görev vermek, 

• Arkadaşını fiziksel şiddet uygulamak ya da bu tür bir tehditte bulunmak, 

• Arkadaşının ruh sağlığı hakkında “üstü kapalı” ifadeler kullanmak. 

 Akran zorbalığına, daha önceden yaşanan çatışmaların aracılık ettiği veya tetik-

lediği; aşama aşama gelişen bir süreç olarak değerlendirmek mümkündür.  

Akgün’ün (2005) üzerinde durduğu gibi bir çatışma sürecinin iyice yoğunlaştığı 

bir noktada dezavantajlı bir konuma düşen, diğer tarafın (sınıf veya okul arkadaşının) 

saldırgan davranışlarına maruz kalmaya başlar. Bu davranışlar, kurbanı kalıcı bir biçim-

de utandırmak, korkutup kaçırmak veya sindirmek ya da cezalandırmak amacıyla yapı-

lır. 

Bohlin (1998), akran zorbalığın ortaya çıkış sürecine ilişkin olarak 3 aşamalı bir 

süreç önermiştir: 

İlk aşamada, kurbanı alçaltmak/eziyet etmek için zorbalığın dolaylı yöntemleri 

(örn. hakkında dedikodu yapmak gibi) kullanılır. 
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İkinci aşamada, saldırgan davranışlar daha belirgin yöntemlerle uygulanır. Çocuk 

veya öğrenci, sosyal olarak dışlanır ya da aşağılanır, alay edilir.  

Üçüncü aşamada, saldırganlığın yoğunluğu ve şiddeti artar; öğrenci psikolojik 

olarak normal olmadığı gerekçesiyle suçlanır, hakkında e-posta ya da notlar yazılır ve 

özellikle arkadaşları tarafından özel yaşamı ile ilgili bilgilerin gün yüzüne çıkarılacağı 

yönünde tehditler almaya başlar.  

Zapf ve Gross’a (2001) gore bu aşamada, çalışan, durumla başa çıkmada kendi-

sini yetersiz ve çaresiz hissetmeye başlar (akt. Uçanok, 2005). 

Besag (1995) akran zorbalığını, eylemden daha çok bir tutum olarak görmekte ve 

ancak zarar gören öğrenci ya da öğrenciler üzerindeki etkileri belirlendiğinde akran 

zorbalığı davranışı olarak nitelendirilebileceğini ifade etmektedir. Buna karşılık, akran 

zorbalığna isim takma, kızdırma, sosyal olarak dışlama gibi eylemleri de eklemek 

mümkündür. 

Görüldüğü gibi akran zorbalığı davranışı ile ilgili tüm bulgular ve 

değerlendirmeler, zorbalık davranışının sadece “yıkıcı olan” (fiziksel yaralama) değil 

“yıkıcı olmayan” (sözel sataşma) şeklinde de olabileceğini göstermektedir. 

 

1.1.6. Zorba Öğrencilerin Özellikleri 

Dilek’in (2002) yaptığı geniş araştırmalar sonunda ortaya koyduğu tespitlere gö-

re okulda yaşanan akran zorbalığının nasıl bir profil sergilediğine baktığımızda bazı 

araştırmalarda hangi düzeyde olursa olsun erkeklerin kadınlardan daha fazla oranda zor-

balığa maruz kaldıkları görülmektedir. 

Bununla birlikte, genel olarak, kızların, erkek öğrencilerden daha fazla oranda 

akran zorbalığına maruz kaldıklarını ve akran zorbalığının psikolojik etkilerini de daha 

yoğun biçimde yaşadıkları görülmektedir. 

Ayrıca, Uludağlı’nın (2005) yaptığı araştırmalarda, erkek öğrencilerin genellikle 

erkek öğrenciler tarafından, kız öğrencilerin de ağırlıklı olarak kız arkadaşlarından ol-

mak üzere her iki cinsiyetten akran zorbalığına uğradıkları belirlenmiştir. 
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Arslan’ın (2007) işletmelerde yaşanan zorbalığı ele aldığı araştırmalardan, büyük 

bireylerin, küçük bireylerdan daha fazla oranda tacize maruz kaldıklarına inanıyor olma-

ları, tanımlamalarının ve kavramların daha net anlaşılıyor olmasından kaynaklanacağını 

da söyleyebiliriz. 

Okullarda araştırma yapabilme olanağı bulmuş olan Deveci’ye (2002) ve Dilek’e 

(2002) göre öğrenciler arasındaki kıskançlık-haset duygularının, öğrencinin başarılarının 

izleniyor olmasının, okul ve sınıf içinde demokratik atmosfer oluşturulamamasının, zayıf 

iletişim ağının, öğrencilerin başarılarının kriterlerinin kısırlığının, öğrencilerin kendileri-

ni ilgili konularda söz hakkının bulunmamasının, çözümlenemeyen çatışmaların, ders 

yükünün, zayıf yönetim-liderlik anlayışının, ödüller ve başarı belgeleri için aşırı reka-

betçiliğin, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin takdir ve onayını alma arzusunun okulda 

yaşanan akran zorbalığı ile yakından ilişkili olduğu görülmektedir. 

Olumsuz okul ve sınıf atmosferi, akran zorbalığına zemin hazırlamakla birlikte 

bu zorbalığın birer sonucu oldukları da söylenebilir. Güçray’ın (1989) kurban üzerine 

yaptığı bir çalışmasında, kurbanlar, kıskançlık-haset duygularının kendilerine yönelik 

tacizlerin en önemli nedeni olduğunu belirtmişler, bununla birlikte, kendilerinin baş et-

me mekanizmalarının yeterince gelişmemiş olmasının, kendilik saygılarının ve yeterli-

liklerinin düşük olmasının, utangaçlıklarının ve çatışma yönetim becerilerinin gelişme-

miş olmasının da kurbanlaşma sürecine katkı sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca, çalışan-

ların çok küçük bir bölümünün kendilerini ya da saldırganı suçlamak yerine dışsal ne-

denlere (stress, ders yoğunluğu gibi) yükleme yaptıkları görülmüştür.  

Cüceloğlu’na (1998) göre kıskançlığın-haset duygularının kurbanlaşma sürecin-

deki rolünün gerçeği yansıtmaktan öte kurbanların kendilerini koruma mekanizması ola-

rak işlev gördüğü ya da bu kurbanların gerçekçi olamayacak düzeyde kendilik saygısına 

sahip olmalarının bir ürünü olduğu söylenebilir. 

Kuşkusuz, öğrenci açısından bakıldığında en ağır akran zorbalığı, sürecin bir kı-

sır döngü halini aldığı durum olacaktır. Okulda veya sınıfta karşılıklı olarak işbirliğini 

gerektiren işlerde birlikte çalışma zorunluluğunun da, normal koşullar altında su üstünde 

olabilecek çatışmaların bastırılmasına; bu bastırmanın da akran zorbalığının ortaya çık-
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masına yol açacağı söylenebilir. 

Çiftçi ve Sucuoğlu’na (2003) göre kişilik özellikleri açısından değerlendirildi-

ğinde de, aşırı duyarlı, şüpheci, yoğun öfke yaşayan, özellikle bir takımda yer alırken 

belirli bir performans düzeyini yakalayamayan, sosyal becerileri arkadaşlarınınkini ka-

dar gelişememiş olan, durağan sosyal ilişkiler kuramayan ve çatışmalardan mümkün 

olduğunca uzak durmaya çabalayan, takım arkadaşlarından yüksek performans göstere-

rek “grup normlarına” uymamakla birlikte bu performansını-başarısını “uygunsuz ve 

tahrik edici bir biçimde” gösteren kendilik saygıları ve başarı güdüleri yüksek olan öğ-

renciler akran zorbalığına diğer öğrencilerden daha fazla oranda maruz kaldıkları görül-

mektedir. 

 Araştırmalar, akran zorbalığına maruz kalan öğrencilerin uykusuzluk, öfke, 

konsantrasyon bozukluğu, hiperaktivite, derslerin yoğunluğu, sınıf arkadaşlarıyla uyu-

mun ve başarının düşmesi, sürekli gerginlik, kaygı, çaresizlik duygusu, psikosomatik 

yakınmalar, kendini suçlama, arkadaşlarına ya da öğretmenine karşı güvensizlik, okul-

dan ayrılma eğilimi sosyal olarak geri çekilme ve okulun faydasız bir yer olduğu düşün-

cesinin, okuldan kaçmaların ve devamsızlıkların artması, motivasyonun ve başarının 

düşmesi gibi sorunlar yaşadıklarını göstermektedir (European Community, 2001). 

Rayner ve Hoel’in (1997) yaptığı araştırmada, her 7 devamsızlıktan birinin okul-

da yaşanan akran zorbalığının bir sonucu olduğu bulgusu elde edilmiştir (akt: Uludağlı, 

2005). 

Deveci’ye (2002) göre akran zorbalığı kurbanlarının, saldırılara maruz kaldıkça, 

bu kurbanlaşma sürecinin kendi suçları olduğunu ve kendi hatalarından kaynaklandığını 

düşünmeye başladıkları anlaşılmaktadır. Bu durumun, bireylerin, akran zorbalığın arka-

sındaki sosyal ve psikolojik faktörlerin farkına varmalarıyla çözülebileceği, en azından, 

kendilerini daha az oranda suçlama eğilimine girecekleri söylenebilir. 

Buna bağlı olarak, özellikle erken çocukluk dönemine ait çözümlenmemiş kayıp-

yaş ve çatışmaları olan akran zorbalığı kurbanlarının da yaşadıklarını engellenme ve 

stres gibi duygulanımlarla başa çıkmada zorlanmaları beklenebilir. 
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Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde akran zorbalığına maruz kalan kurban, üst 

düzeyde depresyon ve düşük özgüven sorunu yaşama riski içindedir.  

 

1.1.6.1. Akran Zorbalığında Cinsiyet Farklılığı 

Uludağlı’ ya (2001) göre bilinenin tersine akran zorbalığına erkeklerin kızlardan daha 

fazla uğradığı görülmektedir. Erkekler tarafından akran zorbalığı yaşamaktadırlar. Kızlar 

için ise durum daha da ilginç ve daha zorlu görülmektedir. Kızlar ağırlıklı olarak kızlar-

dan akran zorbalığı yaşamakla birlikte, aynı zamanda erkeklerden de zorbaca davranışlar 

görmektedirler. Zorbalık yapma açısından, erkeklerin sözle sataşmayı en az kızlar kadar 

kullandıkları görülmüştür. Onlar da mağdurlarına isim takmakta, aşağılayıcı ifadelerle 

hitap etmektedirler. 

O'Moore ve Hillery (1989), Gültekin (2003) ve Uludağlı ve Uçanok (2005), zor-

balık davranışının erkeklerde kızlardan daha sık görüldüğüne dikkati çekerken, bazıları 

zorbalığın cinsiyete göre değişiklik göstermediğini belirtmektedirler.  

Pepler ve arkadaşlarının (2006), adolesan döneminin ortalarından sonra erkekle-

rin kızlara daha fazla zorbaca davranışlarda bulundukları, ergenlik döneminde romantik 

ilişkilerde partnerler arasında yaşanan fiziksel ve sözel zorbalığın genelde bildirilmediği 

saptanmıştır.  

Cinsiyetler arası zorbalık bağlamında Seals ve Young (2003) erkek ve kız öğ-

rencilerin genellikle aynı cinsiyetteki kurbanları hedeflediklerini, Olweus (1993) kız 

öğrencilerin erkeklerin zorbalığına maruz kalabildiğini, kız öğrencilerin sıklıkla kız 

öğrencilere zorbalık yapma eğiliminde bulunduğunu, erkeklerin ise sıklıkla zorba veya 

kurban olduklarını belirlemişlerdir.  

 

1.1.6.2. Yaş Farklılığı 

Seals ve Young (2003) zorbalıkla ilgili araştırma sonuçları, akran zorbalığının 

okul yılları ve ergenlik döneminde başlamadığını, anaokulu yıllarından itibaren görül-
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meye başlandığını ve üstelik bu durumun bazı çocuklar için kronik bir hal aldığını, üni-

versite yıllarında ve hatta iş hayatında da devam ettiğini göstermektedir  

Mynard ve Joseph (1997), ilkokulda akran zorbalığının liseye göre iki kat daha 

az olduğu anlaşılmıştır. Akran zorbalığına maruz kalma riski her okul türünün giriş yıl-

larında (okula başlarken, ilk yıl içerisinde) daha az olmaktadır. Zorbaların en aktif ol-

dukları yıl ise bulundukları okulların son sınıflarıdır.  

Kapcı’ya (2004) göre akran zorbalığına uğrama yüzdesi 5. sınıflarda 2. sınıflar-

dan daha yüksektir. Yaş ve sınıflar ilerledikçe, öğrencilerin birlikte geçirdikleri yıl süresi 

arttığından, yaşanmışlıkların sayısının da artmış olacağından,  akran zorbalığından şika-

yet etmeleri de artacaktır. İlköğretim okullarında, ikinci kademede zorbalık oranının 

birinci kademeye göre daha yüksek olacağı beklentisi araştırmalarla gösterilmiştir. 

Andreou (2001) yaptığı çalışmada ise yaşla zorbalığın/mağduriyetin değişmedi-

ğini fiziksel zorbalığın yerini sözel ve ilişkisel saldırı almaktadır. Gültekin (2003)’ de 

yaptığı çalışmada ise 16 yaş grubunda yaşanan ilişkisel saldırının 11 yaş grubundan daha 

anlamlı çıktığı, bu bağlamda yaş ilerledikçe fiziksel zorbalığın tepki görmesinden dolayı 

ilişkisel ve sözel zorbalığın daha çok tercih edildiği gözlenmiştir. 

             Rivers ve Smith (1994), Craig (1998) ve Hughes (2005),  Zorbalığın yaşla ilişki-

li araştırmaları çeşitli birçok eğilim olduğunu göstermektedir. Bazı araştırmacılar çocuk-

larda yaşla birlikte başa çıkma yolları da geliştiğinden dolayı zorbalık davranışının azal-

dığını öne sürmektedir. 

 

1.1.7. Akran Zorbalığın Sebepleri 

Hoover ve Oliver (1993) tarafından, akran zorbalığa uğramanın temel sebepleri 

ile ilgili yapılan bir araştırmada şu sonuçlar elde edilmiştir: 
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Tablo3  Akran Zorbalığa Uğrama Sebepleri 

Öncelik 

Sırası 
Erkekler Kızlar 

1 Grupla uyum içerisinde olmamak  Grupla uyum içerisinde olmamak 

2 Fiziksel olarak güçsüz olmak  
Çirkin olmak(yüz güzelliğinin fazla 

etkileyici olmaması) 

3 Huysuz bir karaktere sahip olmak  
Sık sık ağlamak ve fazla duygusal ol-

mak 

4 
Arkadaşlarının olmaması, 

antisosyal olmak 
Aşırı şişman olmak 

5 Kıyafetler  
Notlarının diğer arkadaşlarından daha 

iyi olması (ders başarısı) 

 

Okulda akran zorbalığının ne kadar hâkim olduğunu belirlemenin en iyi yolu öğ-

rencilerle bire bir görüşme yapmaktır. Çünkü mağdur konumundaki öğrenciler, bunu 

toplum içerisinde söylemekten çekinirler. Bu çekincelerinin en önemli sebebi, kendileri-

ne zarar veren kişilerin bu zararlarını daha da arttırmalarından dolayı duydukları kaygı-

dır.  

Ayrıca öğrenciler zorbalığı genellikle sadece fiziksel zorbalık olarak algılarlar. 

Hakaret etme, dalga geçme gibi sözel olan eylemleri ise genellikle şaka olarak nitelendi-

rirler (Akt: Yıldırım ve ark. 2005). 

Öğretmen moralinin düşük olması, öğretmenlerin sık sık değişmesi, davranışlara 

yönelik beklentilerin açık olmaması, tutarsız disiplin metotlarının uygulanması, bireyle-

rin kimlik gelişimlerine yeterli önemin verilmemesi gibi sebepler okulda arkran zorbalı-

ğı pekiştiren etmenlerdir. 

Olweus (1999)’a göre öğretmenlerin kendi aralarında ve öğrencilere karşı destek-

leyici, paylaşımcı ve kabul edici oldukları, sorunlarını şiddete başvurmadan çözdükleri, 

alay edilmeyen, sınav sonuçlarının çok değerli görülmediği, hakarete varan konuşmala-

rın olmadığı okullarda her türlü zorbalık daha az olmaktadır. 
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Yavuzer’e (1999) göre mutlu, sevecen, çatışma ve bunalımdan uzak, yapıcı bi-

reylerin yetişmesi, sağlıklı ve dengeli ailelerde kurulan başarılı ilişkilerle mümkündür. 

İçli’ye göre (1999) aile içi ilişkilerin zayıfladığı, aile fertlerinin birbirlerine karşı 

olan ilgi ve şefkatlerinin azaldığı, bireylerin aile içi sorumlulukları yerine getirmekten 

kaçındığı ortamlarda bireylerin suç ve saldırganlık eğilimleri de fazla olacaktır. 

Soyaslan’ın (1998) yaptığı araştırma sonucuna göre de ailenin parçalanmış aile olması 

da bireylerde görülen şiddet eğilimi üzerinde önemli bir etkendir.  

Latieri ve Pattis’ e (1996) göre birçok davranışta olduğu gibi, zorbalıkta da anne 

babaların çocuk yetiştirme tutumları büyük rol oynamaktadır. Yaşamın ilk yıllarında 

başta anne olmak üzere her iki ebeveynin çocuğa olan yaklaşımları ileriki yıllardaki zor-

balığın belirleyicisi olmaktadır. Yaşamın ilk yıllarında sıcaklıktan yoksun, sevgisiz ve 

temel ihtiyaçları karşılanmadan büyüyen bir çocuk, ileriki yıllarda zorba olmaya aday 

bir çocuktur. 

Tarhan’ın (2001) vurguladığı gibi çocuğun aşırı baskı ortamında büyümesi de 

kuralsız ve aşırı hoşgörülü bir ortamda büyümesi de iyi değildir. Ailesi tarafından şiddet 

görerek büyüyen bir çocuk, bunu ilerleyen yıllarda arkadaşlarına uygulayacak, her yap-

tığı hoşgörülen, davranışlarının sınırları belirlenmeyen bir çocuk da aynı tavizkarlığı 

yaşamının ilerleyen yıllarında da görmek isteyecektir. 

Pekel’e (2004) göre saldırganlıkla ilişkili aile özellikleri şunlardır: babanın ol-

maması, anne ya da babadan birinin boşanma sebebiyle görülememesi, depresyon yaşa-

yan anne, çocukla iyi geçinemeyen anne ve baba, evlilikte huzursuzluklar, ailede fert 

sayısının fazla olması, yanlış anne baba tutumları ve sosyo ekonomik düzeyin düşük 

olması. 

 

1.1.8. Akran Zorbalığının Sonuçları 

Oktay’a (2000) göre akran zorbalığına maruz kalma birçok psikolojik problemle 

de ilişkilidir. Akran zorbalığına, ister mağdur ister zorba olarak, karışan bireylerin psiki-

yatrik yardım talep etme oranları da yüksektir. Bu bireylerin intihar eğilimleri yüksektir. 

Ayrıca psikiyatri kliniklerine depresyon, alt ıslatma, uyku problemleri ve mide ya da baş 
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ağrısı şikayetleri ile başvurma oranları da yaşıtlarına kıyasla daha yüksektir. Bu bireyler 

yüksek düzeyde kaygı yaşamakta ve yalnızlık hissi duymaktadırlar.  

Yıldırım’a (2001) göre akran zorbalığının olumsuz sosyal sonuçları da vardır. 

Zorbalığa maruz kalan bireyler akranları arasında kabul görmekte sorun yaşarlar, sosyal 

ilişkilerden kaçınırlar. Sık sık zorbalığa maruz kalan öğrenciler, öfkeli, öfkelerini kontrol 

etmekte problem yaşayan, olaylar karşısında saldırgan tepkiler veren kişilerdir. Bu bi-

reyler akranları arasında daha az sevilmektedirler.  

 

1.1.9. Okulda Akran Zorbalığının Önlenmesi 

European Community’in  (2001) hazırladığı raporun öneriler bölümünde belirtil-

diği gibi iyi hazırlanmış zorbalığı önleme programları, okuldaki zorba-mağdur sorununu 

azalttığı ve önlediği kadar genel olarak okulda olumlu bir okul kültürü oluşmasını da 

destekler. 

Okullarda akran zorbalığının önlenmesi için önleyici rehberlik faaliyetlerine ye-

teri kadar önem verilmediğini vurgulayan Öztürk (2001), bunun sebeplerini şu şekilde 

sıralamıştır: 

• Zorbalık genellikle gizli bir eylemdir ve yetişkinler yokken yapılır. Öğret-

menler genellikle bu olayları sonradan ve dolaylı olarak öğrenirler. 

• Zorbalığa şahit olan bireyler zorbaların kendilerine de zarar vermesinden çe-

kindikleri için olayı büyüklere bildirmekten çekinirler. 

• Zorbaca davranışlarda acı çeken sadece mağdurdur.  

• Öğretmenler ve diğer öğrenciler doğrudan etkilenmezler.  

• Öğretmenler genellikle sınıfta gürültü yapılması ödev yapılmaması gibi ken-

dilerini doğrudan etkileyen olaylarla ilgilenmeyi tercih ederler. 

• Öğretmenler kendilerini zorbaya müdahale etmede yetersiz hissedip nasıl 

baş edeceklerini bilemediklerinde olayı görmezden gelmeyi seçebilirler. 
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• Okulun adının kötüye çıkacağı korkusuyla okul idaresi olayı dışarıya du-

yurmaktan çekinebilir ve bu yüzden görmezden gelebilir. 

Okullarda akran zorbalığını engellemek için hazırlanan programların sahip olma-

sı gereken özelliklerden bazıları şunlardır: 

1. Artan farkındalık ve anlayış, 

2. Öğretmen ve öğrencilerden bilginin toplanması, 

3. Sınıf kurallarının geliştirilmesi, 

4. Öğretmen ve öğrencilerle toplantılar düzenlenmesi, 

5. Yüksek risk alanlarıyla ilgili süpervizyonların arttırılması, 

6. Zorbalar için belirgin yaptırımların uygulanması, 

7. Mağdur ve zorbalar için sosyal beceri programlarının geliştirilmesi, 

8. Velilerin de programın içine dahil edilmesi olarak sıralanabilir.  

Peterson ve Skiba (2001) okulda zorbalığı önlemek için geliştirilecek bir prog-

ramın üç boyutunu şu şekilde sıralamıştır ve bunları: 

a) önleme  

b) risk grubundaki öğrencileri tanılama  

c) uygunsuz davranışlara etkili tepkilerin verilmesi.  

Her ne kadar bu üç boyutun bir arada, birbiriyle ilişkili bir süreç olarak uygu-

lanması gerekse de bunların içerisinde en önemli boyut zorbalığın henüz ortaya çıkma-

dan önlenmesi felsefesine dayanan önleme boyutudur. 

Okulda şiddet ve suça yönelik sorunları önleyeceği düşüncesiyle alınan video 

kamera ve metal detektörler gibi bazı tedbirler okul kültürünü etkileyebilir. Peterson ve 

Skiba’ya (2001) göre bu tip önlemler bazı öğrenci ve okul çalışanları tarafından güvenli 

bir okul kültürü oluşturmaya yönelik olumlu çabalar olarak algılanırken, kimileri tara-

fındansa okuldaki kültürün korkuya ve öğrenciyi okuldan uzaklaştırıcı etkiye sebep ol-

duğu yönünde yorumlanacaktır. 
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Ryan ve Bohlin’e (1999) göre okulda zorbalığı önlemeye ve iyileştirmeye yöne-

lik şunlara dikkat etmek önemlidir: 

• Okul zorbalık problemini kabul etmeli. 

• Okulda zorbalığın hoş görülmediği ve mutlaka ortadan kaldırılacağı görüşü 

tüm okulda hâkim olmalı. 

• Okulda kurallar açık olmalı ve öğrenciler gözetilmeli. 

• Her türlü zorbalık davranışı rapor edilmeli ve takip edilmeli. 

• Tüm okul yaklaşımı benimsenmeli, yani tüm öğrenci ve öğretmenlere destek 

olunmalı, tek bir çocuk ya da öğretmen bile zorbalık problemini çözmede tek başına 

bırakılmamalı. 

• Okul ortamında konu ile ilgili farkındalık yaratmak, 

• Zorbalığın amaca ulaşmayı sağlamayacağını öğretmek, 

• Okulun zorbalığa karşı olduğu ve bunun için çeşitli yaptırımların olduğunu 

göstermek, 

• Zorbalığın her zaman cezalandırılacağını göstermek, 

• Zorbalara, kendilerini başka şekilde ifade edebilecekleri ve okul ortamında 

kabul görecekleri ortamlar hazırlamak, 

• Zorbaca olmayan, olumlu davranışları ödüllendirmek, 

• Zorbayı kontrol ederek durdurmak, 

• Tüm okul personelini zorbalık konusunda eğitmek, 

• Öğrencileri zorbalığa şahit olduklarında bildirmeleri için cesaretlendirmek 

• Velilerle iş birliği yapmak, 

• Öğrencilerin okulda ders dışı zamanlarını (boş dersler vb.) sınırlandırmak, 

• Öğrencilere çatışma çözme becerilerini öğretmek, böylece aralarındaki sorun-

ları kaba kuvvete başvurmadan çözmelerini sağlamak, 
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• Okul yönetiminin katılımı ve bu sorunu çözmeye kendini adaması: Okul yöne-

timi zorbalığın nedenlerini anlamak için kapsamlı ve işbirlikçi bir şekilde zaman ve 

enerji harcamayı göze almalıdır. 

• Çok yönlü ve kapsamlı bir yaklaşım sahibi olma: Problemin bir ya da iki yö-

nünü değil, hemen her yönünü kapsayacak nitelikte bir yaklaşıma sahip olunmalıdır. 

Bunun için de: 

o Dolaylı zorbalığı ortaya çıkarmak için okul çapında bir politika oluşturulmalı. 

o Olası bir zorbalık tutumu karşısında ne yapılması gerektiği, öğretmen, öğrenci 

(seyirciler de dahil) ve diğer okul çalışanlarına anlatılmalı.   

o Veliler sorunun çözümüne ortak edilmeli, velilere zorbalığın belirtileri anla-

tılmalı ve veliler eğitilmeli. 

o Zorbalık tutumlarını bildirme yönünde öğrencilere cesaret verilmeli 

o Zorbalıkla ilgili detaylı bir kayıt-müdahale raporu oluşturulmalı. 

o Tüm-okul yaklaşımı ile sorun aşılmaya çalışılmalıdır. Sonuç olarak, "tüm okul 

yaklaşımı" okulda zorbalığı fark edilir düzeyde azalttığı gibi okul kültürünün gelişmesi-

ne de yardımcı olur. 

 Ulusoy’a (2007) göre öğrencilerin zorbalık olaylarını bildirmelerini artırıcı 

önlemler alınmalıdır. İngiltere'de "zorba kutusu" adı ile başlatılan uygulamada, bir kutu-

ya öğrencilerin yaşamak durumunda kaldığı fakat anlatamadıkları tecrübelerini yazıp 

atmaları istenmektedir. 

 Zorbalığın sıkça yaşandığı ortamlarda etkinlikler düzenlenebilir. Bu etkinlik-

ler ilginç olmalı ve zorbaların şiddet eğilimlerini emici nitelikte olmalıdır. 

 Öğrencilerin kendi başlarına kaldıkları ortamlarda daha fazla zorbalığa maruz 

kaldıkları bilindiği için, öğrencinin yönlendirilmediği ders/saat sayısı azaltılmalıdır. 

 Öğretmenlere sınıf yönetimi becerileri verilmelidir. 
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1.2. Gelişim ve Ergen Özellikleri   

Gander ve Gardiner’ e (2007) göre ergenlik, çocukluk ve yetişkinlik arasında ol-

dukça modern ve batıya özgü bir olgu olan bir dönemdir.  

Ergenlik bedensel, toplmsal, bilişsel olgunlaşma dönemidir. Ergen bu dönemde 

beden özelliklerini kabul etmeyi ve bedenini etkili bir biçimde kullanmayı öğrenir. Top-

lumdaki rolünü gerçekleştirir, yaşıtlarıyla yeni ve daha olgun ilişkiler kurmaya başlar. 

Anne-baba ve diğer yetişkinlere çeşitli göndermeler yaparak duygusal bağımsızlığını 

gerçekleştirmeye çalışır.  

Büyüme ve gelişme sözcükleri gerçekte birbirlerinden farklı sözcüklerdir. Biri 

diğerinin yerini almamaktadır. Yavuzer’e (1984) göre yapısal artışı dile getiren büyüme, 

bedende gerçekleşen kilo, boy artışı gibi sayısal değişiklikleri içermektedir. Bireyler 

sadece fiziksel olarak büyümekle kalmaz, aynı zamanda onun beyniyle iç organlarının 

yapı ve büyüklüğünde de değişmeler gerçekleşir. Beynin gelişimi sonucu, kişide giderek 

artan bir öğrenme, anımsama ve muhakeme yeteneği olmaktadır.  

 

1.2.1. Gelişim Kavramı 

Düzenli, uyumlu ve sürekli bir ilerlemeyi dile getirmektedir. Yavuzer’e (1984) 

göre gelişim, sadece ölçülerle açıklanamayan, birçok yapı ve işlevi bütünleştiren karma-

şık bir olgudur. Yapılan gözlem ve çalışmalar, belli gelişim dönemlerinde bireylerde 

ortak olan eğilim ve davranış kalıplarının bulunduğunu ortaya koymaktadır.  

Başaran’a (1998) göre insan çevresiyle etkileşerek gelişimini sürdürür ve kendi-

ne özgü bir kişilik kazanır. Bireyin kişilik özellikleri yaşantılarıyla oluşur. Birey ömür 

boyunca öğrenme ve gelişime içindedir.  

Gander ve Gardiner’ e (2007) göre gelişim kavramı bedensel, cinsel, ve bilişsel 

değişimlerden başka, ergenlik aracılığıyla çocukluktan yetişkinliğe geçiş, ana babalar-

dan, diğer aile üyelerinden, yaşıtlardan ve okuldan okuldan etkilenen kişilikte ve top-

lumsal davranışta önemli değişimler içerir. Ergen bu dönemd ortaya çıkmakta olan kim-

lik duygusuyla uğraşmalı ve artan bağımsızlık isteği ile devam eden bağımlılık gerek-
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sinmesi arasındaki çatışmayı çözmelidir. Hatta ilerideki yaşamlarına yön verecek seçim-

lerini etkileyecek kararlar içinde blunabilirler. 

Piaget’e göre gelişimin herhangi bir sosyal yönü çocuğun doğayla iletişimine 

bağlı olarak çocuğun kendi anlama düzeyi, hazır bulunuşluluk durumundaysa işe yara-

maktadır. Gelişimin doğasıyla ilgili tartışmalar kaçınılmaz olarak öğrenme kavramlarıy-

la ilişkilidir (Akt: Arı, 2008). 

 

1.2.1.1. Kişilik, Benlik 

Başaran (1991), bir insanın bütün ilgilerini, tavırlarını, niteliklerini, yetenekleri-

ni, konuşma tarzının, dış gösterişinin ve çevresine uyum tarzının özeliklerini özetleyen 

terim kişiliktir. Bireyin kendisine ilişkin beslediği değer yargısına benlik denir. Güdü-

lenme ise bir amaca ulaşmak ya da bir varlığı bir hazzı elde etmek için eyleme geçme 

isteğidir. Bu tür bir istek bireyi eyleme geçirebilecek düzeye ulaşmamışsa yeterince gü-

düleme olmamış demektir. Başaran’a (1998) göre gelişim, kalıtım ile çevre etkileşiminin 

ürünüdür. Gelişim, derece derece ve süreklidir. 

Yavuzer (1984) gelişimdeki beş temel kavram şöyle özetlemektedir: Gelişim di-

namik bir olgudur, genetik bireyselliğin bir sonucudur; gelişim giderek artan bir özerk-

leşme sürecidir; gelişim düzenli bir süreçtir ve gelişimde denge vardır.  

İnsanlar, kendilerini, dünyayı, başkalarını, çevrelerini benliklerine göre algıla-

maktadır. Benlik çeşitlerli arasında yer alan ayrışık benlik ve ilişkili benlik kavramlarına 

ek olarak Kağıtçıbaşı (2002) üçüncü benlik yapısını açıklamıştır. Kağıtçıbaşı’na (2002) 

göre hem özerkliği hem de ilişkisel eğilimi içinde barındıran benlik yapısı toplulukçu 

kültüre sahip toplumların gelişmiş kentsel bölgelerinde, kuşaklar arası duygusal bağların 

kaybolmadığı ancak maddi ilişkilerin azaldığı ailelerde görülmektedir. Burada, kendi 

kendine karar verebilme, etkin olabilme özellik olarak karşımıza çıkarılabilmektedir. 

Bireylerin toplumsallaşmasında, benlik kavramlarını kazanmalarında aile ve oku-

lun çok önemli katkıları vardır. Ancak en önemli pay anne babaların olmaktadır. Yaşam 

ve öğrenme görsel uyarıcılarla dolu bir dünyada devam etmektedir. Getman: ”Görme ve 

zekâ çok yakından ilişkilidir. Çocuk neyi görür ve anlarsa, onu bilebilir; bu onun kültü-
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rel zekâsını belirler” görüşünü savunmaktadır. İşitme, dil öğrenmede ve kişiler arası iliş-

kilerde başta gelmektedir (Akt: Acar, 2000). 

Acar’a (2000) göre bireylerin duygusal ihtiyaçları düşünüldüğünde Adler’in yak-

laşımındaki doğal ve mantıksal sonuçlar, davranış değiştirme ilkelerine yönelmektedir. 

Bunlar, iletişim becerileri, yaramazlığın hedefleri, mantıksal ve doğal sonuçlar, davranış 

değiştirme ilkeleridir.  

Kağıtçıbaşı’na (1998) göre insanlar özgüven, benlik ve imajlarını korumaya gü-

dülenmişlerdir. Genellikle insanlar kendilerini ve diğer kişileri çeşitli gruplara ait olduk-

ları grubun fikirlerinden ve davranışlarından etkilenmektedirler.  

İnsanlık politik kimlikleri, ergenlik ve sonrasında gelişmektedir. Duruma göre 

değişen ve tarihten de etkilenen kuramlara göre son 20 yılda kimlik ortama göre belir-

lenmektedir. Hangisinin önemli olduğu dağılıma göre belirlenmektedir (genç yaşlı, öğ-

retmen öğrenci gibi). Kişiler kendilerini ötekilerden en farklı yapanı seçmektedirler. 

 

1.2.1.2. Birey Olma 

Arı’ya (2008) göre yeterli düzeyde güvensizlik öğrenme için motivasyon sağla-

maktadır. Fakat fazlası çocuğun risk almasını engelleyebilmektedir. Kendini güvende 

hissetme, özsaygı ile yakından ilişkilidir. Sınıfta rekabetçi bir atmosferin dezavantajla-

rından kaçırmak için öğretmenler çaba harcasa da bireyler zamanla rekabetin etkisini 

tecrübe edinmektedirler. İlkokulda çocuk öğretmenleri tarafından kendisinden belirli 

seviyede performans beklediğinin bilincindedir. Eğer öğrenci başarısız ise ya buna pasif 

bir şekilde kabul etmekte ya da gelecekte yeni şeyler denemede isteksizlik göstermekte, 

motivasyonu azalmaktadır. Kimi zaman da isyankar olmaktadır. 

Bireyler zamanla hem yetişkinler hem de diğer bireylerla olan iletişimleri saye-

sinde kendileri hakkında fikir sahibi olmaktadırlar. Öğretmenin görüşleri otorite olarak 

algılandığında çocuğun kimlik gelişiminde özellikle önem taşımaktadır. Öğretmenin 

yaptığı en küçük yorumların bile çocuğun özsaygısına ve benlik kavramına etkili olmak-

tadır. Bireylerin başarılı olma ya da başarısızlığı yetenek, çaba, aktivitenin zorluğu ya da 

şansı bağladıkları belirtmektedir.  
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Docking’e göre özsaygıyı etkileyen faktörler şunlardır: Başarmak için fırsata sa-

hip olma, kendi başarısını takdir etme, başkalarının size değer verdiğine inanma, güçlü 

bir kimlik bilincine sahip olma (Akt: Arı, 2008).  

Mortimore ve diğerleri sosyal sınıf ve başarı arasında güçlü bir ilişki olduğunu 

keşfetmiştir. Babaları kalifiye olmayan işlerde çalışan, orta halli işlerde çalışan ve mes-

lek sahibi olan babaya sahip bireyler arasında okuma yaşı bakımından yaklaşık 10 aylık 

fak bulunmuştur. Sosyal sınıf ve başarı arasındaki bu ilişi ilkokulda sürmüş ve giderek 

artmıştır (Akt. Arı, 2008). 

 

1.2.2. Ergenlik Dönemi (15 – 17 yaş) ve Gelişim Özellikleri 

Ergenlik genel olarak gençlik kavramıyla eş tutulmaktadır. Bununla birlikte 

Kulaksızoğlu (1992), ergenliği gençliğin bir safhası olarak görmektedir. Gençlik çağının 

başlangıcı olan ergenliğin yerine “genç” tabirinin kullanılması yanlış olmamakla birlik-

te; ergenlik denen büyümenin ve gelişmenin olduğu özel bir çağ kastedilmektedir. Yaşı-

nın tespit edilmesi toplumdan topluma farklılık gösterecektir ve farklı kriterlere bağlı 

olabilir. Ergenlik; insanda bedence, boyca büyümenin formal, cinsel, sosyal, duygusal, 

kişisel ve zihinsel değişme ve gelişmelerin olduğu, buluğ döneminde olduğu ve bedence 

büyümenin sona ermesi ile sonladığı düşünülen bir evredir.  

İnsan doğumu ile ölümü arasında ömür çizgisi içinde farklı dönemlerden geç-

mekte ve beden yapısına göre, içinde bulunduğu yaşa göre, bu dönemde farklı özellikler 

göstermektedir.  

Genel olarak “buluğa girme” çocukluktan gençliğe geçişin bir işareti olarak ka-

bul edilmektedir ve bu kız ve erkeklerde farklı yaşlarda olmakla birlikte; ortalama 12 – 

17 yaşlar arasındadır.  

13 – 17 yaşları ergenliğin başı olarak kabul edilir ve 17 yaşınan sonra gençler 

hem bulundukları yaş grubu gereği, hem de içnde bulundukları sınf seviyesi dolayısıyla, 

gelecekleri ile ilgili olarak önemi kararlar almak durumnda kalırlar. Bu nedenle 17 yaşta 

sonraki yıllar ergenlik döneminin son yıllarıdır.  
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1.2.2.1. Ergenlikte Bedensel Gelişim Özellikleri 

Başaran’a (1998) göre bedensel gelişim, bedenin ağırlıkça artması ve boyca 

uzaması yanında, bedeni oluşturan tüm alt sistemlerin büyümesini, olgunlaşmasını içer-

mektedir. Bireyin sağlıklı olması, tüm alt sistemleriyle birlikte bedenin sağlıklı gelişme-

sine ve işlevlerini gereğince yapmasına bağlı olmaktadır.  

Neyzi ve Günöz (1989) , ergenlik döneminde insanda oluşan en önemli değişik-

lik, boyca ve bedence gelişmeyi içeren fiziksel ve fizyolojik büyüme ve gelişme, cinsel 

gelişme ve bunlara bağlı olarak meydana gelen duygusal ve sosyal değişme ve gelişme-

lerdir.  

Kızlar ve erkekler arasında, ağırlık ve boyca büyüme açısından farklar olduğu 

için büyüme kız ve erkek çocuklarada aynı süratta olmaz. 

Ergenliğin başlangıçında önce el ve ayaklar büyür. Daha sonra kollar uzar. Bu 

dengesiz büyüme ergenin duruşuna, hareketlerine ve bedenini istediği gibi kontrol etme-

sine engel olabilir. Kas ve kemikler aynı hızla gelişemediğinden, bedenin kontrol edil-

mesi başlangıçta güç olabilir.  

Vücudun çeşitli organlarındaki oransız büyümelerden kaynaklanan beden kontro-

lündeki güçler, ergenliğin başlangıçındaki genç için kaygı verici olabilir.  

 

1.2.2.2. Zihinsel Gelişim Özellikleri 

Bireyin çevresindeki dünyayı anlama ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faa-

liyetlerinin gelişimine zihinsel ve bilişsel gelişimi, onun hem doğuştan getirdiği zihin 

gücüne, hem de çevresiyle etkileşimi sonucunda edindiği yaşantılarına dayanmaktadır. 

Başaran’ın (1980) belirttiği gibi zihinsel gelişime ve zihnin işlevlerine ilişkin kavramla-

rın büyük bölümünü şu başlıklar altında toplayabiliriz: gizilgüç, yetenek, dil gelişimi, 

yaratıcılığın gelişimi, zekanın niteliği. Bilişsel terimi bilgiyi, belleği, akıl yürütmeyi, 

sorun çözmeyi, kavramları ve düşünmeyi yani zihni (belleği) içine alır. Bilişsel gelişimi 

araştırmak zordur. Çünkü gözlemlenemeyen süreçleri içermektedir. Bebeklerin bilişsel 

belleklerini araştırmak daha zordur. Düşüncelerini dile getiremezler.  
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Senemoğlu’nun (2003) üzerinde durduğu gibi çevreyle yapılan her etkileşim bi-

reyin zekasının gelişmesini böylece de zihinsel örüntüsünün değişmesini sağlamaktadır. 

Bireyin zihinsel güçlerini ölçmek için bireyin çevreye uyum sürecince davranışlar olarak 

gösterebildiği yeteneklerini ölçmek gerekmektedir.  

 

1.2.2.3. Ergenlikte Duygusal Gelişim Özellikleri 

Ergenlik döneminde görülen sorunlar, ruhsal, duygusal, sosyal ve cinsel sorunla 

olmak üzere dört grupta incelenebilir. Mangır ve diğerlerinin (1999) belirttiği gibi bu 

dört grupta toplanan sorunlar aslında iç içedir. Bu dönemde çocuğun beden sağlığı kadar 

ruh sağlığı da yerindedir. His ve heyecan hayatı değerli olan çocuğun bu durumundan 

yararlanarak kendini anlamasına ve güven kazanmasına yardım edilmelidir. Sevilmek, 

beğenilmek, başarılı olmak, kendini güven altında hissetmek ve yeni tecrübeler kazan-

mak gereksinimleri karşılanmış olacaktır. Bu çağda bireylerde duygularına hakim olmak 

bakımından ilerleme görülmektedir. Herkesin önünde ağlamaktan çekinmektedirler. 

Ana, babaya karşı özellikle erkek bireylerde açık sevgi belirtileri azalmaktadır. Kendi 

kabuğu içine çekilme, zulüm yapma, fazla hayal kurma, sık sık okuldan kaçma ve ruh 

çöküklüğü gibi istenmedik davranışların üzerinde durulmalıdır. Korku halleri daha ön-

ceki döneme göre daha azalmışsa da öğretmenden, başarısızlıktan, arkadaşsız kalmak-

tan, ölümden, bilmedikleri yabancı şeylerden korkma hali devam etmektedir. Cinsiyet 

Rolü Gelişimine bakıldığında, bireylerin bu yaşlarda hemen hemen tümüyle kendi cins-

lerinden bireylerle oynama ve yakınlık hemen hemen tümüyle kendi cinslerinden birey-

lerle oynama ve yakınlık kurma eğiliminde oldukları dikkat çekicidir. Ders aralarında 

hemcinsleriyle oyun oynarlar. Buna rağmen fiziksel uygunluk, uyarılmışlık, dayanıklı-

lık, bir takım içinde işlev yapabilme yeteneği her iki cins için de önemlidir. Anne baba-

lar cinsiyet rollerinin erken yaşlarda kazanılmasını isterler. 

Konuyla ilgili araştırmaları olan Senemoğlu’nun, (2001) belirttiği gibi erkek ço-

cuk kızlardan daha önce rollerini geliştirirler. Ancak kızlar fiziksel olarak daha hızlı bü-

yürler. Cinsler arasında pek çok benzerlikler, aynı cins içerisinde farklılıklar vardır. Cin-

siyet rollerinin dar bir biçimde tanımlanmasıyla erkeklik ve kadınlıklarını kanıtlama 
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gereksinimi arasında doğrusal bir ilişki vardır. Okul bireyleri büyük bir heyecansal ol-

gunluk gösterirler. Korkuları da değişiklik gösterir. Okul fobisi, ölüm fobisi gibi fobileri 

olabilir. Aile için çocuğun düşmanlık ve saldırganlık konusundaki yaklaşımı önemlidir. 

Bu bağlamda öğretmen öğrenci ilişkilerine bakılırsa öğretmen, istenmedik davranışları 

geliştiren bireyleri cezalandırma eğilimindedir. Aynı şekilde öğrenci de öç almak için ilk 

fırsatı değerlendirir. Öğretmenler farkında olmadan soruna katkıda bulunabilmektedirler. 

Bütün bunların dışında modelden öğrenme ve televizyondaki şiddetten de söz etmek 

gerekir. Şiddet, gözlemle kolayca kazanılabilmektedir. Bireylerin başarısı, geleneksel 

sınıf karşı açık sınıf gibi ortam türleri, öğretmenin türü ve kitaplarda sunulan malzeme 

gibi etkenlere bağlıdır. 

Aydın’a (2003) göre ergenlik çağında öfkeli ve sinirli olma hali de sık görülür. 

Özellikle erkek ergenlerde çabuk sinirlenme görülebilir. Küçük kardeşle olan geçimsiz-

liklerde, akranları ile olan sürtümelerde ve aile içi çatışmalarda genellikle anneye yönel-

tilen öfkeli hali ergenelerde sıkça rastlanılan bir durumdur. 

 

1.2.2.4. Ergenlikte Soysal Gelişim 

Birey, çevresiyle etkileşimi sırasında, az ya da çok, haz ve elem yönünde bir 

duygunun içindedir. Her öğrencinin öğrendikleri onun gereksinmelerini duyuyorsa, onda 

haz yaratmakta, değilse elem yaratmaktadır. Başaran’ın (1998) belirttiği gibi, duygu: dış 

ya da iç çevreden gelen etkilerin, bireyde haz ya da elem türünden izlenimler yaratması-

dır.  

Yörükoğlu’na (1988) göre üstünlük kurma istekleri, öne çıkma dürtüleri güçlü 

olan bu dönemdeki bireyler için, ana – babası dışında büyüklerle özellikle öğretmenle-

riyle özdeşim yapmaktadırlar. İlgili ve anlayışlı bir öğretmenin öğrencisi olmak bir ço-

cuk için büyük bir mutluluktur. Bu ilişki sağlıksız ise, çocuğun hem ruh sağlığı hem de 

öğrenimi olumsuz etkilenebilmektedir. Ancak öğretmen öğrencinin tüm ruhsal sorunla-

rını çözemez. Öğrenciler ana – baba ve öğretmenin beğenisini kazanmak için başarılı 

olmaya çaba göstermektedir. 
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Kulaksızoğlu’na (1996) göre konuşmak veya “çene çalmak” ergenlik çağında ol-

dukça önemli br davranıştır. Bu yaş grubundaki gençler farklı mekanlarda bir araya gele-

rek saatlerce sohbet edebilirler. Bazı ergenlerin bu tür toplantılarda köşelerinde kaldıkla-

rı, gruba dahil olmak istemedikleri görülür. Bu gençlerde genelde güvensizlik ve iç ça-

tışma benzeri bir huzursuzluk olabilir.  

Yeni tanşmalarda veya tanımadığı insanların ve karşı cinsten insanların yanına 

gittiğinde heyecanlanır, konuşmaya utanır ve gruba girmeye çekinebilir. 

Bacanlı’ya (2003) göre de güvendiği bir arkadaşının olmaması, arkadaşları tara-

fından yanlış tanınmak, hakkında olumsuz düşünüldüğünü zannetmek, gençler arasında 

sürtüşmelere yol açar. Akranlarla ve yetişkinlerle olan ilişkilerindeki bozukluk ergeni 

üzer.  

 

1.2.2.5. Sosyalleşme 

Kağıtçıbaşı’nın (2002) deyimiyle sosyalleşme, insan yavrusunun toplumun bir 

üyesi haline gelmesidir. Toplumda birbirlerine büyük benzerlikleri olan, aynı zamanda 

içinde farklılıkları da barındıran bireyler oluşmaktadır. Sosyalleşme de çevresinin çocuk 

üzerindeki etkileri söz konusudur. Ergenin genetik özelliğinin de etkisiyle çevre onu, o 

da çevreyi etkilemektedir. Sosyal psikologlar sosyalleşme yerine sosyal gelişim kavram-

larını kullanmaktadırlar. 

Sosyal gelişim konularını Kağıtçıbaşı (2002) iki grupta toplamaktadır: 

1- Kişilik (benlik) gelişimi (Cinsiyet rolleri, bağımsızlık, bağımsızlık, saldırgan-

lık, başarı güdüsü) 

2- Bilişsel gelişim (Öğrenme, zeka, düşünme, algı vb). 

 

1.2.2.6. Ergenlikte Ruhsal Sorunlar ve Özellikleri 

Mangır ve Çağatay’a (1992) göre ergenlik çağında ortaya çıkan değişikliklerin 

olumlu yanları da vardır. Düşünme yeteneğinde ilerlemeler, ilgi alanında genişlemeler, 
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duygu ve düşüncelerini inanarak savunmaların gerçekleşmesi de söz konusudur. Çevre-

sel ve toplumsal faktörler ergende güvensizlik duygusunu yaratabilir. Uyum bu dönemde 

güçleşir. Ergenin kontrol altında tuttuğu duyguları korku, öfke ve kıskançlıktır. Birçok 

araştırmacı ergenlik döneminde yüksek bir duygusallık görüldüğü noktasında birleşmek-

tedir.  

Ergenlerin ihtiyaç duyduklarını düşündükleri şeyler: 

• Bağımsızlık ve otonom sahibi olma 

• Mahremiyet (kişisel gizlilik) ve bireyselliğe saygı gösterilmesi 

• Karar almada ve hata yapmada özgür olmak 

• Arkadaşlarla daha fazla vakit geçirme ve daha yakın ilişkiler kurmak 

• Ebeveynlerle ve kardeşlerle daha az vakit geçir-

mek(http://www.psychlinks.ca, 26.04.2010) 

Çelen’ e (2007) göre ergenler ruhsal sorunlarla başa çıkmak için yansıtma, 

yerdeğiştirme, duyguları tersine çevirme, uyuşmazlık, geriye dönme, çilecilik, geri çe-

kime gibi savunma mekanizmalrına başvururlar. Dönemin özelliklerinden olan depres-

yon, narsizm ve bazende yeme bozuklukları ergenlerin ruhsal sorunlarında ortaya çıkan 

durumlardır. 

 
1.3. Sosyal Destek  

Son yıllarda ekonomik, kültürel, sağlık, eğitim ve sosyal imkanların dağılımı so-

runu gündeminden düşmezken; günlük hayatımıza yeni bir kavram da girmiş bulunmak-

tadır. “Sosyal destek” tüm bu imkansızlardan zarar gören bireylere, geçici fakat acil ya-

pılan faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır.  

Aslında küresel bir sorun olan yoksulluk ve yoksunluk, bütün ülkeleri yakından 

ilgilendiren bir konudur. Gelişmiş ülkeler dahi bu sorunu ortadan kaldırabilmiş değildir-

ler. Ancak, bu ükelerde sosyal politika araçlarının etkin bir şekilde uygulamaya konul-

duğundan, yoksulluğun birlikte getirdiği esas sorunlar frenlenebilmekte; daha da yoksul-

laşmanın önüne geçilebilmektedir. Sosyal risk altında yaşayan kesimlerin daha da yok-
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sullaşmaların önüne geçilerek, asgari seviyede de olsa sosyal yönden kabul edilebilir bir 

hayat standardını yakalama fırsatı verilmektedir. 

Günümüzde sosyal devlet veya refah devleti anlayışıyla vatandaşlarına her yö-

nüyle güvence sağlama sorumluluğunu alan devletler, çalışanları olduğu gibi çalışmayan 

ve sonuçta yoksul olan bireylerini de korumak zorundadır. Hükümetlerin sorunu çözmek 

için acil olarak uygulamaya koydukları formül ise “sosyal yardım”lardır ve bütün bu 

yardımlar sosyal destek kapsamı içinde değerlendirilmektedir. 

Çengelci’ye (2005) göre sosyal destek, kişilerin kendi ellerinde olmayan neden-

lerle mahalli ölçüler içerisinde asgari seviyede dahi olsa en kısa sürede kendi kendilerine 

yeterli hale getirme amacını taşıyan karşılıksız mahiyetteki tüm faaliyetler ve yardımların 

bütünüdür. 

Öner ve Usluer’in (1990) ifade ettiği gibi bireyin dünyadaki birçok şeyi öğren-

meye ilk olarak başladığı ve iletişimsel yönden en önemli kazanmların ve ilk adımlarn 

atıldığı kurum ailedir. Aile sosyal çevrenin bir prototipidir. Bir sosyal sistem olarak aile 

hem oluştuğu bireyler tarafından etkilenir hem de bu oluşumun bireylerini etkiler. Aile 

sistemi bireyin sosyalleşmesini sağlarken aynı anda da bireyin büyüyerek kişisel 

gelişmini tamamlamasını sağlar. Aile sistemi aynı zamanda da toplumsal yapı, değerleri-

ni, beklentilerini, kurallar ve kültürünü de oluşturur. Aile toplumsal çevrenin beklentileri 

yönünde ve toplumsal kuralların yadırgamayacağı bireyler yetiştirmek ister. 

Şahin (1999), sosyal destek açklamasını dört ayrı şekilde yapmıştır. 

1) Bireyin ilişkide bulunduğu kişi sayısıdır. 

2) Bireye gereksinim duyduğu durumlarda yardım edebilecek kişi sayısıdır. 

3) Bireyin sırlarnı paylaşabileceği, güvenebileceği ve kendisine yakon olarak 

gördüğü kişiler ve bu kişiler ile kurduğu ilişkidir. 

4) Bireyin ihtiyaç duyduğu anlarda yardım alabileceğini düşündüğü birilerinin 

varlığının algısıdır. 
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Sosyal destek, sıkıntı yaşayan ve zor durumda kalan bireyin aile üyelerinin, 

akrabalarn, arkadaşların veya diğer toplumsal ilişkilerinin sağladığı duygusal, araçsal ya 

da bilgisel yardımlar olarak tanmlanmaktadr. 

Çakır ve Palabıyıkoğlu’na (1997) göre bireyin içinde bulunduğu stresli durumu, 

strese yüklediği anlamı ve duygusal tepkisini yönlendirebilmesini sağlayarak, bireyi 

zorlayıcı olayların olumsuz etkilerinden koruyan destek sistemi sosyal destektir. 

Kay (2002) ve Şahin’in (1999) belirittiği gibi sosyal destek, bireyin çevresinden 

gördüğü yardımdır. Bu yardım bireye kendisinin değerli olduğu algısını verir ve bireyin 

stresle mücadelesinde tampon görevi görür. 

Çalışmamıza konu olan ergenler için sağlanan sosyal destekle ilgili araştırmalar 

son derece sınırlıdır. Duygun, (2001) ve Kaner, (2004)’in değindikleri gibi mevcut araş-

tırmalar özel gereksinimli çocuğu olan anne ve babaların algıladıkları sosyal destek üze-

rinde yapılmıştır.  

Cobb’a göre (1976) sosyal destek, bireye; a) Sevildiğini ve korunduğunu, b) gü-

ven duyulduğunu ve değer verildiğini, c) karşılıklı iletişimini ve bir grubun üyesi oldu-

ğunu hissettiren sistemdir. Önemli olan bireye sunulan hizmetler değildir. Bireyin eşin-

den, arkadaşından gördüğü ve iletişime dayalı olan destekler sosyal desteğin yapı taşıdır 

(Akt. Kay, 2000). 

 

1.3.1. Sosyal Desteğin İşlevleri 

Destek işlevlerinin neler olabileceği konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. 

Ünsal (1998)  sosyal desteğin dört ayrı işlevi belirlemiştir. Bunlar duygusal destek, bilgişsel 

destek, değerlemesel destek ve materyal destektir. 

Sosyal desteğin duygusal işlevi karşısındakinin sorunlarını dinleme duygularını 

paylaşma, sevgi, saygı ve şefkat gösterme gibi davranışlarda gözlenebilir. Bu davranışlar 

bireyin stresli olayların sorunlarından ile duygusal yönden baş edebilmelerini sağlar.  

Duygusal destek bireylerin psikolojik sağlığı ile yakından ilgilidir. Çünkü duygusal 

destek içeren davranışlar bireyde çevresindeki kişiler tarafindan sevildiği, sayıldığı, anlaşıldığı 
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duygularını uyandırır. Bu duygular kişide özgüven artışı ve sorunlarla ilgilenmede artan bir 

güdülenme gibi olumlu değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açar. 

Bilgisel destek, bireye kişisel ve çevresel sorunlarla ilgili olarak bilgi, öğüt verme ve 

rehberlik etme gibi davranışları kapsar. Birey bir stres kaynağı ile karşılaştığında büyük 

olasılıkla sorunu çözmede yetersiz kalmış olabilir. Bu durumda sosyal çevre bireyin daha 

önceden dikkatini çekmemiş, sorunu çözücü nitelikte olan yeni çözüm yollanı önererek bilgi-

sel destek sağlayabilir. 

Değerlendirme işlevi içeren davranışlar bireyin kendi davranışları, düşünceleri, 

duyguları hakkında geri bildirim sağlar. Bireyler yeni ve belirsiz ortamlarda özellikle başarı 

için nesnel bir ölçütün olmadığı durumlarda kendi davranış, duygu ve düşüncelerini 

değerlendirmek için kendilerini benzer başkaları ile karşılaştırmak isterler. Ünsal’a (1998) göre 

bu tür sosyal destek bireyin kendini yeterli biçimde değerlendirmesine ve sonuç olarak 

davranışlarının kendi yararına olabilecek biçimde değiştirrmesine yardımcı olur.  

Kişiler birkaç boyutta daha az veya daha çok karşılaştırmalar yapmışlardır. Weber ve 

Harver’in (1994) yaptıkları çalışmalarda kişiler, kendi problemlerinden daha ciddi problemi 

olan kişilerle veya kendileri gibi sorunlarıyla baş edemeyen kişilerle daha az 

karşılaştırmalar yaptıkları ve başarılı başa çıkma modeli gösterenlerle de daima daha çok 

karşılaştırma yaptıkları bulunmuştur. Bu sebeple bireyin destek aldığı çevrenin verdiği desteğin 

niteliği kadar destek veren yakın kişilerin de daha çok karşılaştırma yapabilecek kişilerden 

olması önem kazanmaktadır. 

Sosyal desteğin materyal işlevine en yaygın örnekler başkasına para veya eşya ödünç 

verme veya bağışlama, onun yerine ev işi, alışveriş yapma veya faturaları ödeme gibi 

davramışları kapsar. Diğer sosyal destek türlerinden farklı olarak bu işlevin bireyin sorununu 

doğrudan onun adına çözme gibi bir yararı vardır. 

Ünsal’ın (1998) tesbitine göre stres zamanlarında sosyal desteğin bu işlevlerinin bi-

reye sağlanması veya bireyi bu işlevlerin farkında olması sağlıklı  üzerinde dikkati çeken 

ölçüde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Günlük, sıradan sorunlarla başa çıkmada etkiler daha 

belirsiz ve uzun vadeli olarak ortaya çıkacaktır. 
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1.3.2. Sosyal Desteğin Stresle Başa Çıkmada Etkisi 

Baltaş’ın (1984) tespitine göre stres, organizmanın bedensel, ruhsal sınırlarının tehdit 

edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan ve yansımasını psikolojik ve sosyal düzeylerde gösteren 

bir durumdur. Sosyal desteğin stresin fiziksel ve psikolojik etkisini önlemede büyük rolü 

olduğu ifade edilmiştir. Sosyal destek, stres vericileri ortadan kaldırmasa bile, kişilerin 

endişe düzeylerini düşürmekte, daha iyimser, kendilerini daha fazla kontrol edebilir, stresle 

başa çıkmak için yeni yollar deneme konusunda daha istekli olmalarını sağlamaktadır. So-

syal çevreden alınan yardımın içeriği ne olursa olsun, kişilerin çaresizlik duygusunu 

azaltmakta ve stresle başa çıkma konusunda kendine güveni arttırmaktadır.  Stres 

kaynağın başkalarıyla paylaşılması stresin daha kolay tolere edilmesini sağlamaktadır.  

Allen’e (1999) göre sosyal destek kavramı, stresi önlemede, azaltmada ve etkili 

başa çıkmada destek içeren ilişkilerin rolü üzerine odaklanmıştır. 

Sosyal desteğin sağlık ve kendini iyi hissetme üzerine etkisini açıklayan iki farklı mod-

el önerilmiştir. 

Cohen ve Wills (1998) tampon etkisi hipotezini öne sürmüşlerdir. Bu modele göre, 

stres yaratıcı durumlar söz konusu olmadığı sürece, sosyal desteğin bulunmamasının 

sağlık ve kendini iyi hissetme üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Ancak yüksek düzeyde stres 

yaratcı durumlarda sosyal destek bireyin uyum sağlamasının ve koşullarla başa çıkmasını 

kolaylaştırarak stresin zararlı etkilerini azaltan bir tampon görevi yapmaktadır. Sillner ve 

Zschocke’e (1999) gore ise bu hipotez, şiddetli fiziksel rahatsızığı olan ve psikososyal 

strese   sahip   hastaların,   sosyal   ağdan   aldıkları   destek   sayesinde   stres düzeylerinde 

azalma olduğu ifade edilmiştir. Kendilerine destek sağlandığını düşünen bireyler, destek 

sağlanmadığını düşünen bireylere göre stresli durumlardan daha az etkilenmektedirler. Cohen 

ve Wills’in (1998) yaptıkları bir çalışmada bu durum açıkça görülmüştür. Araştırmada, 

hayatlarının çok stresli olduğunu söyleyen bireyler daha fazla destek aldıkları durumdan 

çok daha az destek aldıkları durumlarda daha fazla başağrısı, uykusuzluk ve kilo kaybı gibi 

fiziksel semptomlar göstermişlerdir. Sarason ve Sarason (1985) sosyal desteğin tampon 

etkiye sahip olduğunu gösteren çalışmalarında, belirli bir bilişsel güç gerektiren bir görevde 
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ihtiyaç duyulduğunda araştırmacıya dönebilecekleri bilgisinin verildiği grubun, bu bilginin 

verilmediği gruba göre daha iyi performans gösterdiklerini ifade etmişlerdir. 

Cohen ve Wills’e (1998) göre temel etki hipotezi sosyal desteğin fiziksel sağlık ve 

kendini iyi hissetme üzerinde her koşulda olumlu bir etkisinin olduğunu öne sürer. Diğer bir 

deyişle, bu kurama göre olumsuz yaşam olayları söz konusu olsun ya da olmasın sosyal desteğin 

fiziksel sağlık ve kendini iyi hissetme üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Dolayısıyla sosyal 

destekten yoksun olma birey üzerinde kendi başına olumsuz bir etki yapabilecek bir durumu 

oluşturmaktadır. Diğer yandan, destek kişiyi stresli olamanın patolojik etkisinden korur. Bu 

görüşe göre, stres arttığında sosyal destek, akıl ve fiziksel sağlık üzerinde daha faydalı olur. 

Güngör (1996) desteğin yapısal ölçümünün kullanıldığı çalışmalarda (örn. bireyin sosyal ağı 

içindeki kişi saysı) sosyal desteğin temel etkisinin bulunduğu fakat destek fonksiyonu (örn. 

birey veya grup tarafindan oluşturulan destek çeşidi) ölçütünün kullanıldığı çalışmalarda sosyal 

desteğin tampon etkisinin bulunduğunu belirtmiştir. Ancak Cohen ve Wills (1998) tarafından 

yapılan kapsamlı çahşmalar hem temel etkinin hem de tampon etkinin stresle başa çıkma üze-

rinde etkisi olabildiğini göstermektedir. 

 

1.3.3. Sosyal Destek Talebinde Cinsiyet Farklılıkları 

Ergenler her ne kadar her zaman aileden destek istemeselerde, istedikleri zaman 

destek almaktadırlar. Ergenlerin, sosyal destek talebinde, cinsiyet farklılığını araştıran 

çalışmaları sonuçları tutarlı değildir. Ancak, erkeklerle kıyaslandığında, kızların daha çok 

duygusal destek verdiği ve destek aradığı bulunmuştur. Ayrıca kızların erkeklere göre duygu-

merkezli ve duygu-odaklı destek mesajları oluşturmaya daha eğimli ve istekli oldukları ve daha 

rahatlatıcı destek mesajları verdikleri bulunmuştur. Kunkel ve Burleson’ın (1999) 

araştırmalarına göre özellikle, kadınlar duygu-merkezli ve duygu-odaklı destek mesajlar verir-

ken, erkeklerin problem-odaklı mesajlar verdikleri ifade edilmiştir.  Valery, O'Connor ve 

Jemings’in (1997) yaptıkları çalışmada üniversite kız öğrencilerinin erkeklere göre ilişkilerinde 

daha hassas oldukları belirlenmiştir. Bu doğrultuda birçok çalışma kadınların erkeklere göre 

daha çok sosyal desteğe önem verdiklerini göstermiştir. Schilling (1987) kadınların erkeklere 

göre daha çok psikolojik rahatsızlığı ve daha az iyi olduklaını ifade ettiklerini belirtmiştir. Bu-
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nun bir açıklaması sosyal desteğe daha çok önem vermenin kadınların, bağımlılık ve kimsesiz-

lik duygusunu besleyen, dışsal denetim odağının artması olarak ifade edilmiştir. 

Her ne kadar, destek arama örüntüsünde cinsiyet farklılığı bulunamadıysada, 

öğretmen ve okul desteği algılamasmda cinsiyet farklılığı bulunmuştur. Shumaker’e (1991) 

göre genelde, kadınların erkeklere göre yardım davranışının her biçimini kullandıkları, 

çocuklarından ve arkadaşlarından daha çok duygusal ve sağlıkla ilgili destek aldıkları 

belirtilmiştir. 

Kılıç, Özbay, Göka, Aktaş Ve Güngör’ e (1994) göre cinsiyet farklılıkları yardım 

kaynaklarını tercih etme arasında önemli derecede farklılık bulunmasına rağmen, genelde 

kadınların anne ve kız kardeş, erkeklerin ise baba veya erkek kardeşi seçtikleri bulunmuştur. 

Ancak, bu seçime geleneksel değerlerin önemli ölçüde etki ettiği de açık bir gerçektir. 

Hastalarla yapılan çalışmalarda da cinsiyet farklılığı incelendiğinde, depresyon düzey-

leri arasında veya erkek ve kadınların yaşam olayları değişkenleri arasında anlamlı 

farklılıklar bulunamamıştır. Elal ve Krepsi’e (1999) göre her ne kadar erkekler yoğun 

iletişimde oldukları çok sayıda kişiden oluşan geniş, bir sosyal ağı ifade etmişlerse de, kadınlar 

kendilerini daha fazla sosyal destek alıyor olarak algılamışlardır. Başka bir değişle, erkek-

ler nicel olarak daha fazla sosyal destek almakta ama kadınlar kendilerini daha çok destek 

alıyor olarak düşünmektedir. Burada önemli olarak gözüken sosyal desteğin niceliği değil 

niteliğidir. 

Mireault ve DeMan’ın (1996) tespitine göre ileri yaşlarda yaşlı erkeklerin genelde 

duygusal destek için eşlerine yöneldiklerini, kadınların ise desteği eşlerinden, çocuklarından 

veya arkadaşlarından aldıklarını göstermiştir.  Cinsiyetler arasındaki farkın, çocukluktan 

itibaren aile ve çevre tarafından verilen bilgilerin içselleştirilmesi olabilir. Erkekler ve kızlar 

sosyal destek alımında toplumsal cinsiyet kalıplarına uygun olarak davranmakta ve bu 

kalıpların dışına fazla çıkmıyor olarak görünmektedirler.  

Ergenlikte, arkadaşlardan ve aileden alınan sosyal desteğin, sosyal iyi-olma ve fizik-

sel sağlık açısından önemi vurgulanmıştır. Ancak, ergenin sağlığının korunması ve devam 

ettirebilmesi açısından benlik saygısının önemi de büyüktür.  
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1.3. Araştırmanın Amacı 

           Bu araştırmada, 15-17 yaşları arasındaki ergenlerin akran zorbalığına ma-

ruz kalmalarının sosyodemografik özellikler ve algıladıkları sosyal destek açısından in-

celenmesi hedeflenmiştir. Bu araştırmadaki amaç, 15-17 yaşları arasındanki ergenlerin, 

saldırganlık alt boyutundaki zorbalığa maruz kalma ile yaş, cinsiyet, anneeğitim düzeyi, 

baba eğitim düzeyi, anne çalışma durumu, baba çalışma durum, gelir seviyesi, yaşadığı 

kişi ve aile içindeki şiddet özellikleri ve algıladıkları sosyal desteğin akran zorbalığına 

maruz kamları ile arasında ilişkinin incelenmesidir. 

Araştırmanın temel hipotezleri, akran zorbalığına maruz kalmanın 

sosyodemografik özelliklere (yaş, cinsiyet, anneeğitim düzeyi, babaeğitim düzeyi, anne 

çalışma durumu, baba çalışma durum, gelir seviyesi, yaşadığı kişi, aile içindeki şiddet ve 

kardeşin varlığı) göre anlamlı farklılık göstereceği ve sosyal desteğik ile akran zorbalı-

ğına maruz kalma arasında anlamlı ilişki olduğu yönündedir. 

Bir diğer amacı ise, sosyal destek yaşayan ergenlerin aileleri, arkadaşları ve çev-

releri açısından desteklenebilecek alanları belirleyerek akran zorbalığına karşı kendileri-

ni daha iyi nasıl savunabilecekleri ve kendilerini daha iyi ifade etmenin sağlıklı yönlerini 

belirlemeye çalışmaktır. 

 

1.6. Araştırmanın Önemi 

Akran zorbalığı kavramı Dan Olweus’un 1970’li yıllarda yaptığı çalışmalar ile li-

teratürde yer almaya başlamıştır. Pişkin (2002), Dake (2003), Güvenir (2008) ve 

Alikaşfioğlu, Erginöz, Ercan (2004) ‘e göre akran zorbalığına maruz kalan ve zorbalık 

yapan çocuklarda depresyon, intihar düşünceleri, psikiyatrik problemler, ebeveynlerle 

ilişkide sorunlar sıkça görülmektedir. 

 Akran zorbalığına maruz kalma ile sosyodemografik özelliklerin ve sosyal des-

teğin ilişkili olduğu zorbalık ile ilgili yapılan çalışmaların çok yakın bir geçmişe ait ol-

ması, toplumda bu davranış biçiminin kolay fark edilebir olmamasından dolayı zorbalığa 

karşı nasıl önlemler alınacağıda hala tam olarak bilinmemektedir.  
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Yapılan çalışmalarda yaş büyüdükçe zorbalığın çeşitli ve farklı sonuçları ortaya 

çıkmaktadır. Şöyle ki; Rivers ve Smith (1994), Craig (1998), Hughes, (2005) gibi bazı 

araştırmacılar çalışmalarında yaş büyüdükçe zorbalıkla başa çıkma becerileri de gelişti-

ğinden dolayı zorbalık davranışının azaldığını belirtirlerken, Mynard ve Joseph (1997), 

Andreu (2001), gibi bazı araştırmacılar ise yaş büyüdükçe zorbalık davranışının ve başa 

çıkma becerilerinin azalmadığını öne sürmektedirler.  

Yapılan çalışmaların birbirleriyle çelişen sonuçları doğrultusunda ergenleri doğru 

yönlendirmede önem taşımasından dolayı 15 – 17 yaş grubundaki ergenler araştırmaya 

dâhil edilmiştir. 

Bir diğer amacı ise, sosyal destek yaşayan ergenlerin aileleri, arkadaşları ve çev-

releri açısından desteklenebilecek alanları belirleyerek akran zorbalığına karşı kendileri-

ni daha iyi nasıl savunabilecekleri ve kendilerini daha iyi ifade etmenin sağlıklı yönlerini 

belirlemeye çalışmaktır. 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Örneklem 

Bu araştırmanın örneklem grubu araştırmanın önemindeki belirtilen amaçlar doğ-

rultusunda, İstanbul ilinde ikamet eden, 2 resmi devlet lisesinde öğrenim gören, 15-17 

yaşları arasında orta düzey sosyoekonomik düzeye sahip ailelerden gelen 178 (% 42,1) 

kız, 245 (%57,9) erkek, toplam 423 öğrenci oluşturmaktadır. 

2.2. Verilerin Toplanmasında Kullanılan Araçlar 

            Verileri toplamak için “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği”, “Akran 

Zorbalığı Kurbanlarını Beirleme Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ndan yararlanılmıştır. 

 

2.2.1. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği   

           Ölçek Zimet, Dahlem ve Farley (1988) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 12 mad-

deden oluşan bireyin sosyal desteği ile ilgili kaynağın yeterliliğini ölçen “ Tamamen 
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Katılmıyorum” (1) ile “ Tamamen Katılıyorum” (7) arasında değişen 7’li likert tipinde 

bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Ölçek algılanan sosyal desteğin kaynağını aile, ar-

kadaşlar ve anlamlı diğerleri olmak üzere üç alt boyutta ölçebilmektedir. Ölçeğin 

içtutarlık katsayısı alt ölçeklerde farklı örneklemlerde .79 ve .98 arasında, test tekrar test 

katsayısı ise 2-3 aylık periyotlarla ölçüldüğünde .72 ve .85 arasında değiştiği gözlenmiş-

tir. 

         Ölçeğin Türkçeye ilk adaptasyonu Eker ve Arkar (1995) tarafından yapıl-

mıştır. Yaptıkları gözden geçirme çalışmasında aile ve anlamlı diğerleri ile ilgili kav-

ramlar üzerinde çalışılarak bazı değişiklikler yapılmış. Ölçeğin psikometrik özelliklerini 

psikiyatri, cerrahi ve normal örneklem üzerinden elde edilen verilerde test edilmiştir. 

Ölçeğin Türkçe formu, orijinalinde olduğu gibi algılanmış sosyal desteğin kaynağını 

gösteren (arkadaş, aile ve anlamlı diğerleri) üç alt ölçekten ve 12 maddeden oluşmakta-

dır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları .80 ile .95 arasında değişen yüksek tutarlılık düzeyle-

rine sahip olduğunu göstermektedir. Algılanmış sosyal destek ölçeği Türkiye’de farklı 

çalışmalarda (Çakır ve Palabıyıkoğlu; Tüzün, 1997; Güngör, 1996) kullanılmıştır Bu 

örneklemde Algılanmış Sosyal Destek Ölçeğinin güvenirlik katsayısı ise . 83 olarak he-

saplanmıştır (Akt: Çeçen, 2008). Bu çalışmada, her alt ölçekteki dört maddenin puanla-

rının toplanması ile alt ölçek puanı elde edilmiş ve bütün alt ölçek puanlarının toplanma-

sı ile de ölçeğin toplam puanı elde edilmiştir. Ölçekten alınan yüksek puanlar algılanmış 

yüksek sosyal desteğe işaret etmektedir. 

 

 

2.2.2 Akran Zorbalığı Kurbanlarını Belirleme Ölçeği  

Bu ölçek araştırmada katılımcıların akran zorbalığına maruz kalma düzeylerini 

belirlemek amacıyla Mynard ve Joseph (2000) tarafından geliştirilen ‘Akran Zorbalığı 

Kurbanlarını Belirleme Ölçeği’ kullanılmıştır.  

Orijinal ölçek kendini bildirim türünde olup, 3 basamaklı cevaplandırılan 16 

maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 4 alt boyutu bulunmaktadır. Güvenirlilik ve geçerlilik 

çalışmalarında fiziksel saldırı .75, sözel istiamar .75, sosyal manipülasyon .77 e kişisel 
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eşyalara saldırı .73 olarak bulunmuş ve iç güvenirliliği tatminkar bulunmştur. Ölçekten 

alınabilecek en yüksek toplam puan 32, en düşük puan ise ‘0’dır. Puanlardaki toplam 

yükselme, kişinin akran zorbalığına sıklıkla hedef olduğunu göstermektedir.  

Gültekin ve Sayıl (2005) tarafından yapılan Türkiye uyarlama çalışması sonu-

cunda ölçeğin korkutma/sindirme (örn.‘beni çeşitli vurucu ve kırıcı aletlerle tehdit eder-

ler’), alay (örn.‘bana isimler takarlar’), açık saldırı (örn.‘beni tekmelerler’), ilişkisel sal-

dırı (örn.‘arkadaşlarımla aramı bozmaya çalışırlar’) ve kişisel eşyalara saldırı 

(örn.‘paramı çalarlar’) olmak üzere, faktör sayısı 5 olarak belirlenmiştir. Ölçekte toplam 

28 soru vardır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik düzeyinin tatmin edici olduğu bildirilmek-

tedir. 

Bu araştırma bağlamında, ölçeğin güvenirliğine ilişkin olarak yapılan analizler 

sonucunda ise, Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları, ölçeğin tamamı için .92, alt ölçek-

lerden korkutma/sindirme için .76, alay için .80, açık saldırı için .79, ilişkisel saldırı için 

.75 ve kişisel eşyalara saldırı için de .80 olarak bulunmuştur. 

 

2.2.3. Kişisel Bilgi Formu 

             Katılımcıların yaş, sınıf, cinsiyet, anne-babanın eğitim durumları ve sosyo-

ekonomik özelliklerini belirlemek ve bu alanlarda da değerlendirme yapma amacıyla 

katılımcılara kişisel bilgi formu uygulanmıştır. 

 
2.3. İşlem  

Envanterler (Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği,  Kişisel Bilgi Formu, 

Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği) belirlenen devlet lisesinde okuyan öğrencilerin ders 

esnasında sınıflara okul psikolojik danışmanları ile birlikte, bütün envanterler toplu ola-

rak sınıfa dağıtılarak uygulanmıştır. Öğrencilere envanterler dağıtılmadan önce gönüllü 

katılımla uygulanacağı, envanterde verilen bilgilerin kesinlikle gizli kalacağı ve sadece 

araştırma için kullanılacağı belirtilmiştir.  
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Araştırmada elde edilen veriler, istatistiksel çözümlemelerinin yapılması için 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 11.5 paket programı 

kullanılmıştır Verilerin çözümlenmesinde iki değişken arasındaki anlamlılık için 0.05 ve 

0.01 anlamlılık düzeyi temel alınmıştır.  

Uygulama okullarda bulunan rehberlik öğretmenleriye birlikte tüm sınıflara sınıf 

bazında toplu olarak uygulanmıştır. Çalışma grubunda bulunun okulara bir defa gidil-

miştir. Her sınıfta Ölçekler verilmeden önce öğrencilere araştırmayla ilgili bilgi verilip 

gönüllü katılım sağlanmaya çalışılmıştır. Katılmak istemeyen öğrencilere form dağıtıl-

mamıştır. 

İstatistiksel çözümlemelerde öncelikle örneklem grubunun Kişisel Bilgi For-

mu’ndaki sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda grubun genel yapısını ve dağılımını 

tanıtıcı yüzde ve frekans değerleri verilmiştir. Ayrıca Bağımsız Sürekli Değişken ve 

bağımlı sürekli değişkenlere ait puanların ortalamaları ( X ) ve standart sapma (ss) değer-

leri hesaplanmıştır.  

Araştırmada ele alınan değişkenler açısından örneklem grubunu tanımlamak üze-

re yapılan bu betimsel istatistik işlemlerinin yanında, araştırmanın amaçlarına ve değiş-

kenlerine uygun olara gerçekleştirilen ilişkisel yöntemler ayrıca da belirtilmektedir. 

1- Öğrencilerin, zorbalığa maruz kalma puanlarının, cinsiyet, anne çalışma du-

rumu, baba çalışma durumu, kimle yaşadığı, ebeveynce şiddete şahit olduğu ve ebe-

veynce şiddete maruz kaldığı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirle-

mek üzere Bağımsız Grup t-Testi tekniğinden yararlanılmıştır. Bağımsız Grup t-Testi iki 

kategoriye ayrılmış değişkenlere ilişkin puanlar arasındaki farklılığı test eden parametrik 

(n>30) bir hipotez testidir.  

2- Öğrencilerin, sınıf, yaş, gelir düzeyi ve kardeş sayısı değişkenlerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere varyansın homejen olduğu gruplar için Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) tekniğinden yararlanılmıştır. Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) tekniği en az üç kategoriye ayrılmış değişkenlere ilişkin puanlar ara-
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sındaki farklılığı test eden parametrik(n>30) bir hipotez testidir. Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) tekniği sonucunda anlamlı farklılığa rastlandığı durumlarda, farklılı-

ğın hangi gruplar arasından kaynaklandığını belirlemek için tamamlayıcı post hoc LSD 

testinden yararlanılmıştır.  

3- Öğrencilerin, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve aile yaşam değiş-

kenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere varyansın homojen olmadı-

ğı belirlenen gruplarda Non parametrik Kruskal Wallis H- Testi tekniğinden yararlanıl-

mıştır. Kruskal Wallis H- Testi, en az üç kategoriye ayrılmış değişkenlere ilişkin puanlar 

arasındaki farklılığı test eden nonparametrik(n<30)  bir hipotez testidir. Kruskal Wallis 

H- Testi sonucunda anlamlı farklılığa rastlandığı durumlarda, farklılığın hangi gruplar 

arasından kaynaklandığını belirlemek için tamamlayıcı test olarak Bağımsız Grup t-Testi 

ve Mann Whitney U testi’nden yararlanılmıştır.  

4- Sürekli bağımsız değişken (Sosyal destek ölçeği puanı) ile Sürekli Bağımlı 

Değişken (Akran zorbalığına maruz kalma puanı) arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı tekniğinden yararlanılmıştır. Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı parametrik bir gruba ait iki farklı puan arasın-

daki birlikte değişimi ortaya koyan tekniktir.  

 

3. BULGULAR  

Bu bölümde, sosyodemografik özellikler ve algıladıkları sosyal destek ile akran 

zorbalğına maruz kalmalarının incelenmesi doğrultusunda ki amaca yönelik sosyo eko-

nomik düzeyi orta seviyede olan 2 devlet lisesinde öğrenim gören ergenlerden toplanan 

anketlerden elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri sonucunda elde edilen bul-

gular yer almaktadır.  

Bulgular bölümünde önce örneklem grubunun genel yapısını tanıtıcı frekans ve 

yüzde dağılımlarına kısa açıklamaları ile birlikte yer verilmiştir. Daha sonra ise anket ile 

elde edilen veriler araştırmanın amaçları doğrultusundaki istatistiksel analizler sunul-

maktadır. 
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3.1. Grubun Genel Yapısına İlişkin Frekans ve Yüzdeler 

Araştırma ile elde edilen ve örneklem grubunu oluşturan öğrencilere ait demog-

rafik verilerin frekans ve yüzde dağılımları aşağıda sırasıyla verilmiştir.  

Tablo 3. Araştırmaya Katılanların Yaşlarıına Ilişkin Frekans Ve Yüzde Dağılımla-

rını Gösteren Tablo. 

Yaş  f % 

15 146 34,5 
16 144 34,0 
17 133 31,4 
Toplam 423 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş dağılımını incelediğimizde; 15, 16 ve 17 ya-

şındaki öğrencilerin birbirlerine yakın değerlerde olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4. Araştırmaya Katılanların Cinsiyetine İlişkin Frekans Ve Yüzde Dağılım-

larını Gösteren Tablo. 

Cinsiyet f % 

Kız  178 42,1 
Erkek  245 57,9 
Toplam 423 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımını incelediğimizde; %42,1’inin 

kız, kalan %57,9’unun ise erkeklerden meydana geldiği görülmektedir. 

 

Tablo 5. Araştırmaya Katılanların Anne Eğitimine İlişkin Frekans Ve Yüzde Dağı-

lımları Gösteren Tablo 

Anne Eğitim f % 

İlkokul  131 31,0 
Ortaokul  68 16,1 
Lise  126 29,8 
Üniversite  81 19,1 
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Anne Eğitim f % 

Diğer  17 4,0 
Toplam 423 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim dağılımını incelediğimizde; en fazla 

yığılmanın ilkokul ve lise mezunu annelerde olduğu görülmektedir. 
 
Tablo 6. Aratırmaya Katılanların Anne Çalışma Durumuna İlişkin Frekans ve 

Yüzde Dağılımlarını Gösteren Tablo 

Anne çalışma durumu f % 

Evet  102 24,1 
Hayır  321 75,9 
Toplam 423 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin çalışma dağılımını incelediğimizde; 

%75,9’unun annesinin çalışmadığı görülmektedir. 

 

Tablo 7. Araştırmaya Katılanların Baba Eğitimine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağı-

lımlarını Gösteren Tablo 

Baba eğitim f % 

İlkokul  69 16,3 
Ortaokul  52 12,3 
Lise  128 30,3 
Üniversite  158 37,4 
Diğer  16 3,8 
Toplam 423 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim dağılımını incelediğimizde; en fazla 

yığılmanın üniversite ve lise mezunu babalarda olduğu görülmektedir. 
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Tablo 8. Araştırmaya Katılanların Baba Çalışma Durumuna İlişkin Frekans ve 

Yüzde Dağılımları 

Baba çalışma durumu f % 

Evet  382 90,3 
Hayır  41 9,7 
Toplam 423 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin babaların çalışma dağılımını incelediğimizde; 

yalnızca %9,7’sinin babasının çalışmadığı görülmektedir. 
 
 

Tablo 9. Araştırmaya Katılanların Gelir Durumu Değişkenine Ilişkin Frekans ve 

Yüzde Dağılımları 

Gelir f % 

İyi  232 54,8 
Orta  153 36,2 
Kötü  38 9,0 
Toplam 423 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin gelir durumlarını incelediğimizde; yarısından 

fazlasının gelirlerini iyi algıladığı görülürken, yalnızca %9’unun gelirlerini kötü algıla-

dığı görülmektedir.  

 

Tablo 10. Araştırmaya Katılanların Kimle Yaşadığı Değişkenine İlişkin Frekans ve 

Yüzde Dağılımlarını Gösteren Tablo 

Kimle yaşadığı F % 

Anne – baba  365 86,3 
Diğer  58 13,7 
Toplam 423 100,0 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kimle yaşadığı değişkenini incelediğimizde; 

%86,3’ünün anne-babasıyla beraber yaşadığı belirtilirken, %13,7’si diğer kişilerle yaşa-
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dığını belirtmiştir. Diğer seçeneğinin içinde oran sırasına göre sırasıyla “yalnız anne”, 

“aile büyükleri” ve “yalnız baba” gibi seçenekler yer almaktadır.  

 

Tablo 11. Araştırmaya Katılanların Aile Yaşam Durumuna İlişkin Frekans ve 

Yüzde Dağılımlarını Gösteren Tablo 

Aile yaşam durumu  F % 

Anne -baba sağ ve birlikte 397 93,9 
Anne vefat etmiş 5 1,2 
Baba vefat etmiş 7 1,7 
Anne -baba ayrı 14 3,3 
Toplam 423 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin aile yaşam durumunu incelediğimizde; çok bü-

yük çoğunluğunun anne-babasının sağ ve beraber olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 12. Araştırmaya Katılanların Aileden Birine Şiddet Uygulanmasına Tanık 

Olma Değişkenine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımlarını Gösteren Tablo 

 
Birine şiddet F % 

Evet  84 19,9 
Hayır  339 80,1 
Toplam 423 100,0 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerin “Aile üyelerinden birini şiddet uygularken gör-

dünüz mü?” sorusuna verdikleri cevapları incelediğimizde; %19,9’unun gördüğü belir-

tilmiştir.   

Tablo 13. Araştırmaya Katılanlara Aile Üyeleri Tarafından Öğrenciye Şiddet Uy-

gulanması Değişkenine Ilişkin Frekans ve Yüzde Dağılımlarını Gösteren Tablo 

Öğrenciye şiddet f % 

Evet  66 15,6 
Hayır  357 84,4 
Toplam 423 100,0 



 
 

54

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin “Aile üyeleri tarafından size şiddet uygulandı 

mı?” sorusuna verdikleri cevapları incelediğimizde; %15,6’sının şiddete maruz kaldığı 

belirtilmiştir.   

 

Tablo 14. Araştırmaya Katılanların Kardeş Sayısı Değişkenine Ilişkin Frekans ve 

Yüzde Dağılımlarını Gösteren Tablo 

Kardeş sayısı f % 

Tek çocuk 34 8,0 
Bir kardeş 183 43,3 
İki kardeş 144 34,0 
Üç ve üzeri kardeş 62 14,7 
Toplam 423 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kardeş sayıları incelediğimizde; toplamda iki 

kardeş ve üç kardeş olan öğrencilerin daha fazla olduğu görülmektedir.   

 

Tablo 15. Araştırmaya Katılanların Kendilerine Zorbalık Uygulayan Kişi Değişke-

nine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımlarını Gösteren Tablo 

Zorbalık Uygulayan f % 

Çoğunlukla kızlar 133 31,4 
Çoğunlukla erkekler  123 29,1 
Hem kızlar hem de erkekler 167 39,5 
Toplam 423 100,0 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerin zorbalık uygulayan kişiye ilişkin görüşlerini in-

celediğimizde; oranlar arasında yakınlığın olduğu görülmektedir.  
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Tablo 16. Araştırmaya Kaılanların Sosyal Destek Ölçeği Alt Boyutlarına İlişkin 

İstatistiksel Değerlerine Ait Bulgu ve Yorumları 

Boyutlar N X ss 
Aile  423 16,52 3,81 
Arkadaş  423 16,63 3,69 
Özel bir insan 423 16,19 4,43 
Toplam puan 423 49,34 9,64 

 

Sosyal destek ölçeği Alt Boyutlarına ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma 

değerleri tabloda verilmiştir. Bu sonuçlara göre gerek puan ortalamalarının gerekse stan-

dart sapmaların tüm alt boyutlarda birbirlerine yakın olduğu görülmektedir. Alt boyut-

larda minimum puanın 4, maksimum puanın da 20 olduğu düşünüldüğünde ortalamala-

rın yüksek olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 17. Araştırmaya Katılanların Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği Alt Boyut-

larına İlişkin İstatistiksel Bugu ve Yorumlar 

 
 N X ss S X/ms ss/ms 

Korkutma/Sindirme 423 1,32 2,64 7 0,18 0,37 
Alay  423 1,60 2,04 4 0,40 0,51 
Açık saldırı  423 1,34 2,21 6 0,22 0,36 
İlişkisel saldırı   423 2,03 2,41 5 0,40 0,48 
Kişisel eşyaya saldırı  423 1,17 1,71 5 0,23 0,34 
Toplam puan  423 7,47 9,58 27 0,27 0,35 
 

Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği Alt Boyutlarına ilişkin aritmetik ortalama ve 

standart sapma değerleri tabloda verilmiştir. Her bir alt boyutu oluşturan madde sayısı 

farklı olduğu için sağlıklı yorumlar yapılması adına Aritmetik ortalama ve standart sap-

ma değerleri madde sayılarına bölünmüştür. Bu sonuçlara göre, tüm puanların birbirine 

yakın olmakla birlikte, en yüksek puan alay ve ilişkisel saldırı alt boyutlarında çıkarken, 

en düşük puan korkutma/sindirme alt boyutunda çıkmıştır.  

 



 
 

56

3.2. Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği Alt Boyutları Puanlarının De-

mografik Özelliklere Göre Analizleri 

 
Tablo 18. Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeğialt Boyutlarının Yaş Değişkeni-

ne Göre Anlamlı Bir Farklılık Gösterip Göstermediğini Belirlemek Üzere Yapılan 

ANOVA ve LSD Testi Sonuçları 

 Alt boyutlar Gruplar n X  Ss ANOVA LSD 
TestYaş F  

Korkutma / Sin-
dirme 

15 (1) 146 0,48 1,16 
12,76***  

2>1 
2>3 
3>1 

16 (2) 144 1,97 3,36 
17 (3) 133 1,51 2,72 

Alay 
15 (1) 146 1,43 1,96 

6,57**  2>1 
2>3 16 (2) 144 2,10 2,35 

17 (3) 133 1,25 1,84 

Açık saldırı 
15 (1) 146 0,93 1,53 

4,54*  2>1 
2>3 16 (2) 144 1,74 2,76 

17 (3) 133 1,38 2,38 

İlişkisel saldırı 
15 (1) 145 1,26 2,07 

8,30***  2>1 
3>1 16 (2) 144 2,53 3,16 

17 (3) 133 2,35 3,22 

Kişisel eşyalara 
saldırı 

15 (1) 146 1,03 1,72 
,61  - 16 (2) 144 1,27 2,03 

17 (3) 133 1,21 1,93 

Toplam puan 
15 (1) 145 5,17 6,59 

8,82***  2>1 
2>3 16 (2) 144 9,61 10,72 

17 (3) 133 7,69 9,30 
*p<.05    **p<.01 ***p<.001 

 

Tablo 18 da görüldüğü üzere, Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği alt boyut-

larının yaş değişkenine göre manidar bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) sonucunda, öğrencilerin aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark, kişisel eşyaya saldırı alt boyutu dışındaki, korkut-

ma/sindirme (f=12,76; p<.001), alay (f=6,57; p<.01), açık saldırı (f=4,54; p<.05), ilişki-

sel saldırı (f=8,30; p<.001) alt boyutlarında ve toplam puanda (f=8,82; p<.001)  istatis-

tiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Tüm bu alt boyutlarda ortaya çıkan bu 

farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için tamamlayıcı Post Hoc LSD 

testinden yararlanılmıştır. Bu sonuçlara göre, ortaya çıkan farklılık, 16 yaşındaki öğren-
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cilerle, diğer öğrenciler arasında, 16 yaşındaki öğrencilerin lehine bulunmuştur. Bu so-

nuçlara göre, 16 yaşındaki öğrencilerin, 15 ve 17 yaşındaki öğrencilere nazaran, daha 

fazla zorbalığa maruz kaldıkları söylenebilir.  

 

Tablo 19. Akran Zorbalığına Maruz Kalma ÖlçeğiAlt Boyutlarının cinsiyet değiş-

kenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan t 

testi sonuçları 

Alt boyutlar Cinsiyet n X  Ss Sh 
t-test 

t 

Korkutma/Sindirme 
Kadın  178 ,68 1,89 ,14 

-4,27*** Erkek  245 1,77 3,00 ,19 

Alay Kadın  178 1,59 2,10 ,16 -,088 Erkek  245 1,61 2,10 ,13 

Açık saldırı  
Kadın 178 ,75 1,71 ,13 -4,68*** 
Erkek  245 1,78 2,56 ,16 

İlişkisel saldırı Kadın 177 2,02 2,93 ,22 -,13 Erkek  245 2,05 2,89 ,18 
Kişisel eşyaya sal-
dırı 

Kadın 178 ,83 1,51 ,11 -3,23*** 
Erkek  245 1,42 2,10 ,13 

Toplam Puan Kadın 177 5,88 7,50 ,56 -3,07** Erkek  245 8,63 10,09 ,64 
**p<.01 ***p<.001 

 

Aritmetik ortalamalar arasındaki farkın test edilmesinden önce Levene’s testi ile 

iki dağılımın varyanslarının homojen olup olmadığı hipotezi sınanmış, varyansların ho-

mojen olduğu saptanmıştır. Bu işlemin ardından ortalamalar arasındaki farkın test edil-

mesi işlemlerine geçilmiştir. 

Tablo 19 de görüldüğü üzere, Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği alt boyut-

larının cinsiyet değişkenine göre manidar bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan bağımsız grup t-testi sonucunda, erkek öğrencilerin aritmetik ortalama-

ları ile kadın öğrencilerin aritmetik ortalamaları arasındaki fark, korkutma/sindirme (t=-

4,27; p<.001), açık saldırı (f-4,68; p<.01) ve kişisel eşyaya saldırı (f=-3,23; p<.001) alt 

boyutlarının yanısıra toplam puanda da istatistiksel olarak manidar bulunurken, alay  ve 

ilişkisel saldırı alt boyutlarda ve toplam puan (f=-3,07; p>.05)  aritmetik ortalamaları 
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arasındaki fark istatistiksel olarak manidar bulunmamıştır. Tüm bu alt boyutlarda ve 

toplam puanda ortaya çıkan istatistiksel açıdan manidar farklılığın erkek öğrencilerin 

lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre; kadın öğrencilerin erkek öğrencilere 

nazaran daha az zorbalığa maruz kaldığı söylenebilir.  

 

Tablo 20. Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği Alt Boyutlarının Anne Eğitim 

Değişkenine Göre Anlamlı Bir Farklılık Gösterip Göstermediğini Belirlemek Üzere 

Yapılan Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 Alt boyutlar Gruplar N S.O. X2 Anne eğitim 

Korkutma/Sindirme 
 

İlkokul 131 197,41 

31,14**
Ortaokul 68 225,77 

Lise 126 204,22 
Üniversite 81 208,85 

Diğer 17 342,06 

 
Alay 

İlkokul 131 202,21 

6,14 
Ortaokul 68 225,36 

Lise 126 205,50 
Üniversite 81 215,41 

Diğer 17 266,00 

Açık saldırı 

İlkokul 131 191,98 

14,43**
Ortaokul 68 234,60 

Lise 126 211,44 
Üniversite 81 211,15 

Diğer 17 284,09 

İlişkisel saldırı 

İlkokul 131 189,89 

14,75**
Ortaokul 68 203,65 

Lise 126 214,45 
Üniversite 80 233,82 

Diğer 17 282,53 

Kişisel eşyalara saldırı 
 

 

İlkokul 131 207,43 

18,66**
Ortaokul 68 255,69 

Lise 126 197,09 
Üniversite 81 195,15 

Diğer 17 263,26 

Toplam puan 

İlkokul 131 187,87 

18,18**
Ortaokul 68 232,88 

Lise 126 203,31 
Üniversite 80 225,78 

Diğer 17 301,62 
**p<.01 ***p<.001 
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Tablo 20 de görüldüğü üzere, Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği alt boyut-

larının anne eğitim değişkenine göre manidar bir farklılık gösterip göstermediğini belir-

lemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda, alay alt boyutunda manidar 

farklılık bulumamıştır. Korkutma/sindirme (X2=31,14; p<.001), açık saldırı (X2=14,43; 

p<.01), ilişkisel saldırı (X2=14,75; p<.01) ve kişisel eşyalara saldırı (X2=18,66; p<.001) 

alt boyutlarda ve toplam (X2=18,18; p<.001) puanda manidar farklılığa rastlanmıştır. 

Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek üzere İlişki-

siz grup t testi ve Mann Whitney U testi sonucunda, anne eğitim düzeyini diğer (okur 

yazar/okuma yazma yok) olarak belirten öğrencilerin, daha fazla zorbalığa maruz kaldığı 

söylenebilir.  

 

Tablo 21. Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği Alt Boyutlarının Anne Çalışma 

Durumu Değişkenine Göre Anlamlı Bir Farklılık Gösterip Göstermediğini Belirle-

mek Üzere Yapılan t testi Sonuçları 

 Alt boyutlar 
Anne 

çalışma 
durumu 

n X  Ss Sh 
t test 

t 

Korkutma/Sindirme 
Evet 102 1,66 2,72 ,27 

1,51 Hayır 321 1,20 2,62 ,15 

Alay Evet 102 2,04 2,33 ,23 2,44* Hayır 321 1,46 2,00 ,11 

Açık saldırı  
Evet 102 1,34 2,38 ,24 

-,010 Hayır 321 1,35 2,27 ,13 

İlişkisel saldırı Evet 102 2,33 2,80 ,28 1,18 Hayır 320 1,94 2,93 ,16 

Kişisel eşyaya saldırı 
Evet 102 1,15 2,13 ,21 -,14 
Hayır 321 1,18 1,81 ,10 

Toplam Puan Evet 102 8,52 8,92 ,88 1,32 Hayır 320 7,15 9,26 ,52 
*p< .05   
 

Aritmetik ortalamalar arasındaki farkın test edilmesinden önce Levene’s testi ile 

iki dağılımın varyanslarının homojen olup olmadığı hipotezi sınanmış, varyansların ho-
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mojen olduğu saptanmıştır. Bu işlemin ardından ortalamalar arasındaki farkın test edil-

mesi işlemlerine geçilmiştir. 

Tablo 21 de görüldüğü üzere, Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği alt boyut-

larının anne çalışma değişkenine göre manidar bir farklılık gösterip göstermediğini belir-

lemek amacıyla yapılan bağımsız grup t-testi sonucunda, öğrencilerin aritmetik ortala-

maları arasındaki fark, alay alt boyutunda (t=2,44; p<.05)  istatistiksel olarak manidar 

bulunurken, korkutma/sindirme, açık saldır, ilişkisel saldırı ve kişisel eşyalara saldırı alt 

boyutlarda aritmetik ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak manidar bulunma-

mıştır. Bu alt boyutta ortaya çıkan istatistiksel açıdan manidar farklılığın annesi çalışan 

öğrencilerin öğrencilerin lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre; annesi çalışan 

öğrencilerin annesi çalışmayan öğrencilere nazaran daha fazla alaya maruz kaldığı söy-

lenebilir.  

 

Tablo 22. Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği Alt Boyutlarının baba eğitim 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere ya-

pılan Kruskal Wallis testi sonuçları 

 Alt boyutlar Gruplar N S.O. X2   Baba eğitim  

Korkutma/Sindirme 
 

İlkokul  69 214,75 

2,26  
Ortaokul  52 203,08 
Lise  128 222,12 
Üniversite  158 205,51 
Diğer  16 212,31 

 
Alay 

İlkokul  69 192,67 

6,29  
Ortaokul  52 195,88 
Lise  128 228,81 
Üniversite  158 214,15 
Diğer  16 192,09 

Açık saldırı 

İlkokul  69 191,19 

4,34  
Ortaokul  52 208,01 
Lise  128 218,42 
Üniversite  158 219,47 
Diğer  16 189,59 

İlişkisel saldırı 

İlkokul  69 200,32 

2,23 

 
 
 
 

 Ortaokul  52 205,26 
Lise  128 213,98 
Üniversite  158 213,21 
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Diğer  16 245,33 

Kişisel eşyalara saldırı 

İlkokul  69 214,57 

7,47  
Ortaokul  52 209,67 
Lise  128 208,07 
Üniversite  158 207,43 
Diğer  16 285,03 

Toplam puan 

İlkokul 69 195,46 

2,60  
Ortaokul 52 204,30 
Lise 128 219,87 
Üniversite 158 211,79 
Diğer 16 235,70 

 
 

Tablo 22 de görüldüğü üzere, Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği alt boyut-

larının baba eğitim durumu değişkenine göre manidar bir farklılık gösterip göstermedi-

ğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda, alt boyutlarda anlamlı 

farklılığa rastlanmamıştır. Babanın eğitim durumunun ergenlerin zorbalığa maruz kal-

malarında anlamlı bir sonuca rastlanmamıştır.  

 

Tablo 23. Akran Zorbalığına Maruz Kalma ÖlçeğiAlt Boyutlarının baba çalışma 

durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

üzere yapılan t testi sonuçları 

 Alt boyutlar 
Baba ça-
lışma du-
rumu 

n X  ss 
              t-test 

t  

Korkutma/Sindirme 
Evet  382 1,22 2,53 

-2,13*  Hayır  41 2,15 3,48 

Alay Evet  382 1,59 2,10 -,42  Hayır  41 1,73 2,12 

Açık saldırı  
Evet  382 1,27 2,21 

-2,15*  Hayır  41 2,07 2,93 

İlişkisel saldırı Evet  381 1,98 2,87 -1,27  Hayır  41 2,59 3,21 
Kişisel eşyaya sal-
dırı 

Evet  382 1,10 1,83 -2,44*  
Hayır  41 1,85 2,31 

Toplam Puan Evet  381 7,17 8,84 -2,15*  Hayır  41 10,39 11,69 
*p< .05   
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Aritmetik ortalamalar arasındaki farkın test edilmesinden önce Levene’s testi ile 

iki dağılımın varyanslarının homojen olup olmadığı hipotezi sınanmış, varyansların ho-

mojen olduğu saptanmıştır. Bu işlemin ardından ortalamalar arasındaki farkın test edil-

mesi işlemlerine geçilmiştir. 

Tablo 23 de görüldüğü üzere, Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği alt boyut-

larının baba çalışma durumu değişkenine göre manidar bir farklılık gösterip göstermedi-

ğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t-testi sonucunda, öğrencilerin aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark, korkutma/sindirme (t=-2.13; p<.05), açık saldırı (f=-2,15; 

p<.05) ve kişisel eşyaya saldırı (f=-2,44; p<.05) alt boyutlarda istatistiksel olarak mani-

dar bulunurken, alay ve ilişkisel saldırı alt boyutlarda aritmetik ortalamalar arasındaki 

fark istatistiksel olarak manidar bulunmamıştır. Tüm bu alt boyutlarda ve toplam puanda 

(f=-2,15; p<.05) ortaya çıkan istatistiksel açıdan manidar farklılığın babası çalışmayan 

öğrencilerin lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre; babası çalışmayan öğren-

cilerin daha fazla zorbalığa maruz kaldığı söylenebilir. 

 

Tablo 24. Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği Alt Boyutlarının gelir değişke-

nine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan 

ANOVA ve LSD testi sonuçları 

 Alt boyutlar 
Gruplar 

N X  Ss 
ANOVA LSD 

Test Gelir   f  

Korkutma / Sin-

dirme 

İyi (1) 232 1,29 2,70 
2,61  - Orta (2) 153 1,12 2,22 

Kötü (3) 38 2,21 3,58 

Alay 
İyi (1) 232 1,44 2,04 

2,23  - Orta (2) 153 1,71 2,08 
Kötü (3) 38 2,16 2,39 

Açık saldırı 
İyi (1) 232 1,24 2,24 

3,79*  3>1 
3>2 Orta (2) 153 1,27 2,09 

Kötü (3) 38 2,32 3,11 

İlişkisel saldırı 
İyi (1) 231 1,94 2,85 

1,09  - Orta (2) 153 2,03 2,88 
Kötü (3) 38 2,68 3,27 
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 Alt boyutlar 
Gruplar 

Gelir 
N X  Ss 

ANOVA 

f 
 

LSD 

Test  

 

Kişisel eşyalara 

saldırı 

 
İyi (1) 

 
232 

 
,99 

 
1,60  

4,44*  
 

3>1 
3>2 

Orta (2) 153 1,25 2,13 
Kötü (3) 38 1,95 2,36 

Toplam puan 
İyi (1) 231 6,91 8,78 

3,81*  3>1 
3>2 Orta (2) 153 7,38 8,76 

Kötü (3) 38 11,32 12,19 
*p<.05 

 

Tablo 24 de görüldüğü üzere, Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği alt boyut-

larının gelir değişkenine göre manidar bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) sonucunda, öğrencilerin aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark, açık saldırı (f=3,79; p<.05) ve kişisel eşyaya saldırı (f=4,44; 

p<.05) alt boyutlarının yanısıra toplam puanda (f=3,81; p<.05) da anlamlı şekilde farklı-

laşırken, korkutma sindirme, alay ve ilişkisel saldırı alt boyutlarda farklılık anlamlı bu-

lunmamıştır. Bu alt boyutlarda ve toplam puanda ortaya çıkan bu farklılığın hangi grup-

lar arasında olduğunu belirlemek için tamamlayıcı Post hoc LSD testinden yararlanıl-

mıştır. Bu sonuçlara göre, ortaya çıkan farklılık, kötü gelire sahip öğrencilerle, orta ve 

iyi gelire sahip öğrenciler arasında, kötü gelire sahip öğrencilerin lehine bulunmuştur. 

Bu sonuçlara göre, ekonomik durumu kötü olan öğrencilerin daha fazla zorbalığa maruz 

kaldığı söylenebilir.   

 

Tablo 25. Akran Zorbalığına Maruz Kalma ÖlçeğiAlt Boyutlarının kiminle kaldığı 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere ya-

pılan t testi sonuçları 

 Alt boyutlar Kiminle kaldığı n X  Ss        t-test 
t  

Korkutma/Sindirme 
Anne -baba 365 1,19 2,42  

-2,36*  Diğer 58 2,07 3,71  

Alay Anne -baba 365 1,57 2,05  -,69  Diğer 58 1,78 2,38  
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Alt boyutlar Kiminle kaldığı n X  Ss t-test 
t  

 

 Diğer 58 1,81 2,68    

İlişkisel saldırı Anne -baba 364 2,02 2,89  -,28  Diğer 58 2,14 3,035  
Kişisel eşyaya sal-
dırı 

Anne -baba 365 1,15 1,92  -,46  
Diğer 58 1,28 1,72  

Toplam Puan Anne -baba 364 7,23 8,94  -1,42  Diğer 58 9,07 10,56  
*p< .05   
 

Aritmetik ortalamalar arasındaki farkın test edilmesinden önce Levene’s testi ile 

iki dağılımın varyanslarının homojen olup olmadığı hipotezi sınanmış, varyansların ho-

mojen olduğu saptanmıştır. Bu işlemin ardından ortalamalar arasındaki farkın test edil-

mesi işlemlerine geçilmiştir. 

Tablo 25 de görüldüğü üzere, Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği alt boyut-

larının kimle kaldığı değişkenine göre manidar bir farklılık gösterip göstermediğini be-

lirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t-testi sonucunda, öğrencilerin aritmetik orta-

lamaları arasındaki fark, korkutma/sindirme (f=-2,36; p<.05) alt boyutunda istatistiksel 

olarak manidar bulunurken, alay, açık saldırı, ilişkisel saldırı ve kişisel eşyalara saldırı 

alt boyutlarda aritmetik ortalamalar ve toplam puan arasındaki fark istatistiksel olarak 

manidar bulunmamıştır. Bu alt boyutlarda ortaya çıkan istatistiksel açıdan manidar fark-

lılığın anne babasıyla kalmayan (diğer: anne ya da babanın aynı evde olmadığı, başka 

yetişkin yanında) öğrencilerin lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre; anne 

babası dışında bir yerde kalan öğrencilerin diğer öğrencilere nazaran daha fazla korku-

tulduğu söylenebilir.  

 

 

 

 



 
 

65

Tablo 26. Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği Alt Boyutlarının Aile Durum 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere ya-

pılan Kruskal Wallis testi sonuçları 

 Alt boyutlar Gruplar N S.O. X2   Aile yaşam 

Korkutma/Sindirme 
 

Anne -baba sağ ve 
birlikte 397 213,35 

1,71  Anne vefat etmiş 5 193,80 
Baba vefat etmiş 7 165,57 
Anne -baba ayrı 14 203,39 

 
Alay 

Anne -baba sağ ve 
birlikte 397 212,41 

1,50  Anne vefat etmiş 5 259,00 
Baba vefat etmiş 7 183,07 
Anne -baba ayrı 14 197,96 

Açık saldırı 

Anne -baba sağ ve 
birlikte 397 212,95 

,57  Anne vefat etmiş 5 208,90 
Baba vefat etmiş 7 199,14 
Anne -baba ayrı 14 192,50 

İlişkisel saldırı 

Anne -baba sağ ve 
birlikte 396 212,02 

3,65  Anne vefat etmiş 5 262,40 
Baba vefat etmiş 7 141,43 
Anne -baba ayrı 14 213,75 

Kişisel eşyalara saldırı 

Anne -baba sağ ve 
birlikte 397 210,53 

1,10  Anne vefat etmiş 5 264,50 
Baba vefat etmiş 7 205,50 
Anne -baba ayrı 14 238,07 

Toplam puan 

Anne -baba sağ ve 
birlikte 396 212,15 

2,95  Anne vefat etmiş 5 264,60 
Baba vefat etmiş 7 147,57 
Anne -baba ayrı 14 206,07 

 
 

Tablo 26 da görüldüğü üzere, Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği  alt boyut-

larının aile yaşam değişkenine göre manidar bir farklılık gösterip göstermediğini belir-

lemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda, alt boyutlarda anlamlı farklılığa 

rastlanmamıştır. Ailenin yaşam durumunun zorbalığa etki etmediği söylenebilir.  
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Tablo 27. Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği Alt Boyutlarının Aileden Birine 

Şiddet Uygulanmasına Tanık Olma değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek üzere yapılan t testi sonuçları 

 Alt boyutlar Birine şiddet N X  ss  t-test 
t  

Korkutma/Sindirme 
Evet  84 2,74 3,53  

5,72***  Hayır  339 ,96 2,25  

Alay 
Evet  84 2,57 2,35  4,87***  
Hayır  339 1,36 1,96  

Açık saldırı  
Evet   84 2,39 3,00  

4,80***  Hayır  339 1,09 2,01  

İlişkisel saldırı Evet  84 3,33 3,39  4,68***  Hayır  338 1,72 2,68  
Kişisel eşyaya sal-
dırı 

Evet  84 1,89 2,36  3,98***  
Hayır  339 ,99 1,72  

Toplam Puan Evet  84 12,93 10,97  6,35***  Hayır  338 6,12 8,16  
***p<.001 
 

Aritmetik ortalamalar arasındaki farkın test edilmesinden önce Levene’s testi ile 

iki dağılımın varyanslarının homojen olup olmadığı hipotezi sınanmış, varyansların ho-

mojen olduğu saptanmıştır. Bu işlemin ardından ortalamalar arasındaki farkın test edil-

mesi işlemlerine geçilmiştir. 

Tablo 27 de görüldüğü üzere, Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği alt boyut-

larının aileden birine şiddet uygulanmasına tanık olma değişkenine göre manidar bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t-testi sonu-

cunda, öğrencilerin aritmetik ortalamaları arasındaki fark, korkutma/sindirme (f=5,72; 

p>.001), alay (f=4,87; p<.001), açık saldırı (f=4,80; p<.001), ilişkisel saldırı (f=4,68; 

p<.001) ve kişisel eşyalara saldırı (f=3,98; p<.001) alt boyutlarda istatistiksel olarak 

yüksek düzeyde manidar bulunmuştur. Tüm bu alt boyutlarda ortaya çıkan istatistiksel 

açıdan manidar farklılığın aileden birine şiddet uygulanmasına şahit olmuş öğrencilerin 

lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre; ebeveyni şiddete başvuran öğrencilerin 

diğer öğrencilere nazaran daha fazla zorbalığa maruz kaldığı söylenebilir.  
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Tablo 28. Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeğialt Boyutlarının Aile Üyeleri 

Tarafından Şiddet Uygulanması Değişkenine Göre Anlamlı Bir Farklılık Gösterip 

Göstermediğini Belirlemek Üzere Yapılan t Testi Sonuçları 

 Alt boyutlar Öğrenciye 
şiddet N X  ss  t-test 

t  

Korkutma/Sindirme 
Evet  66 2,62 3,40  

4,47***  Hayır  357 1,07 2,41  

Alay Evet  66 2,62 2,29  4,40***  Hayır  357 1,41 2,00  

Açık saldırı  
Evet  66 2,35 3,00  

3,93***  Hayır  357 1,16 2,09  

İlişkisel saldırı Evet  66 3,11 3,20  3,29***  Hayır  356 1,84 2,81  
Kişisel eşyaya sal-
dırı 

Evet  66 2,24 2,44  5,16***  
Hayır  357 ,97 1,70  

Toplam Puan Evet  66 12,94 11,27  5,43*** Hayır  356 6,47 8,38  
 ***p<.001 

 

Aritmetik ortalamalar arasındaki farkın test edilmesinden önce Levene’s testi ile 

iki dağılımın varyanslarının homojen olup olmadığı hipotezi sınanmış, varyansların ho-

mojen olduğu saptanmıştır. Bu işlemin ardından ortalamalar arasındaki farkın test edil-

mesi işlemlerine geçilmiştir. 

Tablo 28 de görüldüğü üzere, Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği alt boyut-

larının aile üyeleri tarafından şiddet uygulanması değişkenine göre manidar bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t-testi sonucunda, 

öğrencilerin aritmetik ortalamaları arasındaki fark, korkutma/sindirme (t=4,47; p<.001), 

alay (t=4,40; p<.001), açık saldırı (t=3,93; p<.001), ilişkisel saldırı (t=3,29; p<.001) ve 

kişisel eşyalara saldırı (t=5,16; p<.001) alt boyutlarda istatistiksel olarak yüksek düzeyde 

manidar bulunmuştur. Tüm bu alt boyutlarda ortaya çıkan istatistiksel açıdan manidar 

farklılığın şiddete maruz kalmış öğrencilerin lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara 

göre; aile üyeleri tarafından şiddet uygulanan öğrenciler diğer öğrencilere nazaran daha 

fazla zorbalığa maruz kaldığı söylenebilir.  
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Tablo 29. Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği İle Sosyal Destek Ölçeği Ara-

sındaki İlişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Pearson Çarpım Momentler Korelasyon 

Katsayısı Sonuçları 
  Sosyal destek ölçeği Akran zorbalığına maruz kalma ölçeği 
    Aile Arkd. Özel Top. Kork. Alay A.sal. İ.sal. E.sal. Top. 

A
ile

 R 1 ,42 
(***) 

,39 
(***)

,73 
(***)

-,34 
(***)

-,27 
(***)

-,32 
(***) 

-,28 
(***) 

-,32 
(***)

-,39 
(***)

P . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 

A
rk

da
da

ş R  1 ,62 
(***) 

,83 
(***) -,12(*) -,25 

(***) 
-,16 

(***) 
-,23 

(***) 
-,20 

(***) 
-,25 

(***) 
P  . ,000 ,000 ,013 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 
N  423 423 423 423 423 423 423 423 423 

Ö
ze

l b
iri

 

R   1 ,85 
(***) -,15(**) -,16 

(***) -,14(**) -,06 -,12(*) -,16 
(***) 

P   . ,000 ,003 ,001 ,003 ,242 ,011 ,001 
N   423 423 423 423 423 423 423 423 

To
pl

am
 

R    1 -,25 
(***) 

-,28 
(***) 

-,25 
(***) 

-,22 
(***) 

-,26 
(***) 

-,32 
(***) 

P    . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N    423 423 423 423 423 423 423 

K
or

-
ku

tm
a R     1 ,51(***) ,71(***) ,47(***) ,45(***) ,82(***)

P     . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N     423 423 423 423 423 423 

A
la

y R      1 ,57(***) ,42(***) ,42(***) ,74(***)
P      . ,000 ,000 ,000 ,000 
N      423 423 423 423 423 

A
çı

k 
sa

ld
ırı

 R       1 ,48(***) ,55(***) ,85(***)
P  . ,000 ,000 ,000 
N  423 423 423 423 

İli
şk

i
se

l s
al

-
d

R   1 ,41(***) ,75(***)
P   . ,000 ,000 

N   423 423 423 

Eş
ya

 
sa

ld
ırı

 R    1 ,70(***)
P    . ,000 
N    423 423 

To
p-

la
m

 R     1 
P     . 
N     423 

*p<.05, **p<.01, ***p<001 

Araştırmada kulanılan sosyal destek ölçeği ve akran zorbalığına maruz kalma öl-

çeği alt boyutları arasındaki ilişkiyi ortya koymak için yapılan Pearson Çarpım Moment-

ler Korelasyon katsayısı sonuçlarına göre;  
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Sosyal destek ölçeğindeki aile alt boyutu ile akran zorbalığına maruz kalma ölçe-

ği korkutma/sindirme (r=,37; p<.001), alay (r=,27; p<.001), açık saldırı (r=,32; p<.001), 

ilişkisel saldırı (r=,27; p<.001)  ve kişisel eşyalara saldırı (r=,32; p<.001) alt boyutları 

arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Sosyal destek ölçeğindeki arka-

daş alt boyutu ile akran zorbalığını belirleme ölçeğindeki, korkutma/sindirme (r=,12; 

p<.05), alay (r=,25; p<.001), açık saldırı (r=,16; p<.001), ilişkisel saldırı (r=,23; p<.001)  

ve kişisel eşyalara saldırı (r=,20; p<.001) alt boyutları arasında negatif yönde anlamlı bir 

ilişkiye rastlanmıştır. Sosyal destek ölçeğindeki özel biri alt boyutu ile akran zorbalığına 

maruz kalma ölçeğindeki korkutma/sindirme (r=,15; p<.01), alay (r=,16; p<.001), açık 

saldırı (r=,14; p<.01), ve kişisel eşyalara saldırı (r=,12; p<.001) alt boyutları arasında 

negatif yönde anlamlı bir ilişkiye rastlanırken, özel bir kişi ile ilişkisel saldırı (r=,06; 

p>.05) arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Sosyal destek ölçeği alt boyutları (aile, 

arkadaş, özel biri) ve akran zorbalığına maruz kalma ölçeği alt boyutları korkut-

ma/sındirme(r=,25; p<.001), alay(r=,28; p<.001), açık saldırı(r=,26; p<.001), ilişkisel 

saldırı(r=,22; p<.001) ve kişisel eşyalara saldırı (r=,26; p<.001) toplamları arasında an-

lamlı negatif yönde bir ilişki gözlenmektedir. Bu durum sosyal desteğin azalmasının, 

zorbalığın artmasına yol açtığı şeklinde yorumlanabilir.  

Ayrıca zorbalık ölçeği alt boyutları kendi içerisinde karşılaştırıldığında da pozitif 

yönde alamlı bir ilişkiye rastlanmaktadır. Bu durum da herhangi bir zorbalık türündeki 

artışın/azalış diğer zorbalık türlerinde de artış/azalış değişimine yol açtığı gözlenmekte-

dir. 
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4. TARTIŞMA 
 
 Araştırmada elde edilen bulgulara göre; birinci hipotezdeki  “sosyodemografik 

özellikler ile akran zorbalığı arasında anlamlı bir ilişki” olduğu saptanmıştır. Buna göre, 

cinsiyet yaş, aile, arkadaş, özel bir kişi, sosyo-ekonomik durum ve aile içerisinde algıla-

nan şiddetin 15-17 yaş aralığındaki ergenlerin akran zorbalığına maruz kalmaları duru-

munda farklılaşmalara yol açtığı belirlenmiştir. Araştırma neticesinde ulaşılan sonuçlar 

incelenen literatür ile benzerlik göstermektedir.   

İkinci hipotez olan “algılanan sosyal destek ile akran zorbalığına maruz kalma 

arasında ki anlamlı ilişki”  araştırma sonucunda doğrulanmıştır. 

Araştırmanın özellikle 15-17 yaş arası grupta yapılmasının başlıca nedeni litera-

türde bu yaş grubunda akran zorbalığı ile ilgili yeterli sayıda araştırmanın şu ana kadar 

alana sunulmamış olmasıdır. Araştırma sonuçları sosyal destek eksikliği yaşayan 15-17 

yaş grubundaki öğencilerin okulda akran zorbalığına maruz kaldıklarını, bu yaş döne-

minde yer alan öğrencilerden özellikle 16 yaş grubundaki öğrencilerin diğer yaş grubun-

daki öğrencilere göre kişisel eşyalara saldırı haricindeki diğer tüm alt alanlarda daha 

fazla akran zorbalığına maruz kaldığını göstermektedir.  

Kapcı’ ya  (2004) göre yaş ve sınıflar ilerledikçe, öğrencilerin birlikte geçrdikleri 

yıl süresi arttığından yaşanmışlıkların sayısında artış olacağından akran zorbalığından 

şikayet etmeleride artacaktır. Andreou (2001) yaptığı çalışmada ise yaşla zorbalı-

ğın/mağduriyetin değişmediğini fiziksel zorbalığın yerini sözel ve ilişkisel saldırı almak-

tadır. Gültekin (2003)’ de yaptığı çalışmada ise 16 yaş grubunda yaşanan ilişkisel saldı-

rının 11 yaş grubundan daha anlamlı çıktığı, bu bağlamda yaş ilerledikçe fiziksel zorba-

lığın tepki görmesinden dolayı ilişkisel ve sözel zorbalığın daha çok tercih edildiği göz-

lenmiştir. Araştırma sonuçları 15-17 yaş grubundaki öğencilerin okulda akran zorbalığı-

na maruz kaldıklarını, bu yaş döneminde yer alan öğrencilerden özellikle 16 yaş grubun-

daki öğrencilerin diğer yaş grubundaki öğrencilere göre kişisel eşyalara saldırı haricin-

deki diğer tüm alt alanlarda daha fazla akran zorbalığına maruz kaldığını göstermektedir.    

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre erkek öğrenciler kız öğrencilere oranla 

daha fazla akran zorbalığına maruz kalmakta ve akran zorbalığını uygulayanlar hem kız 

hem erkek öğrenciler olmaktadır. Akran zorbalığı uygulayan sadece kız, sadece erkek, 
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ve hem kız hem erkek öğrenciler arasında istatistiki oranda yakınlık olduğu gözlenmek-

tedir. Erkek öğrencilerin akran zorbalığına daha fazla maruz kaldıklarını düşünmelerinin 

arkasında, ataerkil sosyo-kültürel toplum yapısı ya da olgunluk düzeyi gibi bazı faktörle-

rin etkisi ilerideki çalışmalarda daha net bir şekilde araştırılabilir. Uludağlı’ya (2005) 

göre erkek öğrenciler erkek öğrenciler tarafından akran zorbalığına maruz kalmakta; kız 

öğrenciler ise hem erkek hem kız öğrenciler tarafından akran zorbalığına maruz bırakıl-

maktadırlar. Dilek’ in (2002) de yaptığı geniş araştırmalar sonucunda ortaya koyduğu 

tespitlere göre okulda yaşanan akran zorbalığının nasıl bir profil sergilediğine bakıldı-

ğında erkeklerin kadınlardan daha fazla zorbalığa maruz kaldığı görülmüştür. Araştır-

mada, akran zorbalığına maruz kalmanın korkutma/sindirme, açık saldırı ve kişisel eş-

yaya saldırı alt boyutlarında erkek öğrenciler lehine anlamlı fark olduğu  görülmüştür. 

Balogun ve arkadaşları (2006) akran zorbalığına maruz kalmada kız ve erkek cinsiyeti 

açısından herhangi bir farklılık bulmamakla birlikte erkeklerin fiziksel saldırganlığı kız-

lardan daha fazla kullandıklarını ve bunun da araştırmanın yapıldığı Nijerya’da erkekle-

rin kızlara göre daha baskın ve kızlar üzerinde korumacı yetiştirilmeleri gibi kültürel 

beklentilerden kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir. Gültekin (2003)’in öğrencilerin zor-

balığa hedef olma durumunu değerlendirdiği çalışmasında cinsiyet açısından fark olma-

dığı, açık saldırılara uğrayan erkek oranının kızlardan daha fazla, alay ve ilişkisel saldı-

rıya uğrayan kızların erkeklerden daha fazla olduğu belirlenmiştir. Uludağlı ve Uçanok 

(2005) çalışmasında, kızların daha fazla alaya ve ilişkisel saldırıya hedef olduklarını, 

erkeklerin korkutma/sindirme,  açık saldırı türünde davranışlar sergilediklerini ve fizik-

sel bir kavgada bulunma riskinin kızlara göre beş kat fazla olduğunu, kavga sonucunda 

yaralandığını belirtenlerin oranının %15,4 olduğunu saptamışlardır.   

           Araştırmanın gösterdiği bir diğer sonuç, annenin eğitim düzeyi ile öğrencilerin 

akran zorbalığına maruz kalmaları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkinin varlığıdır.  

Anne eğitim düzeyi ile akran zorbalığına maruz kalma arasındaki ilişki incelendiğinde 

korkutma/sindirme, açık saldırı, ilişkisel saldırı ve kişisel eşyalara saldırı alt boyutların-

da annesi sadece okur yazar olan ya da okuma yazması olmayan annelere sahip öğrenci-

ler lehine anlamlı fark olduğu, alay alt boyutunda ise anlamlı bir farkın bulunmadığı 

görülmektedir. Annesi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu olan öğrencilerin 

akran zorbalığına maruz kalması arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Özkan ve               
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Çiftçi (2010) ‘na göre korkutma/sindirme, açık saldırı, ilişkisel saldırı ve kişisel eşyalara 

saldırı alt boyutlarında zorbalık oranın yüksek cıkmasının nedeni, toplumda en yaygın 

ve görünür siddet türlerinden birinin fiziksel zorbalık olması ile açıklanabilir. Diğer zor-

balık türleri, özellikle ilişkisel ve cinsel zorbalık türleri çok daha örtük konumdadır. 

Kapıkıran ve Fiyakalı’ nın (2005) yaptığı bir çalışmada annenin eğitim düzeyi azaldıkça 

öğrencilerin problem çözme yetisinin azaldığı bulunmuştur. Bir diğer bulgu ise öğrenci-

lerin problem çözme düzeylerinin arttıkça, akran zorbalığına maruz kalma oranının azal-

dığıdır. Araştırmadaki bulguların, anne eğitim düzeyinin azaldıkça, öğrencilerin daha 

fazla akran zorbalığına maruz kaldıkları yönünde olması, öğrencilerin daha düşük prob-

lem çözme yetisinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Baldry ve Farrington (2000) 

yaptıkları çalışmalarda aile bireyleri arasındaki anlaşmazlık, çocuğa yönelik otorite, sert 

tutum ve disiplin uygulamaları çocuğun zorbalığa eğilimini arttırdığı, ailenin sosyoeko-

nomik durumunun ve ailenin eğitiminin düşük olmasının çocukta çeşitli davranış prob-

lemlerine ve çocuğun akran zorbalığına maruz kalmasına neden olduğunu saptamışlar-

dır. Ladd ve Kochenderfer (1998) kurbanların ailelerinin çocukları üzerinde aşırı kontrol 

kurduklarını, çocuğun sosyalleşmesine izin vermediklerini, çocukların pasif roller üst-

lendiklerini, otonomi duygularının gelişemediği için bağımlı kişilik geliştirdiklerini ve 

annenin aşırı koruyucu davranışlarının özellikle erkek çocuklar için kurban olmayı ko-

laylaştırdığını ifade etmiştlerdir. Araştırmada, korkutma/sindirme, açık saldırı, ilişkisel 

saldırı ve kişisel eşyalara saldırı alt boyutlarında akran zorbalığına maruz kalmanın an-

lamlı fark oluşturmasının ailenin çocuk üzerindeki aşırı kontrol kurması ve sosyalleşme-

sine izin vermeyerek pasif roller üstlenmelerine sebep olmasından kaynaklandığı düşü-

nülmektedir. 

Araştırmanın gösterdiği bir diğer sonuç, anneleri çalışan öğrencilerin, anneleri 

çalışmayan öğrencilere oranla alay alt boyutunda daha fazla akran zorbalığına maruz 

kaldıklarıdır. Steinberg’in (2000) Yaptığı çalışmada, annenin evde çocukları ile daha 

fazla vakit geçirmesi onların büyüme ve gelişmelerinin takibini yakından yapması, erge-

nin anne ile olan iletişimini arttırmakta ve annenin sosyal destek sistemleri içerisinde 

annenin önemli bir rol oynadığı sonucuna varılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin aileden 

algıladığı sosyal destek azaldıkça, akran zorbalığına daha fazla maruz kaldıkları bulun-

muştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, çalışan annenin evde çocukları ile daha az vakit 



 
 

73

geçirmesinin, anneden algılanan sosyal desteğin azalacağı, bu sebeple de öğrencinin 

daha fazla akran zorbalığına maruz kalacağını düşündürmektedir. Rivers ve Smith’e 

(1994) göre sözel ve sosyal zorbalık türlerinin diğer zorbalık türlerine göre daha yüksek 

oranda olduğu belirtilmiştir. Çalışmadada alay alt boyutunda daha fazla akran zorbalığı-

na maruz kalma oranın görülmesi literatürü destekler niteliktedir.  

Çalışma sonuçları babaları çalışmayan öğrencilerin babaları çalışan öğrenciler-

den daha fazla akran zorbalığına maruz kaldıklarını göstermektedir. Fakat bu alanla ilgili 

literatüre bakıldığında babaları çalışmayan öğrencilerin neden daha fazla akran zorbalı-

ğına maruz kaldıkları ile ilgili hehangi bir kaynağa ulaşılamamıştır. Babanın çalışmama-

sı durumunda sosyo-ekonomik düzeyi etkileyebileceği düşünülmektedir. Ekonomik dü-

zeyin kötü olması yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı ergenler, akran zorbalığına 

maruz kalmaya daha yatkındır. 

Araştırmanın bir diğer sonucu olarak da, ekonomik düzeyi kötü olan öğrencilerin 

akran zorbalığına daha fazla maruz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Literatür araştırıldı-

ğında da benzer sonuçlara ulaşılmaktadır. Khoury-Kassebri ve digerleri’ ne (2004) 

görede düşük sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocukları diğer akranlarına göre mağ-

dur olmaya daha yatkındırlar. Pişkin’in (2003) yaptığı bir araştırmada da mağdur öğren-

cilerin büyük bir bölümü ise, alt ve orta sosyo-ekonomik gruba mensup öğrencilerden 

oluşmaktadır.  

Sadece anne-baba ile beraber yaşamayan (sadece anne, sadece baba, veya diğer 

aile büyükleri) öğrencilerin daha fazla akran zorbalığına maruz kaldığı sonucuna 

ulaşılmıstır. Öner ve Usler’in(1990) ifade ettiği gibi aile sistemi kişinin sosyalleşmesini, 

büyüyerek kişisel gelişimini tamamlamasını ağlayan bir yapıdır. Çocuk iletişim yönün-

den ve toplumsal yapı değerlerini, beklentilerini ve kültürünü aileden öğrenir. Aile sis-

temi içerisinde bu sistemden uzak kalan çocuklar bahsedilen değerleri oluşturamayacağı 

ihtimalinden dolayı sosyal destek eksikliği hissetmesi olasıdır. Sosyal destek eksikliği de 

çocukların akran zorbalığına maruz kalmasına sebep olmaktadır. 

Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç ise, aile içerisinde kendisi haricinde bir başka 

aile üyesine şiddet uygulanan öğrencilerin akran zorbalığına daha fazla maruz kaldıkla-

rıdır. Takış’a (2007) göre zorbalığın birçok türü vardır. Fiziksel, sözel ya da dolaylı ola-

bilir. Zorbalığı izleyenlerin çoğu da kurban kadar, zorbalıktan rahatsızdır, ancak “hayır” 
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demeye korkmakta ve zorbalığın kendi üzerine yönelmesinden korkmaktadır ve bu 

nedenlede susarlar. Zorbalığı izleme durumunda olanlar da bundan etkilenmektedirler. 

Çoğu öfke ve öğrenilmiş çaresizlik yaşamaktadırlar. Bir gün sıranın kendilerine de gele-

ceğini düşünerek, çoğunun geceleri uykuları bozulmakta ve kabuslar görmektedirler. 

Çoğu da zorbaya “dur” diyememenin suçluluğunu yaşamaktadırlar. Ancak hiçbiri bu 

sorunla nasıl baş edebileceğini bilmemektedir (Akt. Taşkış 2007).  

Aile içerisinde şiddete maruz kalan öğrenciler, okulda akran zorbalığına maruz 

kalmaktadır. Benzer şekilde, öğrenciler aile içerisinde şahit oldukları şiddete kendileri 

de maruz kaldıklarında sonuç değişmemekte ve okulda da akranlarından gördükleri zor-

baca davranışlar karşısında kurban kişi olmaktadırlar. Yavuzer’e (1999) göre yapıcı bi-

reylerin yetişmesi sağlıklı ve dengeli ailelerde kurulan başarılı ilişkiler ile mümkündür. 

Tarhan’a (2001) göre ise ailesi tarafından şiddet görerek büyüyen bir çocuk, bunu ilerle-

yen yıllarda arkadaşlarına uygulayacak, her yaptığı hoşgörülen, davranışlarının sınırları 

belirlenmeyen bir çocuk da aynı tavizkarlığı ilerleyen yıllarda da görmek isteyecektir. 

Araştırmacıların bu görüşleri göz önünde bulundurulduğunda aile içinde şiddet gören bir 

çocuğun zorba/madur rolünü benimsemesi olası gözükmektedir.  

Sonuçlara bakıldığında, sosyal destek ile akran zorbalğı ilişkisinin alt boyutlar 

arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkiye rastlanılmıştır. Buna göre sosyal desteğin 

azaldığı durumlarda akran zorbalığına daha fazla maruz kalındığını anlaşılmaktadır. 

Yalçın (2007) yaptığı araştırmaya göre öğrencilerin ailelerinden ve arkadaşlarından algı-

ladıkları sosyal destek durumundan memnun olduğu zamanlarda saldırganlık davranışla-

rının azaldığı görülmektedir. Saldırganlık düzeyinin azalması mağduriyetinde azaltaca-

ğını düşünmektedir 

Araştırmada İstanbul bölgesindeki iki okuldan toplanan veriler değerlendirmeye 

alınmıştır. Her ne kadar ulaşılan sonuçlar anlamlı ve hipotezi doğrular nitelikte olsa da 

farklı şehir ve bölgeler araştırmaya katılmadığından dolayı araştırmanın bölgesel sınırlı-

lığı bulunmaktadır. Bir diğer sınırlılık ise envanterlerin öğrencilere sınıflarında toplu 

olarak uygulanması, öğrenciler üzerindeki denetlenebilirliği azaltmaktadır. 

Son dönemde, iş hayatından okul öncesi döneme kadar ki yaşam kuşağında karşı-

laşılan ve etiketlenmeye başlanan önemli sosyal engellerden biri de akran zorbalığıdır. 

Günümüzde akran zorbalığına maruz kalmak hayatın her evresinde fark edilebilir ve 
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değerlendirilebilir boyutlara ulaşmıştır. Araştırmanın özellikle 15-17 yaş arası grupta 

yapılmasının başlıca nedeni literatürde bu yaş grubunda akran zorbalığı ile alakalı yeterli 

sayıda araştırmanın şu ana kadar alana sunulmamış olması ve ileriye yönelik çalışmalara 

faydalı olabilmektir. 

           Akran zorbalığı akademik anlamda son 30 yılda ortaya çıkan ve üzerinde araştır-

maların devam ettiği bir kavram olarak; ülkemiz için okullarda hem eğitimciler hem de 

eğitim görenler için pratikte var olmasına rağmen yeteri kadar farkındalığa sahip olun-

mayan bir alandır. Konunun hassasiyeti ilk olarak okullarda eğitmenlere ve öğrencilere 

verilecek eğitimler ile farkındalık geliştirmelerinin sağlanmasını gerektirmektedir. Öğ-

rencilerin okul içi ve arkadaş çevresi ilişkilerinin yanında ailelerinin de konu hakkında 

bilgilendirilmesi önemlidir. 

Sosyal destek eksikliği yaşayan 15-17 yaş arasındaki ergenlerin akran zorbalığına 

maruz kaldıkları araştırma sonuçları ile doğrulanmıştır. Sağlıklı birey ve sağlıklı toplum 

için sosyal devletlerin uygulamaya çalıştıkları program ve politikalar bireyden başlaya-

rak topluma yayılacak bir sosyal destek mekanizmasının oluşturulmasını hedeflemekte-

dir. Bu bağlamda araştırmaya katılan ve sosyal destek eksikliğinden dolayı akran zorba-

lığına maruz kalan bireylerin ileride daha sağlıklı kişilikler oluşturabilmeleri adına dev-

let politikaları, ailelerin ve okulların ortak hareket etmeleri gerekmektedir. Basit ve pra-

tik rehberlik programları ile hem ailelere hem de öğrencilere akran zorbalığı hakkında 

farkındalık kazandırılarak baş etme yöntemleri anlatılmalıdır. 
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EKLER 

KİŞİSEL BİLGİ FORMU 
 

Sevgili Öğrenci, 

Sizlere verilen soru listesi arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz hakkında bilgi edinebilmek için ha-

zırlanmıştır. Her maddeyi dikkatlice okuduktan sonra size uygun olanı işaretleyiniz. Formda 

doğru veya yanlış madde yoktur. Önemli olan sizin gerçek düşüncelerinizdir. Sizden alınan bü-

tün bilgiler kesinlikle gizli kalacaktır ve sadece araştırma için kullanılacaktır. 

İlginiz için şimdiden teşekkür ederim. 

Psk. Elif Can GÜRSOY 

1. Sınıf: ……… 

2. Yaş:…...                                          

3. Cinsiyet:        Kız ( )          Erkek  ( ) 

4. Annenizin Eğitimi:  

İlkokul ( )      Ortaokul ( )      Lise ( )      Üniversite ( )      Diğer …….. 

5. Anneniz çalışıyor mu?       Evet ( )      Hayır      ( ) 

6. Babanızın Eğitimi: 

İlkokul ( )      Ortaokul ( )      Lise ( )      Üniversite ( )      Diğer …….. 

7. Babanız çalışıyor mu?       Evet ( )……Hayır( ) 

8. Size göre ailenizin ekonomik durumu nasıl? 

Çok iyi ( )      İyi ( )      Orta ( )      Kötü ( )      Çok kötü ( ) 

9. Kiminle yaşıyorsunuz? 

Anne-baba ( )     Yalnız anne ( )     Yalnız baba ( )      Aile büyükleri ve anne-baba ( ) Diğer ( ) 

10. Sizin için uygun olanı işaretleyin. 

Anne-baba sağ birlikte ( )      Anne vefat etmiş ( )     Baba vefat etmiş ( )       

Anne- baba ayrı ( ) 

11. Aile üyelerinden birini şiddet uygularken gördünüz mü?   Evet ( )      Hayır ( ) 

12. Aile üyeleri tarafından size şiddet uygulandı mı?   Evet ( )      Hayır ( ) 

13. Siz dâhil kaç kardeşsiniz?   ……………. 
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Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 
  

Aşağıda 12 cümle ve her birinde de cevaplarınızı işaretlemeniz için 1 den 7 ye kadar rakamlar verilmiştir. Her cümlede 
söylenenin sizin için ne kadar çok doğru olduğunu ve ya olmadığını belirtmek için o cümle altındaki rakamlardan yalnız 
bir tanesini daire içine alarak işaretletiniz.  

  

Lütfen aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak, değerlendiriniz. 
Kesinlikle 
Hayır 

Kesinlikle 
 Evet 

1 - İhtiyacım olduğunda yanımda olan özel bir insan var. 1 2 3 4 5 6 7 

2 - Sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim özel bir insan var. 1 2 3 4 5 6 7 

3 - Ailem bana gerçekten yardımcı olmaya çalışır. 1 2 3 4 5 6 7 

4 - İhtiyacım olan duygusal yardımı ve desteği ailemden alırım. 1 2 3 4 5 6 7 

5 - Beni gerçekten rahatlatan özel bir insan var. 1 2 3 4 5 6 7 

6 - Arkadaşlarım bana yardımcı olmaya çalışır. 1 2 3 4 5 6 7 

7 - İşler kötü gittiğinde arkadaşlarıma güvenebilirim. 1 2 3 4 5 6 7 

8 - Sorunlarımı ailemle konuşabilirim. 1 2 3 4 5 6 7 

9 - Sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim arkadaşlarım var. 1 2 3 4 5 6 7 

10 - Yaşamımda duygularıma önem veren özel bir insan var. 1 2 3 4 5 6 7 

11 - Kararımı vermede ailem bana yardımcı olmaya isteklidir. 1 2 3 4 5 6 7 

12 - Sorunlarımı arkadaşlarımla konuşabilirim. 1 2 3 4 5 6 7 
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AKRAN ZORBALIĞINI BELİRLEME ÖLÇEĞİ 
 
Cinsiyet:      kız ( )    erkek ( )                Yaş:  
 

1. Beni çeşitli vurucu ve kırıcı aletlerle tehdit ederler. 
a. Hiçbir zaman           b.  Bir kere         c. Birden fazla 

 
2. Beni o kadar korkuturlar ki onlardan uzak dururum. 
a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 

 
3. Bana çirkin saldırılarda bulunurlar. 

a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 
 

4. Okula giderken ya da okuldan dönerken beni rahatsız ederler. 
a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 

 
5. Üstümü başımı kirletirler. 

a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 
 

6. Grup halinde üstüme gelip beni rahatsız ederler. 
a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 

 
7. Bana yumruk atarlar. 

a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 
 

8. Görünüşümle alay ederler. 
a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 

 
9. Herhangi bir nedenden dolayı benimle alay ederler. 

a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 
 

10. Bana “gerzek” ya da “salak” benzeri sözler söylerler. 
a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 

 
11. Konuşma biçimimle alay ederler. 

a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 
 

12. Beni tekmelerler. 
a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 

 
13. Canımı acıtırlar. 

a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 
 

14. Beni döverler. 
a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 
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15. Bana küfür ederler. 
a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 

 
16. Canımı acıtırlar. 

a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 
 

17. Çelme takıp beni düşürmeye çalışırlar. 
a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 

 
18. Bana tükürürler. 

a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 
 

19. Arkadaşlarımla aramı bozmaya çalışırlar. 
a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 

 
20. Arkadaşlarımı bana karşı kışkırtmaya çalışırlar. 

a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 
 

21. Başkalarının benimle konuşmasına engel olurlar. 
a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 

 
22. Hakkımda yalan söylerler. 

a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 
 

23. İznim olmadan bana ait eşyaları alırlar. 
a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 

 
24. Bana ait eşyalara bilerek zarar verirler. 

a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 
 

25. Bana ait eşyaları çalarlar. 
a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 

 
26. Bana ait bir şeyi kırıp bozmaya çalışırlar. 

a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 
 

27. Paramı çalarlar. 
a. Hiçbir zaman        b.  Bir kere         c. Birden fazla 

 
28. Sana tüm bu davranışları çoğunlukla kız arkadaşların mı yoksa erkek 

arkadaşların mı yapıyor? 
a. Çoğunlukla kızlar    b.  Çoğunlukla erkekler     c. Hem kızlar hem erkekler 
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